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Anotace
Ve své bakalářské práci se věnuji implementaci nového informačního systému 

do společnosti MORIS design s.r.o. V první, teoretické části, popisuji obecné požadavky
na implementaci informačního systému a prostředky, které jsou k tomu nutné. V druhé,
praktické části provádím pomocí SWOT analýzy popis stavu společnosti, ve kterém se nachází
také stávající informační systém a jeho nedostatky, popis požadavků na nový systém, výběr
implementačního partnera, dále popis samotné implementace a závěrečné shrnutí celého
procesu včetně změn, které ve společnosti nastaly.Hlavním cílem mé bakalářské práce je
popsat proces implementace informačního systému v praxi v menší společnosti, kde nejsou
přímo specializovaní pracovníci, kteří by měli se samotnou implementací zkušenosti.



Summary
In my thesis is devoted to the implementation of a new information system

the company MORIS design ltd. In the first part, I describe the general requirements
the implementation of information systems and resources that are necessary for this purpose.
The second part is performed using SWOT analysis, description of the state of society
in which there is also an existing information system and its shortcomings, the description for
the new system, the choice of implementation partner, as well as the description
of the implementation and the final summary of the entire process, including changes
in society occurred. The main objective of this paper is to describe the process
of implementation of the information system in practice in smaller companies, which are not
directly specialized staff, who should be the actual implementation experience.
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Úvod

 Ve své bakalářské práci jsem se rozhodl věnovat procesu implementace nového
informačního systému v menší firmě. Je to téma, které se mě přímo dotýká v mém pracovním
životě. Pracuji na pozici produkčního v dané firmě a na této pozici pracuje člověk
s informačním systémem nejvíce ze všech pracovníků ve firmě. Na oddělení produkce tedy
měla implementace nového systému největší dopad.

V odborné literatuře lze nalézt nejen mnoho teoretických, ale i praktických, rad
z oblasti implementační problematiky a implementačního procesu jako takového.  Jako zdroj
takových informací používám ve své práci například titul : „Tvorba informačních systémů“ od
Tomáše Brucknera a Jiřího Voříška. Kniha je označována za komplexní příručku pro
manažery, využitelnou v oblasti implementace informačního systému. Autoři se věnují nejenom
základním principům a zásadám, které provází implementační proces, ale také novým směrům.

Hlavním cílem mé práce je ukázat implementaci informačního systému v praxi
a upozornit na úskalí a možné problémy spojené s fungováním zvolené společnosti a dále
okolnostmi, které přímo ovlivnily celkový průběh implementace. V závěru se věnuji také tomu,
jak je pro implementaci důležité mít ve firmě opravdové odborníky. Myslím si, že důležitou
částí této práce je také analýza stavu společnosti před implementací informačního systému.
Tento stav jsem se pokusil vystihnout SWOT analýzou, jejímž závěrem je shrnutí všech čtyř
pilířů a vysvětlení těch parametrů, které přímo ovlivňují chod společnosti. V průběhu práce
popisuji systém, který má být vyměněn a jeho nedostatky. Dále v krátkosti popisuji výběrové
řízení a systém, který byl vybrán jako nejvhodnější pro implementaci
do společnosti Moris. Důležitým faktorem je také samotné nastavení informačního systému
ABRA G4 ve společnosti. Definuji požadavky, jak mají být části informačního systému
nastaveny a důležitost spolupráce mezi pracovníky odpovědnými za implementaci
a pracovníky implementačního partnera.

Závěrem práce se věnuji celému procesu jako takovému. Vyjadřuji svůj názor
na implementaci, také na její průběh, časovou náročnost a na profesionalitu, jak personálu
implementačního partnera, tak společnosti Moris. V závěrečném zhodnocení se zpětně
odkazuji na SWOT analýzu, která byla v práci vytvořena. Osobně především hodnotím finanční
situaci společnosti před a po výběru nového informačního systému.
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1 Informační systém obecně
1.1 Definice informačního systému

Informační systém lze obecně popsat několika definicemi. Každá z uvedených definic
pohlíží na informační systém jinak. Obecně však lze říci, že jejich myšlenka je jednotná. Shodují
se především v tom, že informačním systémem se rozumí určitá forma využití informačních
technologií. [6]

První definice popisuje informační systém takto : „Informační systém (IS) je soubor
lidí, technologických prostředků a metod, které zabezpečují sběr, přenos, zpracování
a uchování dat za účelem tvorby prezentace informací pro potřeby uživatelů.“[4]

Druhá definice popisuje informační systém následovně : „Informační systém (IS) lze
chápat jako systém vzájemně propojených informací a procesů, které s těmito informacemi
pracují. Přičemž pod pojmem procesy rozumíme funkce, které zpracovávají informace
do systému vstupující a transformují je na informace ze systému vystupující. Zjednodušeně
můžeme říci, že procesy jsou funkce zabezpečující sběr, přenos, uložení, zpracování
a distribuci informací. Pod pojmem informace pak rozumíme data, která slouží zejména pro
rozhodování a řízení v rozsáhlejším systému.“ [5]

Třetí z definic popisuje informační systém jako „účelovou formu využití informačních
technologií v sociálně ekonomických systémech.“[6]

1.2  Životní cyklus podnikového informačního systému

„Zavádění podnikových informačních systémů naráží na velké problémy, které poměrně
často znehodnocují obrovské investice do nich vložené. Jejich vlastní nasazení se uskutečňuje
pomocí projektového řízení za využití implementační metodiky, jejímž nositelem je
dodavatelská společnost. Jednotlivé metodiky obsahují řadu společných přístupů a naopak se
liší v některých specifických činnostech nebo jejich řazení v harmonogramu projektu tak, aby
zavedení informačního systému proběhlo s menší časovou náročností. Základem úspěšného
projektování je důležité pochopit, čím se liší od jiných manažerských činností, co je spojuje a
naopak odlišuje od ostatní projektové činnosti v organizaci.“[7]

Životní cyklus informačního systému je tvořen následujícími částmi:
 Provedení analytických prací a volba rozhodnutí
 Výběr systému a implementačního partnera
 Uzavření smluvního vztahu
 Implementace
 Užívání a údržba
 Rozvoj, inovace a „odchod do důchodu“

Provedení analytických prací a volba rozhodnutí
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V počátku této fáze je nutné, aby si manažeři položili otázku, zda bude zapotřebí nový
informační systém nebo postačí pouze inovace stávajícího informačního systému. Toto
rozhodnutí by mělo být v souladu s firemní strategií. Zbytečná inovace informačního systému je
např. v situaci, kdy je jasné, že firmu čeká fúze nebo není úspěšná na trhu a bude muset měnit
tržní strategii. [7]

Dále je potřeba zvážit stav  IS/ICT, především ve větších organizacích nebo firmách
s pobočkami, kde může souběžně existovat více dílčích informačních systémů. [7]

Analytická a rozhodovací fáze by již měla obsahovat soubor požadavků na systém,
jednotlivé cíle a jejich charakteristiku, rozbor přínosů a dopadů na organizaci.[7]

Důležité faktory této fáze jsou:
 Měnící se požadavky na IS/ICT
 Dynamicky se vyvíjející IT produkty
 Podrobná analýza požadavků všech uživatelů

Výběr systému a implementačního partnera

Tato část cyklu v sobě zahrnuje volbu produktu (hardware, software, infrastruktura,
služby), který se nejvíce hodí pro danou organizaci. Základním požadavkem by měly být
minimální zakázkové úpravy systému. Často sebou přinášejí časové prodlevy a vyšší finanční
náročnost. [7]

Kromě samotného IT řešení je nutné zabývat se také volbou vhodného
implementačního partnera. Při realizacích velkých projektů jsou často využívány služby
poradenských společností a to speciálně ve fázi výběru a implementace.[7]

Důležité okolnosti této fáze:
 Reference dodavatelské společnosti
 Úroveň funkcionality systému
 Cena systému
 Kvalita servisních služeb
 Referenční návštěvy u podniků, které užívají uvažované systémy

Uzavření smluvního vztahu

„Tato etapa v životním cyklu IS patří k nepodceňovanějším a zároveň nejkritičtějším
místům. Dodavatel předkládá zákazníkovi k podpisu sadu smluv (smlouvy o licencích,
implementaci, a servisní podpoře), které se vyznačují specifickou terminologií, nemusí být
upraveny zákonem a mohou být, z právního i obsahového hlediska, velice složité
k posouzení.“[7]
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Důležité okolnosti této fáze :
 Dohoda na plnění obou stran
 Specifikace ceny za objednané produkty a služby
 Stanovení principů součinnosti na realizaci projektu a sankcí

Implementace

Obsahuje přizpůsobení informačního systému nebo jeho parametrizaci tak, aby co
nejlépe odpovídal požadavkům organizace. Nejvíce nákladná část v průběhu implementační
fáze je kustomizace (upravování) informačního systému a školení uživatelů. Samotné školení je
součástí i dalších etap vývoje. Příklad časového rozvrhu implementace je možné vidět
na obrázku. (Obrázek 1).[7]

Důležité okolnosti této fáze :
 Dodržování časového harmonogramu prací
 Dodržování plánu investic
 Pevně stanovený limit investovaných prostředků
 Podrobný časový plán projektu

Obrázek 1 – Příklad časového rozvrhu implementace[7]
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Užívání a údržba

Zahrnuje plný provoz IT řešení způsobem, který umožní realizaci očekávaných přínosů.
Dodavatelem poskytované služby jsou obsaženy v servisní smlouvě. Ta definuje měřitelnou
úroveň poskytovaných servisních služeb. V případě, že služby nejsou poskytovány tak, jak bylo
domluveno, následují sankce směrem k dodavateli. Měřitelné parametry jsou např. doba
výpadku systému, objem transakcí, apod.. [7]

Důležité okolnosti této fáze :
 Plná funkčnost systému
 Dosahování očekávaných přínosů
 Správa a údržba

Rozvoj, inovace a „odchod do důchodu“

V průběhu této etapy, která může být již krátce po implementaci jádra systému, jsou
integrovány do podnikového procesu další aplikace, které mají za úkol pokrýt klíčové procesy
za účelem získání dalších přínosů. Je možné nasadit je právě proto, že původní informační
systém nebyl schopen pokrýt tyto klíčové procesy a zajistit potřebnou funkčnost.[7]

„Informační systém bývá rozvíjen buď vertikálně, nebo tzn. orientací na analytickou
funkcionalitu (Business Inteligence), nebo horizontálně, se zaměřením na spolupráci
v dodavatelském řetězci (SCM) či řízení vztahů se zákazníky (CRM). Jednotlivé prvky se při
rozšiřování informačního systému často kombinují dle konkrétních požadavků (např. nasazení
rozsáhlé CRM funkčnosti, která vyžaduje získání zkušeností uživatelů s provozem - řízení
pracovních toků a nastavení schvalovacích procesů, užší integrace skladového hospodářství do
systému, např. zavedením řízeného skladu).“[7]

„Pokud informační systém přestane dostačovat potřebám organizace nebo se
management při plánování IT projektu dopustí vážných chyb, pak je třeba učinit obtížné
rozhodnutí o reengineeringu projektu, které může také znamenat ztrátu investic. Praxe
ukazuje, že překonat tuto fázi je nesmírně obtížné. Pokračování v „nikdy nekončící
implementaci“ nevhodného produktu s nevhodným partnerem však přinese v konečném
důsledku daleko větší ztráty.“[7]

1.3 Informační systém moderního podniku

V dřívější době byly jednotlivé prvky informačního systému vyvíjeny jako důsledek
řešení určitých problémů. Firmy byly nuceny investovat do modernějších technologií vlivem
situace, která byla způsobena rychlým vývojem těchto technologií. Úspěchy těchto
modernizací byly často posuzovány pouze z dílčích částí, nikoliv však z celkového dopadu na
společnost. Proto nebylo možné v praxi objektivně posoudit, zda se inovace vyplatila či
nikoliv. Organizace s omezenými zdroji mohly řešit pouze nejdůležitější problémy. To ovšem
vedlo ke špatné spolupráci mezi jednotlivými vnitropodnikovými procesy a méně efektivní
funkčnosti informačního systému jako celku. Informační systém vrcholovým manažerům
organizace neumožňoval dostatečnou kontrolu nad společností jako celku. Majitelé organizací
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následně neměli představu o tom, jak investice do informačních technologií společnost
podporují. [7]

Základní činnosti (výroba, prodej, marketing, finance) byly řízeny oddělenými systémy,
které mezi sebou vzájemně nekomunikovaly. Vedení společnosti nemělo integrovaný pohled na
procesy uvnitř společnosti. Při vývoji se neuvažovalo o komunikaci systémů s obchodními
partnery společnosti. Obchodní partneři byli za hranicemi informačního systému. Tyto
nedostatky zvyšovaly informační mezery napříč společností
a snižovaly informovanost uživatelů. Z těchto důvodů docházelo ke zvyšování prodlevy
ve výrobě a také k nedostatečné informovanosti směrem k zákazníkovi. Vedoucí pracovníci jen
těžko sledovali průběh zakázky a vývoj nákladů. [7]

Výše zmíněné důvody vedly k zásadním změnám v řízení a návrhu informačních
systémů. Vedení společnosti požaduje takový informační systém, který integruje všechny
procesy společnosti a zároveň poskytuje integrovaný pohled na investice, které do systému
byly vloženy.[8][7]

1.4  IS/IT infrastruktura podniku

Důležitou součástí zadání při vývoji nebo nákupu IS je problematika integrace IS
na stávající IS/IT infrastrukturu v podniku. Pod pojmem stávající infrastruktura podniku je
myšleno:
 Stávající HW a SW
 Bezpečnostní předpisy podniku tzn. Požadavky na zajištění ochrany dat a požadované

dostupnosti daného IS
 Organizace práce a správa podnikových IS, monitorovacími a administrátorskými

nástroji správců IS
 Organizace podpory koncových uživatelů IS[9]

1.5  Rozhodnutí o dodavateli / vlastním vývoji

Při rozhodování o vlastním vývoji nebo dodavatelském řešení IS stojí vedení
společnosti před závažným rozhodnutím. Nutné je předem zvážit několik faktorů např.
existence hotového řešení na trhu, celkové náklady na pořízení, údržba systému, vlastní
vývojové kapacity apod..

Na základě zvážení těchto faktorů je možné rozhodnout, zda bude výhodnější vlastní
vývoj nebo outsourcing. Rozhodování by mělo proběhnout až na základě zvážení všech rizik a
předností, které do procesu mohou vstoupit. [6]

Dodavatelské řešení IS

Další možností jak pořídit IS je formou outsourcingu, kdy je IS poskytován
od dodavatele jako služba. Jedná se o formu služby, kdy je implementace a provoz zajištěn
dodavatelskou firmou. Posouzení, zda je výhodnější systém koupit nebo vyvíjet je velice
individuální. Obecně platí pravidlo, že čím více se nároky společnosti přibližují požadavkům
systému dostupného na trhu,  tím výhodnější je koupě před vývojem.[6]
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Kritická místa dodavatelského řešení :
 Nutnost udržování starých IS
 Nárůst složitosti oproti dřívějšímu řešení
 Rovnováha mezi požadavky zadavatele a riziky projektu
 Nepředvídatelné termíny
 Nedostatečná průhlednost stavu projektů
 Neefektivní komunikace v řešitelském týmu

Vlastní vývoj

V případě vlastního vývoje IS je potřeba uvědomit si několik základních parametrů,
např. zda jde o jednorázovou aplikaci bez rozšíření, doba funkčnosti, univerzálnost použití. Pro
vývoj obecně platí pravidlo potřeby nalezení kompromisu mezi obecností a konkrétními
požadavky. [6]

Pokud je systém popsán příliš obecně, obvykle to vede k dvěma důsledkům a to :
nesrozumitelné architektuře nebo k systémům, které díky své složitosti a množství
nastavitelných parametrů umožňují chování, které není schopen ani tvůrce systému
zdokumentovat. [6]

Aplikace, napsaná na základě konkrétních požadavků bez rysů obecnosti, může být
v budoucnu obtížně rozšiřitelná. Výhodnější je vyvinout aplikaci, která bude v budoucnosti
rozšiřitelná, než vytvořit monolitický systém, který bude obsahovat množství funkcí hned
v počátku.[6]

Důležitá kritéria úspěchu :
 Rychlost uvedení do provozu
 Snadné ovládání

1.6  Architektura v IS/ICT

Architektury při vývoji informačních systémů podniků jsou jedním z nejdůležitějších
nástrojů tvůrců podnikového IS. V současné době je na trhu vysoce konkurenční prostředí.
V tomto prostředí představuje IS/ICT významný faktor ve výkonnosti a úspěšnosti podniku.
Pokud má IS/ICT podporovat podnikové procesy a realizovat jejich potenciál, je nutné při jeho
budování respektovat řadu vazeb a hledisek. Architektura systému je prostředkem, který tyto
vztahy umožňuje navrhnout, zachytit a jasně je popsat pro různé typy zainteresovaných
pracovníků jak na straně ICT, tak na straně zákazníka.[10]

Architektura IS/ICT je významná především z těchto hledisek:
 Architektura vytváří relativně stabilní rámec řešení IS/ICT, do něhož se postupně

v průběhu vývoje začleňují jednotlivé komponenty dle předem připraveného plánu 
a podle technologických, ekonomických a dalších možností.

 Architektura IS/ICT je komunikačním prostředkem mezi vedením podniku, byznys
analytiky a vývojáři při definování představ o koncepci řešení IS/ICT. Pomocí
architektury je možné zajistit porozumění investorů, řešitelů a uživatelů ohledně toho,
jak a kdy budou jednotlivé aplikace a data implementovány.
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 Architektura může zajistit stabilitu vývoje, pokud se při vývoji počítá s následnými
inovacemi a nechá se otevřená pro další předpokládané změny a vývoj. Pokud některá
část nevyhovuje, půjde ji jednoduše nahradit jinou.

 Architektura umožňuje již z počátku řešení IS/ICT zohlednit hlavní požadavky 
na IS/ICT a z ní pak odvíjet konzistentní specifikace jednotlivých ICT projektů.

 Architektura je zásadní i z ekonomického hlediska. Umožňuje minimalizovat náklady
na chybně zadané projekty nebo dokonce náklady na rekonstrukci celého IS/ICT
v důsledku jeho další neudržovatelnosti.[10]

Pokud je nutné popsat architekturu, postupujeme následovně: nejdříve definujeme
systém, jehož architekturu budeme popisovat. Poté definujeme zúčastněné strany a jejich
zájmy. Tím jsou určeny pohledy. Pro každý pohled definujeme hledisko. Vytvoříme modely,
které tvoří pohled. Soubor jednotlivých pohledů poté tvoří popis architektury, který je opatřen
identifikací a formuluje účel a zdůvodnění. [10]

„Architektura je fundamentální uspořádání systému, které tvoří například komponenty a
vztahy mezi nimi, včetně vztahu k prostředí a principy, které řídí jeho návrh a rozvoj.
Architektura systému je dokumentována pomocí popisu architektury. Norma rozlišuje mezi
architekturou systému a popisem architektury. Na obrázku (Obrázek 2) je zachycen
konceptuální model popisu architektury. Popis architektury je složen z částí, které se nazývají
architektonické pohledy. Každý pohled adresuje určité zájmy zainteresovaných stran
na vlastnostech systému. Architektonický pohled představuje dílčí architekturu, která
respektuje určité architektonické hledisko. Pohled je reprezentován modely. To, které modely
jsou součástí pohledu, je definováno pomocí hlediska. Architektonické hledisko specifikuje
konvence pro vytvoření a použití pohledu. Je možné jej chápat jako vzor nebo šablonu,
na základě které vytvoříme pohled. Hledisko definuje účel pohledu - pro koho je určen,
techniky pro jeho vytvoření a analýzu. Hlediska mohou být předem definována a uložena
v knihovně. Pro popis architektury formulujeme zdůvodnění.“ [10]

Obrázek 2 – Konceptuální popis architektury[10]
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Kritéria při posuzování architektur
Kdyby jednu architekturu IS vytvářelo několik týmů pravděpodobně by každá

architektura vypadala odlišně. Pro posouzení kvality jednotlivých architektur se musí definovat
jednotlivá kritéria hodnocení a jejich váhy. Cíle jednotlivých podnikových prostředí se liší,
proto jsou také váhy kritérií odlišné. Hodnotící kritéria mohou být obdobná. [10]

Mohou zahrnovat například tato kritéria:
 Efektivita
 Nástroj komunikace
 Náklady na tvorbu, údržbu a provoz
 Čas realizace
 Kvalita a bezpečnost
 Flexibilita
 Rizika
 Soulad se standardy

Globální architektura
V případě globální architektury je systémem, na kterém architekturu definujeme,

informační systém podniku a jeho okolí. Hlavními komponentami, jejichž uspořádání
architektura definuje, jsou ICT služby. [10]

Hlavním modelem architektury je model ICT služeb a jejich vztahů:
 K jednotlivým typům uživatelů ICT služeb
 K jednotlivým funkčním oblastem podniku
 K jednotlivým podnikovým procesům
 K jednotlivým aplikacím, které se starají o funkcionalitu ICT služby
 K jednotlivým poskytovatelům ICT služeb. [10]

Zda je daná architektura správně navržena hodnotí následující kritéria:
 Zda ICT služby poskytují veškerou funkcionalitu a veškeré informace
 Objemové a kvalitativní (objem dat, počet uživatelů, doba odezvy, atp)
  Cena ICT služeb
 Počet služeb je přiměřený (zda jsou náklady na správu služeb přijatelné). [10]

1.7  Uživatelské pohledy na IS/ICT

Uživatelské pohledy prezentují požadavky různých typů uživatelů IS na informační
systém.
V IS/ICT technologiích je důležité analyzovat požadavky těchto skupin:
 Vlastníci
 Vedení podniku
 Zaměstnanci
 Obchodní partneři
 Zákazníci
 Veřejnost

Pohled vlastníků podniku
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Ze všech uživatelských pohledů je pohled vlastníků ze všech nejdůležitější. Vlastníci
stanovují cíle podnikání dané společnosti. Pokud je cílem vlastníků podnik stabilizovat a poté
ho odprodat strategickému partnerovi, nemusí být zásadní změny v IS/ICT vhodné, protože
nový majitel bude chtít IS přizpůsobit stávajícímu v mateřské společnosti. Vhodné jsou změny
v případě, že budou chtít vlastníci zajistit rychlý růst pomocí nového IS. [10]

Pohled vedení podniku
Pohled vedení podniku je dlouhodobý a strategický lze jej obecně shrnout

do následujících požadavků. Informační systém musí:
 Podpořit dosažení cílů podniku stanovených ve strategii podniku
 Zajistit konkurenční výhody
 Umožnit optimální průběh podnikových procesů
 Zajistit pravdivý a včasný informační odraz reality

Pro řešitele je zásadní přesně rozpoznat a analyzovat záměry vedení společnosti,
protože vedení určuje směr dalšího vývoje IS a je nutné odvodit kritéria efektivnosti IS. [10]

Pohled koncových uživatelů
Třetím uživatelským pohledem je procesní pohled koncových uživatelů. Koncový

uživatel očekává především podporu od IS/ICT v řešení problémů, za jejich řešení je
zodpovědné funkční místo. Na obrázku (Obrázek 3) je možné vidět grafické znázornění
procesního pohledu koncových uživatelů. [10]

Obrázek 3 - Procesní pohled koncových uživatelů na realizovanou činnost[10]
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Analyzovat tento problém je důležité především z následujících důvodů:
 Jaké procesy probíhají v podniku.
 Které činnosti lze podporovat nebo automatizovat funkcemi IS.
 Která data je potřeba sbírat.
 Za jaké období, je potřebné data sbírat.
 Jaké transformace dat provádět.
 Podněty za kterých transformace provádět. [10]

Z obrázku vyplývá několik předpokladů efektivity:
 IS musí obsahovat aktuální, historická i plánovaná data.
 Přístup i IS musí mít všichni zainteresovaní pracovníci, jejich přístupy se liší dle pozic

ve společnosti.
 Uživatel musí být vyškolen jak správně IS používat. [10]

Pohled obchodních partnerů
Většina podniků využívá ve svém podnikání princip kooperace a je zapojena

do dodavatelských řetězců. Výměna informací, komodit a služeb je efektivní právě tehdy, když
tomu vhodným způsobem napomáhají IS. Problémem je, že obvykle se jedná o odlišné
systémy, které stejnou věc nazývají jinak a nejsou schopné efektivně komunikovat.
Zapotřebí je tedy analyzovat, které produkty budou vzájemně směnovány s obchodními
partnery, jaké datové struktury je popisují a dohodnout shodné vzájemné popisování.
Pro některé typy dokumentů, které si společnosti mezi sebou vyměňují (objednávka, faktura,
dodací list), byly vyvinuty komunikační standardy.
Pro menší společnosti je důležité uvědomit si, že komunikační standardy v dodavatelském
řetězci obvykle určují nejsilnější členové řetězce. Ty menší se musí přizpůsobit, jinak budou
nuceny řetězec opustit. [10]

Pohled zákazníků 
Potřeby zákazníků je třeba analyzovat v případě, že se prodej uskutečňuje

elektronickou cestou, například prostřednictvím e-shopu. Nabízené výrobky musí odpovídat
zvyklostem daného segmentu zákazníků včetně přizpůsobení formy dodání a formy placení.
Specifické problémy nastávají v případě provozování e-shopu v zahraničí. V tomto případě
musí celý obchodní proces respektovat zákony dané země.
Analyzovat potřeby zákazníků není třeba pouze při vývoji aplikací pro e-shop. Dalšími
aplikacemi, které musejí být založeny na hluboké analýze zákazníků, jsou například rozhraní
pro zákazníky bankovních aplikací, CRM systémy nebo systémy řízení helpdesku. [10]
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2 Popis prostředí společnosti
2.1  Představení společnosti

V úvodu této kapitoly bych rád popsal společnost MORIS design s.r.o. jako celek.
Společnost byla založena v roce 1997 jednatelem Radomírem Klofáčem. Při vzniku společnosti
byly hlavní živností společnosti orientační systémy. Z orientačních systémů je také patrný název
společnosti, tedy - Městské ORIentační Systémy.  S přibývajícími zkušenostmi se rozšiřovalo
portfolio společnosti postupně o digitální tisk, světelné reklamy, prodejní stojany, prezentační a
propagační stánky, komerční interiéry a design. Jako poslední přírůstek portfolia MORIS
design na počátku roku 2012 byly zařazeny stavby. Ačkoliv se
na první pohled zdá, že tento druh společnosti a stavby spolu nemají nic společného, opak je
pravdou. Ve velkém množství instalací reklam dochází také ke stavebním zásahům. Zmíněné
rozšíření portfolia proběhlo v letech 1997 – 2012.

V průběhu roku 2012 se společnost rozšířila také o novou divizi MORIS agency – tedy
agenturu, která se zabývá tvorbou marketingových strategií pro zákazníky. Rozhodnutí otevřít
MORIS agency se zanedlouho ukázalo jako velice dobrý tah a v současné době již více než půl
roku má tato divize největšího zákazníka, kterým je ACI - AUTO COMPONENTS
INTERNATIONAL s.r.o., dále nově vznikla divizie MORIS distribution, která se zabývá, jak
je z názvu patrné, oficiální distribucí výrobků společností Ledlenser a Leatherman. V tomto
případě se opět může zdát, že společnost se rozvíjí do směru, který vlastně není jejím oborem.
Zde zapůsobilo přátelství jednatele MORISU a jednatele Zweibruder Optoelectronics
GmbH&Co. Zweibruder je dnes třetím největším zákazníkem pro MORIS. Zásluhou této
známosti bylo umožněno MORISU otevřít si v České republice oficiální distribuci Ledleneru a
Leathermanu. Samozřejmě toto rozšíření působnosti na trhu si také vyžadovalo zvýšení
množství zaměstnanců, a to z původních 5 na 66 zaměstnanců.

2.2  Úspěchy společnosti

Nutno zmínit úspěchy společnosti v soutěžích za design, které posledních letech
MORIS design získal. Jedná se o ocenění od asociace POPAI CENTRAL EUROPE.

„POPAI CENTRAL EUROPE je středoevropskou pobočkou světové asociace
POPAI, reprezentuje obor marketingu v místech prodeje (marketing at-retail) a pracuje
pro profesionály, kterých se tento obor dotýká.

Úlohou POPAI CENTRAL EUROPE je vytvořit komunikační platformu pro výrobce a
dodavatele komunikačních prostředků v in–store, digitálních mediích, zadavatele reklamy,
reklamní agentury a zástupce maloobchodu, neustále vzdělávat, realizovat průzkumy,
poskytovat a zpřístupňovat pro ně informace, organizovat odborné akce a diskuzní setkání
a budovat tak vztahy v in-store marketingové komunikaci, podporovat kulturu a rozvoj oboru
marketing at-retail.
Světová POPAI má dlouholetou tradici. V současnosti představuje mezinárodní síť POPAI
více než 1.700 členských společností ze 45 zemí světa.
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POPAI CENTRAL EUROPE vznikla v roce 2001 jako první oficiální zastoupení POPAI
pro střední a východní Evropu. Za dobu svého působení se POPAI CE stala fungční oborovou
asociací s rozsáhlým programem aktivit, který podporuje rozvoj podlinkové marketingové
komunikace.“[2] V roce 2012 společnost vyhrála celkem pět ocenění od asociace POPAI
CENTRAL EUROPE a tím získala největší počet ocenění ze všech firem v české republice. Na
základě těchto úspěchů se společnost rozhodla reprezentovat na soutěži celoevropského
charakteru v Paříži, která se bude konat v létě 2013. Jednotlivá ocenění můžeme vidět
na obrázku (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.).

Historie rozvoje informačních systémů ve společnosti
Pokud se na firmu podíváme z hlediska informačních systémů, první informační systém,

pro orientaci jej nazývejme systém č.1, vznikl v roce 2005. Jednalo se o systém poskytující a
uchovávající základní informace na bázi MS Excel v době, kdy MORIS design zaměstnával
okolo 20ti zaměstnanců. Šlo o základní a jednoduchý systém, který byl pro společnost těchto
rozměrů dostačující. Zásadní problém v tomto případě byl ale už v samotné práci s MS Excel,
protože pokud měl jeden uživatel otevřený daný soubor, nemohl jiný uživatel v souboru
vytvářet úpravy nebo případně se při uložení jednalo o rozdílné verze.

2.3  Vznik IS ve společnosti

V roce 2008 již firma zaměstnávala 35 zaměstnanců a výše uvedený systém č.1 začal
být pro společnost nedostatečný. Jednalo se především o nedostatky, které jsem zmínil výše.
Na základě těchto nedostatků vedení společnosti rozhodlo o pořízení nového systému. Jelikož
v té době nebyl nalezen žádný komerční systém, který by odpovídal požadavkům, bylo
rozhodnuto o vývoji nového systému na míru. Vývoj prováděla společnost Infinity Systems a.s.
a trval přibližně půl roku. Během této doby se podařilo vytvořit uživatelsky jednoduchý
systém, který efektivně nahrazoval do té doby používaný MS Excel. Název byl velice
jednoduchý MORIS design informační systém, dále jej budeme nazývat pro zjednodušení jako
IS. Jednalo se o webový informační systém, který byl v době psaní bakalářské práce stále
funkční, nicméně se již nějakou dobu nepoužíval. Konečné řešení tohoto systému vyšlo
společnost v nákladech na 250 000 Kč. Následné školení zaměstnanců na práci se systémem
vyšlo společnost na dalších 50 000 Kč. Implementace IS do společnosti výrazně zjednodušila
po dobu čtyř let komunikaci ve společnosti.

Bohužel měl i své nevýhody, a to například v oblasti skladového hospodářství, které
vůbec neumožňoval sledovat, což je pro společnost s 60 zaměstnanci již zcela zásadní problém.
Dále například ziskovost zakázek bylo možno z IS získat až jeden měsíc
po ukončení zakázky. Tyto dva argumenty vedly vedení společnosti ke změně systému. Nutno
ovšem zmínit, že skladové hospodářství nebylo v původním zadání dodavateli. IS podrobně
popíši dále ve své práci.

Důvody ke změnám

Na počátku roku 2012, po vyhodnocení hospodářského výsledku za rok 2011, bylo
jasné, že společnost MORIS design skončila ve ztrátě okolo 2 milionů korun. Tento
hospodářský výsledek donutil vedení společnosti ke změnám. Provedené změny byly z počátku
personálního charakteru. Toto však nebylo dostačující, a proto byl v dubnu 2012 přijat do
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společnosti externí konzultant. Ten měl zanalyzovat interní procesy, hospodaření, průchod
zakázek systémem a jejich ziskovost včetně návrhu řešení, jak celou situaci řešit.

Na základě analýzy procesů a struktury společnosti došel konzultant k závěru, že změny budou
muset být mnohem rozsáhlejší, než se v počátku zdálo. Výsledkem práce externího konzultanta
byl zhruba 300 stránkový materiál s návrhem změny organizační struktury
a celého informačního systému.

2.4  SWOT analýza společnosti

Aby bylo možné záměry změny informačního systému vyhodnotit, zvolil jsem zkoumání
prostřednictvím SWOT analýzy, která je standardní metodou používanou k prezentaci
analytických poznatků o objektech zkoumání. Velkou výhodou této analýzy je možnost vidět
stav, který poukazuje jak na minulost, tak na současnost i budoucnost. Uspořádání do čtyř
kvadrantů – silné stránky, slabé stránky, příležitosti a ohrožení dobře vyhovuje úvahám, které
je nutné vést při rozhodování o budoucích strategiích v podniku. Cílem je prozkoumání
jednotlivých kvadrantů tak, aby byla možnost záporné stránky, které vyjdou z této analýzy,
minimalizovat a naopak maximalizovat kladné stránky. Na obrázku (Obrázek 4) je možné vidět
SWOT analýzu společnosti MORIS design.

Obrázek 4 – SWOT analýza společnosti MORIS design

Silné stránky
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Silné stránky jsou velice důležitou hodnotou pro společnost, proto je zapotřebí je
udržet a pokud je to možné, co nejvíce je rozvíjet. Aby mohly vyplynout další souvislosti, bude
vhodné popsat jednotlivé stránky. Zavedená značka je pro společnost velkou výhodou pro
získávání nových zákazníků. Délka působení společnosti na trhu (15 let) obvykle zákazníkům
imponuje a působí na ně jako stabilní zavedená společnost. Díky vlastním výrobním prostorům
může společnost nabídnout například velmi rychlé vzorování
a zkracování dodacích termínů. V tomto ohledu je konkurence obvykle pozadu, protože
většina nedisponuje vlastními výrobními prostory. Za dobu 15 let co je společnost na trhu se
podílela na mnoha zajímavých projektech a pomocí referencí je pak jednodušší cesta
k zákazníkovi. Reklamní činností se rozumí velice široký výrobní záběr ve zpracování
materiálů například dřevo, železo, hliník, plasty a různé kompozitové materiály. Velkou
předností společnosti je především to, že dokáže všechny tyto materiály zpracovat a díky tomu
uspokojit téměř jakoukoliv poptávku na trhu v tomto oboru.

Největší výhodou oproti konkurenci je komplexní řešení pro zákazníka. Vedení
společnosti si tuto konkurenční výhodu velice dobře uvědomuje a využívá ji ve svých
marketingových strategiích. Tato výhoda v sobě skrývá především to, že pokud přijde zákazník
do společnosti, tak je možné mu nabídnout služby od vývoje produktu designérem, přes
technické řešení celého produktu až po samotnou realizaci, včetně montáže po celé Evropě.

Slabé stránky
Současná finanční situace společnosti je značně nepříznivá. Již několik let společnost

produkuje záporný hospodářský výsledek. Společnost nemá žádný disponibilní kapitál
a současná situace je taková, že společnost hospodaří s prostředky od svých dodavatelů. Tento
nepříznivý stav snižuje jak loajalitu zaměstnanců, tak zhoršuje vyjednávací podmínky
s dodavateli.

Vysoká fluktuace zákazníků a nízké využití obchodních příležitostí spolu přímo souvisí.
Zákaznický servis ve společnosti je na velice nízké úrovni. Je to především z toho důvodu, že
noví zákazníci se o společnosti dozví pouze z doporučení nebo pomocí některého
z internetových vyhledávačů. Nikoliv však pomocí akviziční činnosti. V případě, že se podaří
s nově příchozím zákazníkem sjednat obchod, následně jej už nikdo dále nekontaktuje.

Vyšší cena, vysoké provozní náklady a komplexní řešení pro zákazníka spolu přímo
souvisejí a je velice těžké najít kompromis těchto tří věcí. Aby společnost měla konkurenční
výhodu, nabízí komplexní řešení. Samozřejmě s tímto jsou spojeny náklady na kvalifikované
pracovníky vývoje (konstruktéry, designéry). Tito pracovníci značně zvyšují cenu výrobků,
protože jejich práce musí být započítána do prodejní ceny a provozních nákladů společnosti.
Pohled na technické zázemí je poněkud rozporuplný. Na jedné straně je možné s ním zpracovat
jakýkoliv materiál a přeměnit ho na výrobek. Na druhé straně je ovšem toto technické zázemí
dost často desítky let staré a výroba na něm je značně neefektivní a zabere dost času, což má
opět přímý vliv na cenu.

Hrozby
Jedno z prvních míst kde společnosti omezují, na základě ekonomické krize, své výdaje

jsou především výdaje na propagaci a marketing. Tím je na celém trhu méně zakázek 
a vyšší snaha konkurence tyto zakázky získat pro sebe. Tento boj o zakázky probíhá především
zvyšujícím se tlakem na cenu. Zákazníkům se otevírá možnost stále větší vyjednávací možnosti
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a společnosti, poskytující služby a výrobky hospodaří se stále nižší marží. Asi největší hrozbou
pro společnost je nízké Cash – flow. Bez správné platební morálky nelze dosáhnout lepších
podmínek spolupráce s dodavateli. Zároveň není možné investovat do nových technologií,
které by umožňovaly snadnější výrobu a tím i nižší cenu. Na základě nízkého Cash – flow se
některé měsíce stává, že zaměstnanci nedostanou mzdu včas, to snižuje jejich loajalitu ke
svému zaměstnavateli a následně i jejich produktivitu. Kvalifikovanější pracovníci si obvykle
začnou hledat nové zaměstnání u stabilnějšího partnera.

Příležitosti
Vstupem na zahraniční trhy může společnost získat nové zajímavé zakázky.

Pro možný vstup na zahraniční trhy jsou ovšem potřeba odborní zaměstnanci, kterými
společnost v současné době nedisponuje. Ovšem zajištění věrnosti současných zákazníků je
možné ovlivnit již v současné době pomocí pracovníků obchodního oddělení. Zvýšení
odbornosti zaměstnanců a nové výrobní technologie spolu přímo souvisí. Ani do jedné z těchto
věcí neprobíhají investice, proto každý pracovník, který ve společnosti pracuje, disponuje
pouze s vědomostmi a dovednostmi již získanými z předchozích zaměstnání nebo získaných od
jiných pracovníků.

V některých případech není nutná investice do strojního vybavení, aby bylo možné
některý výrobek vyrobit efektivněji a zároveň levněji. Stačí občas pouze zainvestovat pouze do
jiného materiálu, se kterým se lépe pracuje nebo je levnější a vypadá stejně jako materiál
používaný ve společnosti dnes. Investice do strojního vybavení může v kombinaci se
vzděláváním zaměstnanců v některých případech zlevnit výrobu daného výrobku až o desítky
procent. Špatné jméno společnosti u současných dodavatelů půjde z důvodu platební morálky
společnosti jen těžko vylepšit, pokud tito dodavatelé již s současné době vydávají společnosti
materiál pouze za hotovost, nemá smysl s takovými dodavateli dále spolupracovat. 

Shrnutí
Situace ve společnosti se jeví velmi vážná. Pokud se uvnitř společnosti nezačne

intenzivně pracovat na změnách, není možné dlouhodobě tento stav udržet a může to dovést
společnost až ke krachu. Myslím si, že pouze díky silným stránkám, které společnost má,
nadále funguje, ovšem pokud by se naučila přeměnit hrozby a záporné stránky na stranu silných
stránek, může se opět stát ze společnosti silný článek trhu. V současné chvíli je největší
hrozbou nízké Cash – flow, proto si myslím, že na prvním místě je práce s tímto problémem a
naučit společnost s penězi lépe hospodařit. Především navázat kontakt s novými dodavateli,
kteří budou levnější, případně budou schopni akceptovat delší splatnost faktur. Ovšem delší
splatnost je nutné domluvit předem s dodavateli, aby s tím počítali a nedocházelo k závazkům
po splatnosti a tím zhoršení vztahů s dodavateli. Dalším směrem, kterým by se měla společnost
vydat, jsou personální změny v oblasti optimalizace výroby. Je třeba změnit celý proces výroby
tak, aby bylo možné na některých pracovnících ušetřit a tím snížit fixní náklady společnosti.
Zlepšení finanční situace zvýší také loajalitu zaměstnanců a nebude docházet k odlivu
kvalifikovaných pracovníků.

Důležitým aspektem pro vstup na zahraniční trhy je obchodní oddělení. Pracovníci
tohoto oddělení bohužel nemají dostatečnou kvalifikaci v oblasti znalosti cizích jazyků, které
jsou zapotřebí k soustředění se na západní trhy, proto není možné v současné době tuto
příležitost využít. Pokud se společnosti podaří získat zakázky za zahraničí, kde jsou mnohem
větší trhy, je možné společnost díky těmto zakázkám uvést zpět do kladných čísel. Myslím si,
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že by bylo vhodné, zahájit školení především zaměstnanců pracujících na pozici technické
přípravy výroby, což může vést ke zjednodušení některých technologických postupů a ke
snížení prodejní ceny, která následně přinese do společnosti více zakázek. V současné době
bych se určitě vyhnul nákladům, které nepřinesou přímý přínos společnosti, ať už ve snížení
nákladů nebo zlepšení procesu výroby.

Důležité pro společnost bude udržování a další vyhledávání zákazníků, kteří žádají
komplexní řešení, protože právě tito zákazníci jsou schopni akceptovat vyšší cenu, kterou
společnost nabízí. Na zvážení v současné době je, zda by nebylo vhodné některé pracoviště,
dosahující nejnižší efektivity práce úplně zavřít a kooperovat s externími dodavateli. Následně
by bylo možné finance, vzniklé prodejem tohoto vybavení, investovat do výrobní činnosti,
která je více efektivní.

Toto opatření přinese ztrátu úplné komplexnosti, kterou však lze nahradit externím
dodavatelem. Na druhou stranu to přinese zdokonalení výrobního procesu v jiné výrobní
činnosti a snížení fixních nákladů za zaměstnance rušených oddělení. Z výše uvedeného je
patrné, že se nejedná o jednoduché rozhodnutí a je nutné, aby byly veškeré kroky projednány
vedením společnosti. Zejména případné důsledky těchto změn a prognózu do budoucna.
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3 Popis stávajícího informačního systému (IS)
Jednou z možností, jak zefektivnit činnost firmy, bylo zavedení informačního systému.

Tento systém popisuji dále.
IS byl postaven na míru externí společností, jak je popsáno výše. IS byl zaměřen

především jako výrobní systém, který měl sloužit především jako přehled poptávek a zakázek
nacházejících se ve výrobě. Z toho plyne koncept, jakým byl systém stavěn. Účelem IS nebylo
propojení všech oddělení napříč společností. Celý systém funguje na bázi webového
informačního systému, proto je možné se do něj připojit kdekoliv, kde je dostupný internet.

Výběr partnera, který měl IS implementovat, nebyl proveden na základě výběrové
řízení, tedy rozhodováním mezi několika dodavateli. Rozhodnutí o výběru partnera se
uskutečnilo na základě doporučení. Od začátku tedy vedení společnosti komunikovalo pouze
s jedním partnerem. Od první schůzky ohledně IS po první spuštění uběhlo půl roku. Během
této doby společnost Infinity systems s.r.o. intenzivně pracovala na novém systému. Již
v prvních dnech ostrého provozu bylo jasné, že systém splnil očekávání, jak vedení společnosti,
tak uživatelů. Vedení společnosti v něm může vidět veškeré zakázky, které do společnosti
přišly a tím lehce získalo kontrolu nad děním ve výrobě. Uživatelé získali systém značně
usnadňující práci s administrativou a uživatelsky nenáročný na ovládání., běžný uživatel je
schopen se v IS orientovat během jednoho měsíce. Díky tomu také společnost nemusela
vynaložit náklady na dodatečná školení.

3.1  Jednotlivé funkce IS

Pro jednodušší pochopení možností IS budou níže jednotlivé funkce podrobně popsány.
Úvodní obrazovka po přihlášení je vidět na obrázku. (Obrázek 5)

Obrázek 5 - Úvodní obrazovka IS
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3.2  Poptávky a nabídky IS

Poptávky
Celý proces uvnitř IS začíná právě u poptávek. Zadáním poptávky dostane obchodní

případ přidělené pořadové číslo, které jej provází celým systémem až po expedici. Znamená to
tedy, že stejné číslo bude mít poptávka, nabídka i zakázka, pokud dojde k realizaci. Pod tímto
číslem je jednoduché poptávku vyhledat. Proces poptávky končí zadáním do systému
zákazníka, který poptávku zadal, jeho kontaktu a název poptávky. Uložením se z poptávky
automaticky stane nabídka.

Nabídky
Proces nabídky přímo navazuje na ukončení procesu poptávky. V nabídkách se již

přímo zadávají jednotlivé položky ke kalkulaci. Například pokud bude zákazník mít zájem
o jednu světelnou reklamu a jednu reklamní desku, bude mít nabídka dvě kalkulace a to
na každou položku samostatně. Samotná kalkulace probíhá v detailu nabídky. V detailu
nabídky se pomocí ceníku zadají jednotlivé materiály a práce pracovníků v nákupních cenách.
V případě nahrání všech položek, pracovních, materiálových a režijních, se objeví nákladová
cena. Prodejní cena se z nákladové ceny počítá automaticky přednastaveným koeficientem.
Jakmile je sestavena prodejní cena, je možné doplnit do nabídky termín dodání a další
poznámky, například co všechno cena obsahuje, a následně odeslat zákazníkovi. Odeslání
zákazníkovi se provádí pomocí souboru v pdf formátu, kde jsou uvedeny veškeré informace,
které byly uvedeny v nabídce a obchodní podmínky společnosti.

3.3  Zakázky

Jakmile zákazník nabídku akceptuje, je možné z nabídky vytvořit zakázku. Zakázka je
pouze kopírovaná nabídka. Fakticky to znamená, že pokud jsou v systému obsažena všechna
data správně a výrobek není natolik složitý, aby bylo nutné zpracovat výrobní dokumentaci,
může výroba začít. V opačném případě zakázka čeká na autorizaci. Systém neumožňuje
předávání technické dokumentace, proto si uživatelé dokumentaci předávají v papírové podobě
nebo jinou formou elektronicky. Do zakázky je možné vstupovat a upravovat ji. Vždy je však
následně vidět kdo a kdy zakázku upravil. Jakmile je zakázka akceptována k výrobě, pak stav
zakázky již není možné sledovat, dalším možným stavem je až vyrobeno.
Na obrázku (Obrázek 6) je možné vidět pracovní prostředí systému.
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Obrázek 6 – Pracovní prostředí IS

Proces výroby se ukončuje v případě, že zakázka je ve stavu vyrobeno. Následně se
vytiskne dodací list ze systému a výrobek se připraví k vyzvednutí, případně zašle přepravou
k zákazníkovi. Dodací list systém automaticky generuje dle názvu vyráběné položky, zadaného
množství a názvu odběratele.

V případě, že zákazník obdrží zboží, zakázka se přepne do stavu předáno a je možné ji
vyfakturovat. Fakturace neprobíhá pomocí IS, protože ten tuto činnost neumožňuje. Účetní
oddělení sleduje zakázky, které se dostanou do stavu předáno a automaticky fakturují tyto
zakázky. K samotné fakturaci používají jiný systém, který není nijak provázaný s IS.

3.4  Ziskovost zakázek

Aby bylo možné po uhrazení faktury za danou zakázku dojít k jejímu ukončení, musí se
nejdříve vyhodnotit její zisk. Často se stává, že položky v zakázce plně neodpovídají
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skutečnému materiálu, který byl na zakázku spotřebován. Stejně tomu tak je i u práce
jednotlivých pracovníků. Dochází k tomu především v případech, kdy se nabídka sestavuje
dříve, než jsou známy veškeré specifikace, tudíž není možné zahrnout do nabídky veškerý
materiál, který je následně na zakázce použit.

Na základě výše uvedené skutečnosti se vedou pracovní výkazy a výkazy spotřeb
materiálu. Každý pracovník vypisuje množství spotřebovaného materiálu a čas, který
na zakázce pracoval.

Pomocí těchto dokumentů je možné do IS doplnit skutečnou spotřebu materiálu 
a práce. Na obrázku (Obrázek 7) je možné vidět zakázku doplněnou o spotřeby materiálů,
práce a následně její ziskovost. Pokud je použitý jiný materiál, než je uvedený na zakázce,
vytvoří se pro něj další kolonka, která je oddělena mezerou a cena materiálu snižuje zisk
zakázky. Pokud je rozdíl v odpracovaných hodinách nebo materiálu oproti zakázce, doplní se
pouze skutečně odpracované a spotřebované hodnoty, které následně ovlivňují zisk
společnosti.

Obrázek 7 – Ziskovost zakázky

V důsledku kombinace papírové podoby uchování dat a vkládání těchto dat
do systému až následně se obvykle stává, že zakázka není dokončena ani měsíc po zaplacení.
Je to především z toho důvodu, že se všechny dokumenty k dané zakázce dostanou na správné
místo až týdny potom, co zakázka opustí společnost a výjimkou není ani úplná ztráta
dokumentů.

3.5  Objednávky a reklamace

Objednávky
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Každá zakázka sebou nese potřebu objednávání materiálu a kooperací. Základní funkcí
objednávek je tedy získání materiálu a kooperací. V systému je každá objednávka opatřena
dvěma čísly. První číslo je pořadové číslo objednávky. Druhé je číslo zakázky, na kterou je
daná objednávka vázána.  Díky tomu je možné jednoduše identifikovat objednávku i to, k jaké
zakázce patří. Aby bylo možné objednávku vystavit, musí být zakázka ve výrobě.

Stejně jako nabídka i objednávka má vlastní formulář v pdf formátu, který se zasílá
dodavateli, kde jsou uvedeny smluvní podmínky společnosti a charakter tohoto dokumentu je
možné brát jako závaznou objednávku, kde je uveden rozsah služby nebo materiálu, množství,
obchodní údaje obou partnerů a termín dodání. Termín dodání je standardně vidět v systému.
V případě překročení termínu dodání systém neupozorňuje na tuto skutečnost. Pracovník si
termíny musí hlídat sám.

Reklamace
Při vymýšlení (návrhu) IS se s reklamacemi vůbec nepočítalo, proto jsou řešeny

individuálním způsobem. Při vytvoření reklamace se standardně vytvoří zakázka, která má
ovšem v názvu „reklamace“, aby bylo ihned patrné, o jaký typ zakázky se jedná. Reklamační
zakázky se odlišují tím, že částka je nulová, aby se nezkresloval hospodářský výsledek.
U těchto zakázek se nevystavuje faktura, ale pouze se do zakázky vyplňují náklady. Zbylé
charakteristické rysy jsou stejné, jako standardní zakázky. Reálnou podobu reklamace je
možné vidět na obrázku.(Obrázek 8)

Obrázek 8 – Reklamace

Ceník
V ceníku jsou uloženy ceny za materiál a práci pracovníků. Tyto ceny jsou ukládány do

databáze, ze které následně pracovníci, počítající cenové nabídky, mohou tyto ceny použít.
Ceník je neustále rozšiřován o nové záznamy, jakmile nějaký pracovník nenalezne některý
z materiálů v ceníku zašle požadavek na jeho založení. Požadavek je zasílán pomocí e-mailu.
Systém neumožňuje generovat zaslání požadavku přímo ze systému. Pokud jsou všechny
záznamy v ceníku uloženy, značně to usnadňuje pracovníkům jejich práci. Nemusí ručně
vypisovat do zakázky, kterou počítají a poptávat cenu daného materiálu. V opačném případě
musí pracovník cenu poptat a to značně prodlužuje celý proces.
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4 Požadavky na nový informační systém
Z předchozí kapitoly vyplývá, že popisovaný informační systém měl určité nedostatky,

které přímo ovlivňovaly efektivitu chodu společnosti a výkonu pracovníků. Z tohoto důvodu
se vedení společnosti rozhodlo o změně informačního systému.

4.1  Definování požadavků

Aby bylo možné definovat požadavky na nový informační systém, je potřeba zvolit
projektového vedoucího, který bude za výběr nového informačního systému a jeho následnou
implementaci odpovědný. Ve společnosti MORIS byli definování dva pracovníci odpovědní za
nový informační systém. Externí konzultant měl zastřešit tento projekt jako projektový vedoucí
a k němu byl přidělen pracovník IT oddělení.

Požadavky na nový systém vycházejí především z nedostatků IS, které vedení
společnosti velice dobře vnímalo. Pro vedení společnosti bylo důležité mít vždy aktuální stav
firmy, aby systém mohl vždy poskytnout informace o dané zakázce o zisku a skladu. V úvodu
zjišťování požadavků se pracovníci soustředili na IS, co ve skutečnosti uživatelům nabízí
a naopak co uživatelům chybí při práci s ním. Každý z vedoucích pracovníků jednotlivých
oddělení dostal za úkol definovat požadavky na nový systém a funkce IS, které jsou
nepostradatelné pro příští systém.

Z výše zmíněného nakonec vyšly následující požadavky:

a) Účetnictví v rámci systému
b) Snížení administrativní zátěže pracovníků
c) Skladové hospodářství v rámci systému
d) Plánování výroby
e) Podpora úkolové mzdy pracovníků výroby
f) Průběžná aktualizace systému
g) Pravidelné reporty

 Zisků v daném období
 Předpověď objednávek
 Vytížení jednotlivých oddělení společnosti
 Rozpracovaných zakázek
 Reporty dle jednotlivých výrobních divizí

g).2  Rozepsání jednotlivých požadavků

Účetnictví v rámci systému
V současné době není účetnictví nijak propojeno se stávajícím IS. V praxi je veškeré

účetnictví vedeno v jiném systému a kontrola správnosti údajů na fakturách je prováděna
pouze pracovníky. Pohledávky a závazky jsou vedeny v MS Excel a jsou závislé na ručním
vyplňování a následném odepisování. Pokud se podaří propojit nový systém s účetním
oddělením, sníží se pracovníkům jejich administrativní zátěž a systém bude zaručovat vyšší
správnost vyplněných údajů.
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Snížení administrativní zátěže pracovníků
Tento požadavek je obecným požadavkem na moderní informační systémy. Zároveň se

všechna oddělení shodla na tom, že snížit administrativní zátěž je nezbytné. V případě, že se
tento požadavek podaří splnit, zvýší se kapacity všech oddělení o získaný čas. V současné
době je vytížení pracovišť dost nevyrovnané a občas se stává, že jedno oddělení čeká
na druhé, než dostane odezvu. Získaný čas by mohl zrychlit jednotlivé odezvy a tím  i celý
průběh jednotlivých zakázek.

Skladové hospodářství
Současný stav elektronické správy skladového hospodářství vlastně není vůbec žádný.

Při současném IS není možné skladové hospodářství zavést. IS sice umožňuje vystavování
objednávek, ale už není možné nijak evidovat množství materiálu ve skladu. Příchozí materiál
nelze žádným způsobem do systému zadat. V moderních společnostech je tento stav
neudržitelný, proto byl tento požadavek definován jako jedna z priorit.

Plánování výroby
Pracovníci zakládající zakázky k výrobě v současné době nemají představu 

o vytíženosti výrobních kapacit společnosti. Z důvodů špatné komunikace mezi jednotlivými
pracovníky se často stává, že není možné držet termín výroby. Například pokud se několik
velkých zakázek objeví ve stejný den, obvykle mají podobný termín dodání. Na každou
zakázku je sice nějaký čas, ale IS tyto časy nepočítá a není tedy možné objektivně říci termín
dokončení. Obvykle na základě tohoto problému není možné držet termíny slíbené zákazníkovi
a následně to zhoršuje zákaznické vztahy.

Podpora úkolové mzdy pracovníků výroby
Dlouhodobý plán vedení společnosti na snížení nákladů a zároveň zvýšení efektivity

pracovníků výroby je převést tyto pracovníky do úkolové mzdy. Přestože se nejedná o cíl,
který měl být nutně spojený s novým informačním systémem, byly pokusy o zavedení úkolové
mzdy již v IS. Jednalo se však o administrativně tak náročnou věc, že se to podařilo uskutečnit
pouze u několika klíčových zakázek a opět se od toho upustilo. Součástí nového systému by
mělo být řešení tohoto problému bez vysoké administrativní náročnosti.

Průběžná aktualizace systému
V současné době je ve společnosti problém v aktualizování systému. Pokud se daná

zakázka spustí, projde celým systémem a opustí společnost, tak reálný výsledek zakázky je
v hospodaření společnosti možné vidět až s měsíčním zpožděním. V tomto ohledu není možné
z pohledu vedení řídit dostatečně včas. Když je zakázka ve výrobě, tak vedení nebo i ostatní
pracovníci nejsou schopni z IS zjistit více než, že zakázka je skutečně ve výrobě. V jaké fázi
výroby zakázka možné zjistit není. 

Pravidelné reporty
Aby bylo možné společnost správně řídit, je nutné mít nad děním ve společnosti

přehled. V současné době si vedení společnosti stěžuje, že nemůže efektivně řídit společnost,
protože IS neposkytuje téměř žádné výstupy, které by poskytovaly informace o dění
ve společnosti. Tento požadavek přímo souvisí s neustále aktualizovaným systémem, protože
aby mohla být splněna podmínka kvalitních a aktuálních reportů je nezbytně nutné mít
aktualizovaný systém. Jako nejdůležitější reporty byly zvoleny: zisk z objednávek za dané
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období, vytížení jednotlivých pracovišť, detailní přehled rozpracovaných zakázek a reporty dle
jednotlivých výrobních divizí.

V definování požadavků na informační systém je potřeba mít jasno ještě před
vyhlášením výběrového řízení na systém nový. Z důvodu jak finanční, tak časové náročnosti
projektu, se vedení společnosti s realizačním týmem dohodli, že výběrové řízení bude
zaměřeno na společností, které již nabízejí hotové softwarové řešení.
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5 Zhodnocení dostupných informačních systémů
5.1  Výběrové řízení

Jak již bylo zmíněno výše, nový informační systém by měla dodat společnost, která
nabízí hotové řešení. Pokud by nabízený software úplně přesně nevyhovoval, tak je nezbytná
možnost customizace systému ze strany dodavatele s co nejmenšími náklady. Požadavek
vedení společnosti byl, aby ostrý provoz informačního systému mohl být spuštěn již za šest
měsíců od vyhlášení výběrového řízení.

Do vyhlášeného výběrového řízení se celkem přihlásily čtyři společnosti. A to ABRA
software a.s. se svým produktem Gx, a další tři společnosti. Ještě před prezentací přihlášených
dodavatelů zaslal projektový vedoucí všech přihlášeným požadavky společnosti na nový
informační systém. Následně začal sestavovat tým lidí, kteří budou vybírat společně nový
systém. Do týmu pracovníků, odpovědných za výběr prezentovaného software byli přizváni
vedoucí všech oddělení ve společnosti.

Původním záměrem vedoucího projektu bylo rozhodnutí o výsledku výběrového řízení
již v prvním kole a to na základě hodnocení všech přizvaných vedoucích oddělení a vedení
společnosti. Každý z účastníků ze strany Morisu dostal vyplněný formulář, ve kterém byla
uvedena hodnotící kritéria daných požadavků na nový systém. Každé kritérium mohlo
od pracovníka dostat od nuly až po deset bodů dle toho jak podle něj splnil daný systém
zadání.

Po prvním kole bylo jasné, že vítěz nebude zvolen. Na základě prvního kola postoupili
dva největší favorité do kola druhého. Dvě společnosti, které nepostoupily do kola druhého
nesplňovaly plně zadání a pracovní prostředí uživatelé příliš neocenili. Bohužel ani jedna ze
společností nesplnila plně zadání. Předmětem druhého kola bylo především to, jak by se dané
společnosti chtěly přiblížit danému zadání. Nakonec byl vybrán systém ABRA G4 od firmy
ABRA software a.s. Toto řešení sice skončilo v celkovém hodnocení na druhém místě, ale
finanční podmínky byly výrazně lepší než u společnosti, která nebyla vybrána. 

5.2  Informační systém ABRA G4

ABRA software působí na českém trhu od roku 1991. Cílem společnosti bylo
produkovat software pro podnikatele. Jako první uvedla na trh software ABRA Clasic
a ABRA Plus. Během několika let a přibývajících zkušeností postupně společnost vybudovala
ucelenou řadu podnikových informačních systémů. V roce 2012 společnost průměrně
zaměstnávala 85 zaměstnanců a dosáhla obrat 179 milionů korun.[11]

Ucelená řada ABRA Gx byla uvedena na trh v roce 2001. Nejvýznamnější částí řady
byla jádra G2, G3. V roce 2004 byla tato řada doplněna o další produkt G4. Všechny systémy
společnosti ABRA jsou vyvinuty tak, že plně podporují architekturu klient/server. Jedná se
o třívrstvou architekturu. První vrstva je databázový server Firebird nebo Oracle. Za druhou
vrstvu je považován aplikační server, který umožňuje komunikaci mezi jednotlivými uživateli
ERP systému. V třetí vrstvě jsou zastoupeny externí aplikace, vzdálení klienti a tlustí klienti.
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Server systému ABRA G4 je vybaven vlastní logikou, ta upozorňuje uživatele na zadání
informací, které tato logika nepodporuje a nedovolí mu je uložit. Externí klient komunikuje
s aplikačním serverem pomocí OLE technologie. Dále v kapitolách jsou popsány jednotlivé
moduly, procesy a další technologie související se systémem ABRA G4.[11]

5.3  Pracovní prostředí systému

Při prvním spuštění se může zdát pracovní prostředí poněkud složité. Nicméně je to
především komplexností systému, kterou systém nabízí. Ovládání systému je intuitivní
a během několika týdnů může uživatel systém plně ovládat. Pro uživatele je důležitá přehledná
a rychlá práce v systému, proto je zde možnost předefinovat si agendy spustící se ihned po
spuštění software. Každý z uživatelů využívá jiné agendy, proto je zde možné nastavit agendy
právě takové, které odpovídají požadavkům daného uživatele. Uživatelská práva a přístup do
jednotlivých agend je řízen administrátorským způsobem, kde každý uživatel může dostat
libovolná práva, která mu nastaví administrátor.

Po spuštění příslušné agendy v ABRA G4 pro určité operace. První záložka je
tzv. omezení. Záložka omezení umožňuje filtrování dat dle celé řady omezení. Pomocí
filtrování je možné pro uživatele se jednoduše orientovat v celém systému. Pokud by si uživatel
nechal zobrazovat celé množství dat nabízených systémem, mohl by se v množství dat špatně
orientovat. Filtry je možné editovat dle mnoha různých parametrů a ukládat pomocí názvů,
které si uživatel zvolí. Filtry je možné sdílet mezi ostatními uživateli. Možností pro uživatele je
také používání tzv. unikátních filtrů, které se do systému doplňují pomocí SQL výrazů.
Unikátní filtry spolupracují se standardními filtry v systému. 

5.4 Jádro systému

ABRA G4 je nejvyšším produktem z rodiny ABRA Gx, dokáže pokrýt všechny klíčové
procesy podniku, jako jsou výroba, logistika, personalistika, účetnictví, ekonomika. Jádro
systému zabezpečuje přístup do systému samotného. Mezi další funkce patří sledování změn,
poskytování nástrojů pro správu a přizpůsobení systému. Komplexní nápověda k celému
systému je také součástí jádra.

Agenda administrace je také součástí jádra. Je především důležitá ve správě hlavních
číselníků, nastavování přístupu jednotlivým uživatelům a zálohovaní dat v celém systému.
Agenda administrace se zabývá především sledováním změn v položkách agend, a to podle
uživatelů a jejich přístupových práv nebo na základě časů, kdy byly provedeny. Vedení
společnosti může pomocí jednoduchého vyhledávání kontrolovat práci svých zaměstnanců.
Zmíněná verze dovoluje sledování veškerých změn provedených v systému. Změny je možné
sledovat a v případě potřeby změnu vrátit zpět.

5.5  Modul výroby
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Součástí systému je také modul výroby, který je nedílnou součástí celého systému.
Na modul výroba navazují agendy další, jako například skladové hospodářství, účetnictví,
skladové hospodářství, mzdy, personalistika atd.. Specifikace, které jsou již vyplněny v jedné
agendě se v následující již nevyplňují, ale automaticky se propisují na následující formuláře.
Pokud se data nepropisují na ostatní formuláře, je možné získat data z jedné agendy do druhé
pomocí generování. Na stejném principu jako jádro je tvořena agenda výroby. Jednotlivé
položky v této agendě je možné editovat. Proto tedy neobsahuje agenda všechny možnosti
v základním nastavení, ale spíše se soustředí na individuální nastavení pro daného zákazníka,
aby zde nedocházelo ke zvýšené administrativní zátěži. Pomocí toho, že ABRA G4 umožňuje
editovat položky na míru každého zákazníka, stává se pro uživatele následně jednodušší
na obsluhu. V základním nastavení je modul výroby nastaven tak, aby byly zachovány všechny
důležité parametry tohoto modulu. Přesné nastavení je vytvářeno pro každého zákazníka
individuálně.

5.6 Technologické postupy a kusovníky

Technologické postupy a kusovníky jsou základním požadavkem pro výrobu. Výroba
bez technologického postupu a kusovníku není možná. K jednomu výrobku je možné používat
více technologických postupů a vždy využít daný dle potřeby výroby nebo zákazníka.
Kusovníky používají pro zobrazení stromové struktury. Kusovník lze propojit přímo
s výkresovou dokumentací. Pomocí sestavení kusovníku a technologického postupu je možné
následně sestavit nákladovou cenu a to sečtením cen za tyto položky. V nákladových cenách
jsou zahrnuty ceny za materiál (kusovníky) a ceny za práci (technologický postup). Díky
sestavení nákladové ceny je možné vytvořit nabídku pro zákazníka s prodejní cenou.

Jedna ze základních funkcí kusovníků a technologických postupů je archivace. Pokud
bude výrobek vyráběn opakovaně, je možné již znovu celý výrobek znova nekalkulovat.
Je možné již z provedené kalkulace vytáhnout technologický postup a kusovník a celou
zakázku zkopírovat. 

5.7 Požadavky na výrobu

Agenda požadavků na výrobu slouží především jako předvýrobní příprava. Koncentrují
se zde všechny potřebné zdroje pro jednotlivé zakázky. V případě sériové výroby slouží, jako
místo kde se koncentrují požadavky na výrobu, informace o termínu dodání
a množství. K dispozici jsou zde nástroje na schválení kapacit, finančního plnění a zajištění
materiálu. Do této chvíle, než se zakázka dostane plně do výroby, je možné stále upravovat
kusovníky a technologické postupy. Kusovníky a technologické postupy je možné kopírovat již
z vytvořených nabídek; pokud ovšem neodpovídá nabídka přesně, musí se v této fázi
kusovníky a technologické postupy upravit. Automaticky se upraví zisk zakázky. Kusovníky
a technologické postupy se kopírují pomocí tlačítka generovat. Aby bylo možné vytvořit
požadavek na výrobu, musí být veškeré informace kompletní.
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5.8  Dokončené výrobky a výrobní příkazy

Z požadavků na výrobu je vytvářen výrobní příkaz. Z agendy výrobních příkazů lze
jednoduše upravovat všechny související doklady s danou zakázkou. Dále je možné sledovat
množství vydaného materiálu a vykonané úkony v technologickém postupu. Každý
technologický postup a kusovník se archivuje a je možné vždy v průběhu nebo po ukončení
těchto procesů zobrazit. Tato data je možné jednoduše dohledat a vytisknout. S agendou
výrobních příkazů jsou spojeny i následující agendy, jako jsou : pracovní lístky, kooperace,
dokončené výrobky, příjem hotových výrobků na sklad, atd.. Po ukončení poslední operace
v technologickém postupu je dané množství, které je na výrobním příkaze přesunuto
do agendy dokončených výrobků. Dalším krokem je provedení kontroly. Po úspěšné kontrole
se výrobky přesouvají do úseku plánování a prodeje, kde se připravují dokumenty pro export
k zákazníkům, jako jsou dodací listy, faktury, atd.

5.9  Výdej materiálu a zajištění požadavků

Výdej materiálu je prováděn přesně dle výrobního příkazu. Jednoduchost práce spočívá
právě v tom, že z výrobních příkazů, kde je několik položek, není nutné vydávat všechny
položky najednou, ale je možné vydat pouze jedinou položku nebo určité libovolné množství.
Materiál se na dané zakázky odepisuje až ve chvíli vydání ze skladu, proto je možné, že se
materiál vyčerpá ještě dříve, než půjde daná zakázka s vysokou důležitostí do výroby. Je tedy
možné na materiál, který je potřebný na zakázku s vysokou prioritou vytvořit rezervaci.
Rezervace je možné vytvářet již z požadavku na výrobu nebo následně z výrobního příkazu.

5.10 Tiskové výstupy a přílohy

Každá agenda obsahuje standardně přednastavené tiskové sestavy od výrobce.
Je ovšem možné tyto sestavy upravovat, případně vytvářet, nové dle potřeb uživatelů.
Ve verzi G4 jsou k dispozici sestavy technologického postupu, kusovníků, seznamy výrobních
dokladů, výdejek materiálu atd.  Velmi důležitá je také možnost tisku čárových kódů; jedná se
o důležitou možnost fungování on-line systému sběru výkonů provedených
na jednotlivých operacích.

5.11 Modul SCM

Modul SCM (Supply Chain Management) má v sobě zahrnuté nejdůležitější agendy
modulu, především agendy pro zobrazování dat jako je bilance, vývoj skladové položky
a pokrytí dokladu. Funkčnost bilance je především k vyhodnocování požadavků na skladové
karty a jako podklad pro jejich následné zajištění. Je tedy možné mít pod dohledem zajištění
vybraných položek především s ohledem na další vstupy a výstupy z jiných agend.
Za skladové karty je možné získávat přehled o stavech skladu, limitech a objednaném množství
v agendě objednávek přijatých. V agendě vývoj je možné pro jednotlivé skladové karty
zobrazit časovou osu s konkrétními doklady. Toto slouží především k možnosti sledovat
budoucí stav sledované položky. Případně je možné zjistit přesný datum, kdy se položka
dostane na nulu a tím i datum kdy bude potřeba vystavit objednávku na dodávku. Díky této
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možnosti je vždy možné objednat materiál s dostatečným předstihem. V agendě pokrytí lze
pravidelně sledovat stav zajištění dokladu materiálovými zdroji.

SCM je rozšiřujícím modulem ABRA G4, v současné době však již je plnou součástí
daného systému. Hlavním cílem modulu SCM je především snížení nutných skladových zásob a
to tak, aby nedocházelo k nedostatku zásob na skladě.

5.12 Kapacitní plánování a přehledy

Kapacitní plánování je důležité především pro dodržování termínů. V kapacitním
plánování jde o to jak vlastně vytížit rovnoměrně jednotlivá pracoviště. Pokud jsou některá
pracoviště přetížená  je možné využít možnosti kooperace dané položky ještě dříve, než se
dostane do výroby a tím se dá ušetřit i několik dní. Standardní modul dodávaný společností
ABRA je nastavený pro univerzální použití. Tento modul se ovšem při nastavování přizpůsobí
každému zákazníkovy přesně dle jeho potřeb. Aplikace načítá data technologických postupů
z požadavků na výrobu a výrobních příkazů, které uspořádává dle operací. U požadavků 
na výrobu se vybírají pouze takové doklady, které nemají výrobní příkaz. Docházelo by zde
k duplikaci. U výrobních příkazů jsou vybírány pouze doklady, které nemají ukončené operace.
Modul disponuje velkými možnostmi nastavení, především kapacitou všech pracovišť,
plánování odstávek, detailní nastavení výrobních linek až po procentuální výkonnost
jednotlivých pracovníků.

5.13 Relační databáze Oracle

Databázový server Oracle je založen na architektuře klient/server. Databáze je
spravována na logické a fyzické úrovni. Fyzická architektura je koncovému uživateli skrytá.
Data jsou pro uživatele viditelná jako logické struktury a přistupuje k nim pomocí jazyka SQL
(strukturovaný programovací jazyk).

Nejdůležitější úkol databázového serveru je zabezpečení možnosti současného přístupu
k datům a minimalizování čekací doby uživatele na dokončení práce ostatních uživatelů se
stejnými daty. Součástí systému Oracle je nesoučasný přístup k datům pomocí automatického
řízení. Automatické řízení slouží především k tomu, aby nedocházelo k aktualizaci dat ve
stejném okamžiku více uživateli. Databáze Oracle používá
tzv. uzamykání dat. Implicitně jsou data uzamykána na úrovni řádků. Databáze Oracle má dva
druhy zámků a to jsou výlučné a sdílené. Sdílený zámek systém použije v případě, že uživatel
aktualizuje řádek a zároveň data nemá otevřená jiný uživatel. Výlučný zámek se používá
v případě, když s daným řádkem pracuje více uživatelů najednou.

Bezpečnost dat v databázi Oracle je zajištována pomocí systému řízeného přístupu
k databázi. Uživatelské heslo a jméno je nutností přístupu do databáze. Registraci nového
uživatele provádí správce databáze. Nově vytvořený uživatel nemá žádná pravá a nemůže
nikam nahlížet. Veškerá přístupová práva mu musí být nejdříve přidělena správcem databáze.
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5.14 Zálohování a obnova dat

Zamezení ztráty jakýchkoliv dat, která se v databázi nacházejí, je vysokou prioritou.
Proto je nastaveno automatické zálohování dat. Data se průběžně komprimují pomocí stejného
komprimačního algoritmu. Výsledkem zálohování je, že před spuštěním zálohování budou
uloženy až tři soubory.

 Soubor  *.NXB - Jediný záložní soubor, který obsahuje všechna data.
Soubor má příponu NXB a jeho názvem je čas a den vytvoření. Pro oddělení
záloh provedených ve stejný den jsou použita dvě poslední místa.

 Soubor *.NXI - tento soubor specifikuje, kde se nachází databáze daného
jména, se kterou instalace pracuje. Databáze nemusí nutně ležet ve stejném
adresáři jako vlastní instalace systému ABRA G4

 Soubor *.NXD – Definiční soubor. Jsou zde uloženy informace
o uživatelských definicích objektů databáze.

Systém ABRA G4 podporuje automatické zálohování. Jediným způsobem zálohování je
úplná záloha celého systému. Při obnově dat musí být celá databáze smazána a nahrána data ze
zálohy. Při nahrávání zálohovaných dat si systém vytváří a indexuje datové struktury. Obnova
celé databáze trvá až několik hodin. Velkou nevýhodou obnovy databáze je především
obnovení celé databáze. Nelze obnovit pouze její část. Účelem takové obnovy je především
zachovat vazby mezi jednotlivými doklady všech oddělení.
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6 Kustomizace systému ABRA G4 ve společnosti Moris

Celý proces výběru implementačního partnera trval okolo jednoho měsíce.
Po úspěšném výběru společnosti ABRA se ihned začalo pracovat na časové ose, jak budou
probíhat jednotlivé kroky implementace. Vedení společnosti mělo představu, že systém
potřebuje co nejdříve, proto vyslovilo požadavek, aby se v novém systému pracovalo již
za pět měsíců od výběru implementačního partnera. Tímto byl stanoven termín, ve kterém měly
být zahrnuty konzultace s pracovníky společnosti, testování, školení a start ostrého provozu.
Implementační partner upozornil vedení společnosti, že se sice jedná o termín velice krátký
nicméně zvládnutelný, pokud bude jasně daná představa, jak nastavit vnitrofiremní procesy.

Za společnost Moris měli implementaci obstarat dva pracovníci. Jedním z nich byl
externí konzultant, který se o několik měsíců později stal také výkonným ředitelem společnosti.
Druhým pracovníkem, odpovědným za úspěšnou implementaci, byl mladý syn majitele
společnosti, který je studentem a zatím nikde v jiné společnosti nepracoval a jedná se o jeho
první větší pracovní zkušenost.

 Implementační partner vyžadoval po pracovnících z Morisu jasně dané zadání co a jak
mají nastavit. Po několika jednáních tito pracovníci zpracovali zadání, jak by vše mělo
ve společnosti fungovat a pracovníci ABRY dle jejich požadavků začali systém nastavovat.
Celý tento proces trval okolo dvou měsíců. Po dvou měsících práce se sešli zástupci všech
oddělení Morisu, aby byli seznámeni s výsledkem nastavování a průchodem jednotlivých
procesů přes informační systém. Již v počátku se ovšem zjistilo, že se na mnoho věcí
zapomnělo a vlastně celý systém tak, jak byl nastaven po dvou měsíční práci, je téměř
nepoužitelný. Některé procesy, pokud šly v systému dělat, byly natolik zdlouhavé, že se
zpracování jednotlivého požadavku prodloužilo až na dvojnásobný čas. Jiné věci nešly
v systému dělat vůbec.

Po daném zjištění bylo jasné, že nebude možné stihnout termín odevzdání, nicméně
chyba nebyla na straně implementačního partnera, protože ten pracoval na požadavcích, které
dostal od pracovníků z Morisu. V této fázi se celý projekt zastavil a pracovníci společnosti
ABRA se začali scházet s pracovníky jednotlivých oddělení a postupně si s nimi procházet
požadavky, které oni mají na informační systém. Několikrát se v této fázi stalo, že jednotlivá
oddělení měla protichůdné požadavky a tudíž se občas implementační partner dostal do slepé
uličky. Vždy se ovšem našlo kompromisní řešení, které umožňovalo spokojenost všech
oddělení společnosti. Hledání kompromisních řešení ovšem obvykle nebylo to nejjednodušší a
zvyšovala se administrativní zátěž při vyplňování polí, která se dříve vyplňovat nemusela.
Ve spoustě případů se musely změnit procesy, které dříve fungovaly, a bylo nutné je
přizpůsobit novému nastavení systému.

V průběhu třetího měsíce, když ještě nebylo vyřešeno, jak přesně bude systém pracovat
byli vysíláni jednotliví pracovníci Moris na školení. Školení bylo obecné, aby měli pracovníci
Morisu možnost seznámit se systémem, jeho obecnými principy a jednotlivými funkcemi.
Bohužel ani školení se nepovedlo úplně, tak jak by bylo nutné; stávalo se, že
na školení ohledně fakturace chodili pracovníci obchodu, kteří vůbec s fakturami nepracují
a na školení, které bylo určené pro obchodníky, nebyl vyslán nikdo. Obvykle se zúčastnili
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pracovníci jednodenního školení, které v některých případech nebylo určené ani pro jejich
oddělení.

Přesto byl na počátku šestého měsíce práce od doby ukončení výběrového řízení systém
připraven na testovací provoz. Testovací provoz měl, dle zadání vedení společnosti, probíhat
za současného provozu stávajícího informačního systému. To ovšem znamenalo pro některá
oddělení navýšení pracovní zátěže až o 70%. Nicméně tento krok byl velice důležitý, protože
se již první den zjistilo, že není možné zakázku spustit do výroby. Testovací provoz byl proto
ihned první den pozastaven.

V průběhu následujícího týdne se chyby opravily a testovací provoz se spustil opět od
začátku. Tentokrát již bylo opravdu možné zakázku spustit do výroby. Důležitým faktem
ovšem bylo, že u prvních záznamů, které pracovníci do systému zadávali, se čas zadávání
rapidně prodloužil. V některých případech se z deseti minut ve starém systému stalo dvě a půl
hodiny v systému novém. Z tohoto důvodu se již v prvním dni začala šířit firmou uživatelská
nechuť. V tomto případě se jednalo o důsledek toho, že většina pracovníků nebyla řádně, resp.
vhodně, proškolena na práci se systémem. V průběhu testování se čas zpracování jednotlivých
požadavků zrychluje podle toho, jak se uživatelé se systémem učí pracovat. I přesto, že se
uživatelská práce se systémem zrychlovala, nikdy nedosáhla stejné rychlosti jako
v původním IS. Nejspíše i proto nikdy úplně nezmizela uživatelská nechuť pro práci se
systémem novým. 

Testovací provoz, který fungoval za současného provozu obou systémů, byl stanoven
na dva měsíce. Do plného provozu společnost přešla kalendářním rokem 2013. Od prvního
ledna 2013 byl starý systém odstaven a veškerá práce se může dělat pouze v systému novém.
V počátku nový systém výrazně zabrzdil a ochromil práci v celé společnosti podle toho, jak se
stále pracovníci zdokonalovali ve své práci se systémem. Celková doba implementace se
z původních pěti měsíců protáhla až na osm měsíců. Na konci osmého měsíce se začalo
s plným provozem. Současný stav je takový, že je dvanáct měsíců od počátečních prací
na novém systému a stále se během provozu pracuje na zdokonalení, protože se zjistilo, že sice
je možné bez problémů zakázky zpracovat a úspěšně vyfakturovat, ale stále není možné ze
systému dostat důležité ekonomické ukazatele. Proto se i v dnešní době přidávají
do systému moduly, které tyto funkce umožňují.
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ZÁVĚR
V této části práce bych rád vyjádřil svůj názor na celou implementaci a veškerá fakta,

která tento proces provázela. Pokud se podívám zpětně na výsledek výběrového řízení určitě
nebylo chybou zvolit si jako implementačního partnera společnost ABRA. Myslím si, že díky
dlouholeté zkušenosti celé společnosti a především jejich pracovníků se, i když se zpožděním,
podařilo celý systém zprovoznit a nyní již téměř funguje tak, jak by měl. Pokud se ovšem
podívám na pracovníky Morisu odpovědné za implementaci, není úplně jednoznačné, jak je
hodnotit. Pokud se podíváme na externího konzultanta, který měl celý implementační projekt
zastřešit, tak jeho zájem neodpovídal důležitosti funkce v daném projektu. Naopak mladý
student, který měl projektu pouze asistovat, byl v pozdější fázi za Moris hlavním člověkem při
veškerých vyjednáváních. Není ale možné, aby informační systém implementoval člověk, který
nemá vůbec žádné zkušenosti.

Výše uvedené bylo hlavním důvodem, proč vše trvalo déle, než se předpokládalo
a několikrát se vše předělávalo. Jako další velkou slabinu procesu implementace vidím
skutečnost, že požadavky na informační systém definovali zaměstnanci, kteří pracovali
ve společnosti pouze několik měsíců a vnitrofiremní procesy neznali tak dobře. Pracovníci,
kteří procesy velice dobře znali, nebyli k jednáním přizváni. Proto se ve chvíli představování
jednotlivých funkcí zjistilo, že vlastně nic nefunguje tak, jak by ve skutečnosti mělo. Úvodní
představa vedení byla taková, že nový informační systém vyřeší veškeré problémy ve firmě
jako například to, že jde k zákazníkovi nekompletní výrobek nebo návrat pracovníků
z montáže, protože došlo k zapomenutí nějakého komponentu atp.. Dle mého názoru není
možné, aby systém tyto záležitosti zajistil a jedná se pouze o milnou představu o tom, co by
mohl systém dokázat. Tento problém je čistě personální. I přesto, že pracovníci nově
v systému mají položky kontroly, tak je obvykle pouze odkliknou, aby ušetřili čas, ale kontrolu
ve skutečnosti neprovedou.

Pokud se podívám na starý informační systém, tak mohu konstatovat, že nebyl
dokonalý, neboť jde o systém velice jednoduchý, který neumožňuje řešit celou řadu požadavků
pracovníků. I přes toto konstatování byl po několik let pro firmu dostačující
a určitě to nebyl právě informační systém, který dostal společnost do finanční ztráty.

Finanční situace ve společnosti byla taková, že bylo naprosto nedostatečné Cash-flow a
to do takové míry, že několikrát přišly zaměstnancům společnosti později výplaty. I to je jeden
z důvodů tak vysoké nedůvěry pracovníků společnosti v nový systém a důvod, proč ho vlastně
vůbec nechtěli. Veškeré náklady na nový systém se vyšplhaly k částce tří milionů korun. Jsem
přesvědčen, že pořízení nového informačního systému nebylo tou správnou investicí, jelikož
společnost standardně nemá ani na výplaty svých zaměstnanců a rovněž vůči svým
dodavatelům má nemalé závazky. Pokud se nepodaří společnosti vrátit do ziskových období,
může to znamenat úplný zánik společnosti, ke kterému mohla tří milionová investice výrazně
přispět.

Z uvedených skutečností je však zřejmé, že investice do nového informačnímu systému
mohla být výrazně nižší, kdyby bylo důsledně připraveno výběrové řízení na jeho dodavatele.
Požadavky na funkcionality nového systému byly definovány či zpřesňovány až po výběru
dodavatele, nebyly analyzovány všechny fáze a návaznosti výrobního
a obchodního procesu. Pro testování nového systému bylo vhodné připravit konkrétní případy,
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které by prověřily všechny možné situace, které mohou během realizace procesu nastat.
Za stávající, nepříliš dobré finanční situace společnosti a výrazné nespokojenosti pracovníků
společnosti, bylo dále nezbytné zavedení nového informačního systému správným způsobem
komunikovat směrem k vedoucím i samotným řadovým pracovníkům. Komunikace měla být
řádně podložena argumenty, bylo vhodné např. vyčíslit očekávané finanční úspory apod..

Hlavní cíl bakalářské práce, tj. popsat proces implementace informačního systému v praxi
menší společnosti, kde nejsou přímo specializovaní pracovníci, kteří by měli se samotnou
implementací zkušenosti, považuji, s ohledem na vše výše uvedené, za splněný.
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