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Abstrakt 

     Diplomová práce je zaměřena na možnosti využití manažerských informačních systémů a 

zejména jejich hlavní součásti datového skladu v oblasti řízení zásob.  Hlavním cílem této 

práce je návrh řešení, datového modelu a implementace systému pro podporu řízení zásob 

v aplikaci SAP BW. 

     Teoretická část práce se zabývá vymezením a popisem manažerských informačních 

systémů popisem funkcionality systému SAP BW a jsou zde také popsány hlavní přístupy a 

metody pro řízení zásob využívané v podnicích.  

     Praktická část práce se zaměřuje na samotný návrh metodiky, datového modelu, popis 

extrakčních struktur, výstupů a následných automatických operací v rámci cyklu řízení zásob 

v prostředí SAP BW. 

     V závěru práce je zhodnoceno splnění cílů, využitelnost navrženého řešení v praxi a 

možnosti rozvoje navrženého řešení. 

 

Klíčová slova 

manažerský informační systém (MIS), business intelligence (BI), business warehouse (BW), 

logistika zásob, SAP R/3, SAP BW. 

 

Abstract 

     This thesis is dedicated to the use of management information systems and in particular the 

major components of the data warehouse inventory management. The main objective of this 

work is to design solutions, data model and system implementation to support inventory 

management in SAP BW.  

      The theoretical part deals with the definition and description of management information 

systems, description of system functionality and SAP BW are also describes the main 

approaches and methods used for inventory management in enterprises.  

     The practical part of the thesis focuses on the entire design methodology, the data model, a 

description of the extraction structures, outputs and subsequent automatic operations within 

the cycle of inventory management in SAP BW.  

     In conclusion, the target analysis, usability of the proposed methodology in practice and 

opportunities for development of the proposed solution. 
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1. Úvod 

 

     Oblast řízení zásob je soubor řídících činností, jakými jsou plánování, rozhodování, 

kontrola nebo hodnocení. Smyslem těchto činností je nalézt a hlavně zajistit optimální výši 

zásob jednotlivých materiálů a služeb. To vše s jediným cílem, a to zajištěním plynulého 

průběhu výrobního procesu při optimální vázanosti kapitálu, spotřebě dodatečné práce a 

samozřejmě při přijatelném riziku. 

 

     Logistika zásob je jedním z klíčových faktorů konkurenceschopnosti. Velikost výrobních 

dávek, rozpracovanost výroby, průběžná doba a využití kapacit výrobních linek, to vše je 

vázané s vnitřním řízením zásob. Z tohoto pohledu je nutné, aby řízení zásob bylo zahrnuto do 

dlouhodobých strategických činností podnikání. 

    Jako hlavní cíl řízení zásob lze označit dosažení požadované úrovně služeb za přijatelnou 

cenu, což znamená nalezení rovnováhy mezi náklady na skladování a cenou za poskytování 

požadované služby. Je-li objem zásob vysoký, je vysoká i cena dané služby. Je-li naopak 

množství zásob malé, jsou nízké náklady, ale i úroveň služeb. 

 

    Využití manažerských informačních systémů pro oblast řízení zásob je vhodné zejména 

tam, kde situaci nelze řešit standardními nástroji ERP systému nebo jsou pro oblast řízení 

zásob a výroby využívány různé aplikace a z toho důvodu nejsou k dispozici jednotné zdroje 

dat nutné pro samotné vyhodnocení stavu zásob a jejich řízení. 

     V rámci zpracování diplomové práce bude navržen systém pro řízení zásob v podniku, 

který se zabývá zakázkovou výrobou a je tedy řízen z pohledu zásob poptávkou zákazníka. 

Řešení bude navrženo a realizováno v prostředí aplikace SAP BI jako komplexní nástroj pro 

řízení zásob s maximální flexibilitou, tak aby bylo realizovatelné v různých podmínkách.  

 

 Hlavní cíle diplomové práce jsou tedy následující: 

 návrh modelu manažerského informačního systému pro oblast řízení zásob v prostředí 

aplikace SAP BW;  

 zhodnocení využitelnosti navrženého informačního systému v praxi – implementace 

řešení u zákazníka; 

 návrh možností rozvoje implementovaného řešení. 
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2. Manažerské informační systémy 

2.1.  Podnikový IS 

 

     Informační systémy (IS) jsou strukturované komplexy technik, nástrojů a zdrojů 

umožňující ukládání, zpracování a prezentaci dat [1]. Informačním systémem tak nemusí být 

jen systém řešený softwarovými nástroji, i když řešení systému v podnicích úplně bez užití 

softwarových nástrojů je v současnosti téměř nerealizovatelné, protože jsou kladeny vysoké 

nároky na evidenci dokladů, dokumentaci, plnění norem (např. ISO apod.), personalistiky a 

dalších v závislosti na oboru podnikání jednotlivých společností. 

 

2.2. Úlohy a cíle IS 

 

     Úlohou informačních systémů ve firmách je zejména podpora všech procesů souvisejících 

s podnikáním. V praxi se lze setkat s následujícími primárními (transakčními neboli „OLTP“) 

systémy, které zajišťují a podporují provoz společností: 

 

Systémy pro plánování podnikových zdrojů – Enterprise Resource Planning (ERP), 

podnikové systémy podporující řízení všech disponibilních podnikových zdrojů a aktivit s 

cílem zajištění potřeb trhu a vlastních potřeb podniku. ERP systémy pokrývají všechny 

základní oblasti podnikového řízení: prodej, nákup, řízení skladů, finanční účetnictví, 

controlling, investiční majetek, lidské zdroje a mzdy, technickou přípravu výroby a plánování 

výroby. 

 

Systémy pro řízení dodavatelského řetězce – Suply Chain Management (SCM), podnikové 

systémy pro řízení všech procesů v rámci dodavatelského řetězce počínaje zajištěním surovin 

pro první článek řetězce přes zhotovení produktu a konče dodávkou konečnému spotřebiteli 

posledním článkem řetězce. Tyto procesy se integrují na bázi informačních a komunikačních 

technologií a zahrnují činnosti uvnitř i vně podniku. 

 

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky – Customer Relationship Management (CRM), 

systém maximalizující spokojenost a loajalitu zákazníků. 

 



5 

 

     Transakční (OLTP) systémy jsou optimalizovány pro velké objemy transakcí 

zpracovávaných v reálném čase [1]. Obsahují velké objemy provozních dat, ale pro potřeby 

dalšího zpracování a analýzy těchto dat nejsou vhodná. Mezi další části podnikových systémů 

se řadí například systémy pro řízení podnikové dokumentace (DMS) a oběh dokumentů, 

systémy pro řízení managementu jakosti (QMS) nebo systémy workflow. 

 

     Pro potřeby efektivního řízení jsou do společností také implementovány informační 

systémy pro podporu podnikového managementu (OLAP). Úkolem těchto systémů je nabízet 

transformovaná data z ostatních systémů nejen pro řízení společnosti. Umožňují provádět 

analýzy výroby, provozu, prodeje, připravovat podklady (reporty) či objevovat dříve neznámé 

souvislosti (data mining) [1]. Jsou obecně označovány jako manažerské informační systémy a 

stojí v hierarchii podnikových informačních systémů na vrcholu pyramidy. 

 

2.3.  IS z pohledu úrovně řízení 

 

     Toto dělení úrovní IS je především podle toho jak slouží jejich potřebám při podpoře 

rozhodování a řízení. Pracovníci v podniku netvoří homogenní skupinu, ale liší se svým 

postavením v rámci organizační a řídící struktury. Úrovně řízení jsou obvykle zobrazovány ve 

tvaru pyramidy [2] se třemi hlavními položkami - strategickou, taktickou a operativní (Obr.1). 

 

Strategická úroveň řízení - nejvyšší úroveň řízení stanovuje strategii podniku včetně 

strategie informační a využívá IS k podpoře svých rozhodnutí. 

 

Manažerská úroveň řízení - pracovníci, kteří řídí zabezpečení včasné a efektivní realizace 

objednávek výrobku a služeb pro koncového zákazníka. 

 

Operativní úroveň řízení -  pracovníci zpracovávající znalosti a data - pracovníci vytvářející 

nabídky a zakázky, připravují nové výrobky a služby pro potřeby obchodníků a podnikového 

marketingu, do této kategorie patří i pracovníci zpracovávající a analyzující data obsažená v 

podnikovém IS). 
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Pracovníci na jednotlivých úrovních řízení podniku se tedy odlišují potřebou různých 

informací, jejich úrovní sumarizace a dostupností informací v čase [2], čemuž samozřejmě 

odpovídají i používané hardwarové a softwarové prostředky. 

 

 

 
 

Obr. 1 Úrovně řízení z pohledu podniku [2] 

 

 

 

2.4. Začlenění MIS v podnikovém informačním systému 

 

     Manažerský informační systém můžeme definovat jako sadu postupů, procesů a 

technologií, na základě kterých, lze ze všech dostupných zdrojů poskytnout informace 

potřebné pro efektivní řízení podniku [4]. Softwarové aplikace typu MIS (Management 

Information System) nabízejí agregované nebo detailní informace za delší časové období 

formou přehledových tabulek a grafů, které zachycují trendy či korelace různých jevů [4]. 

Systémy MIS pomáhají v situacích, kdy základní ERP systémy nejsou tak účinné z těchto 

důvodů: 

 pro detailní zpracování všech souvislostí by bylo potřeba velké množství sestav; 

 manažeři myslí multidimenzionálně, vzájemně porovnávají vztahy, například mezi 

prodanými výrobky, zákazníky, lokalitou apod.; 

 manažeři vyžadují pro přijetí rozhodnutí jasné a stručné výsledky, ovšem s možností 

podívat se hlouběji na případný detail. 
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     V rámci MIS je v rozsáhlé míře využívána technika datových skladů (data warehouse) a 

tzv. dolování dat (data mining), které umožňují pokládání různých předem nespecifikovaných 

dotazů, tyto jsou formulovány podle aktuální potřeby z pohledu uživatelů [4].  

Manažerské informační systémy při svém nasazení poskytují uživatelům zejména: 

 

 aktuální informace - o stavu dodavatelů, odběratelů, prodejů, stavu skladu, nedokončené 

výrobě apod., a to bez čekání na dokončení příslušných periodických uzávěrek v 

transakčních systémech; 

 nezávislost - odstraněni potřeby zjišťovat informace pres více úrovní řízení, kde může 

docházet k nežádoucímu „šumu" a kde muže být zpracování zbytečné zdlouhavé, případně 

čerpá současné z více datových zdrojů. 

 

 
 

3. SAP  Business  Intelligence 

 

     Jedná se o proces či soubor prostředků, materiálních zdrojů i odborných znalostí na 

podporu podnikatelských aktivit a procesů [13]. Na počátku je jen velké množství získaných 

dat. Často velmi diferencovaných, redundantních, i zcela neužitečných. To vše je zdrojem pro 

systém, který přes své jednotlivé složky extrakce, transformace, zpracování, distribuce a 

závěrečného publikování zobrazí to, co je nutné pro řízení. Hlavní součástí řešení SAP BI je 

datový sklad SAP BW. 

 

3.1. Architektura SAP  BW 

 

     Datový sklad představuje uložení dat, které má určité jasné charakteristiky. 

Nejdůležitějšími z nich jsou integrace dat z různých zdrojů do jednoho systému a přítomnost 

historických dat (jsou k dispozici data i za několik minulých let). Data jsou ve skladu uložená 

na různých úrovních sumarizace [13], jsou uspořádána podle jednotlivých objektů a jejich 

načítání probíhá periodicky ze zdrojových systémů (většinou v noci nebo mimo exponované 

časové úseky). Uživatelé mohou data pouze číst, tj. neprovádějí jejich zadávání ani je nemění. 

Data z datového skladu se využívají pomocí širokého spektra metod pro prezentace a analýzy 

dat.     
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Architektura SAP BW je složena z těchto základních částí: 

 rozhraní pro načítání, transformaci a aktualizaci dat (ETL); 

 Business Information Warehouse Server pro uložení dat; 

 prezentační vrstva pro zobrazení dat. 

 

 

Schéma komponent systému SAP BW znázornuje Obr.2. 

 

 

 

Obr. 2 Schéma datového skladu SAP BW [11] 

 

 

3.1.1.  Načítání, transformace a aktualizace dat (ETL) 

   Jeden z možných zdrojů dat pro SAP BW představuje systém SAP ERP, a to jak z hlediska 

jeho jednotlivých modulů (FI, CO, FM, MM, apod.), tak i z pohledu některých aplikačních 

komponent. V Business Content [13] jsou obsaženy standardní extraktory dat, pomocí kterých 

je prováděno načítání dat z modulů, resp. aplikací SAP.  
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3.1.2.  Správa a údržba objektů a procesů (Administrator Workbench) 

   Administrator Workbench je uživatelské prostředí, které obsahuje nástroje pro modelování, 

řízení a monitorování celého procesu zpracování dat, správu a údržbu objektů a datových 

kontejnerů, proces načítání dat do SAP BW a jeho plánování a řízení.  

3.1.3.  Reportovací a analytické nástroje 

   Analýzy dat z infokostek a uživatelské reporty jsou vytvářeny v prostředí komponenty BEx 

analyzer. Tento nástroj umožňuje definici obsahu, rozvržení vzhledu reportu a přiřazení 

reportů do uživatelských rolí.   

 

3.2. Komponenty systému SAP BW 

 

Datový zdroj: Source system 

     Datové zdroje představují data ze zdrojových (transakčních) systémů, které jsou využívány 

v každodenní praxi v organizaci. Může se jednat například o aplikace typu CRM, která 

obsahuje data o zákaznících, ERP obsahující data o zakázkách, výrobě či třeba účetní aplikace 

a jiné. Jako datový zdroj mohou sloužit nejen databáze, ale i textové soubory nebo XML 

soubory.  

Trvalé úložiště dat: Persistent Staging Area (PSA) 

     Trvalé úložiště dat (PSA – Persistent Staging Area) slouží, ke sběru dat z datových zdrojů 

a jejich následnému uložení předtím, než budou data nahrána pomocí ETL/ELT (ETL – 

Extract Transform Load/ ELT – Extract Load Transaform) procesu do datového skladu [11]. 

Oproti datovému skladu zde neprobíhá historizace dat a nekontroluje se jejich konzistence. 

Integrace dat probíhá až na úrovni DS (DW) – datový sklad. 

Operativní datový sklad: Operational Data Store (ODS) 

     ODS na rozdíl od datového skladu podporuje zpracování v požadovaném čase, je stavěna 

na pravidelné aktualizace, má rychlejší dobu odezvy a historická data se udržují jen v 

omezené míře [11]. Datový sklad a ODS se mohou v některých oblastech prolínat. Obě 
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zmíněná datová úložiště poskytují podporu systémům pro podporu rozhodování, stojí až za 

zdrojovými systémy a obě řešení využívají integrovaná data. ODS na rozdíl od datového 

skladu nemusí nutně být v BI architektuře použita.  

Datová kostka – uložení dat 

 

     Datová (OLAP) kostka (obr. 3) je metoda uložení dat v multidimensionální formě, určená 

především pro účely reportování a připravená pro konkrétního odběratele dat. OLAP kostka 

umožňuje nahlížet na data - ukazatele z různých pohledů – dimenzí, např. sledovat vývoj 

zásob z pohledu času, jednotlivých poboček, produktů, organizačních jednotek aj. 

 

     Multidimensionální analýzy jsou založeny na předpokladu, že klíčové ukazatele (množství, 

cena, obrat, náklady,…) jsou závislé na několika nezávislých dimenzích (čas, dodavatel, 

organizační jednotka, služba). Termín infokostka je odvozen z modelu tří nezávislých dimenzí 

(tabulek). Datová kostka v SAP BW může mít až 16 dimenzí.  

 

Tato architektura dat umožňuje různé pohledy na data v datové kostce, např.: 

 plán nákupu – ukazatele potřeby zásob podle služeb a času; 

 vývoj cen – ukazatele podle dodavatelů, poskytovaných služeb a  času; 

 výběr dodavatele – ukazatele podle služeb, dodavatelů a času. 

 

 

Obr. 3 OLAP kostka – multidimenzionální schéma [16] 
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Datová kostka – hvězdicové schéma  

 

     Technická realizace datové kostky je provedena uspořádáním tabulek do hvězdicového 

schématu. Hvězdicové schéma se skládá z rozsáhlé centrální tabulky s hodnotami (tzv. 

tabulka faktů) a řadou pomocných tabulek pro každou dimenzi.   Grafické vyjádření schématu 

připomíná hvězdu, s tabulkami dimenzí zobrazenými v paprskovité struktuře okolo centrální 

tabulky faktů. Ve hvězdicovém schématu je každá dimenze reprezentována právě jednou 

tabulkou. A každá tabulka obsahuje několik charakteristik (např. dimenze „čas“ může mít 

charakteristiky den, měsíc, kvartál, rok, apod.).   

 

Příklad hvězdicového schématu dimenzí a tabulky faktů je znázorněn na Obr. 4.    

 

 

 

Obr. 4 OLAP kostka – dimenze, tabulka faktů [16] 
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3.3. Zdrojové systémy a způsoby extrakce dat 

 

      Za zdrojové systémy jsou považovány všechny systémy, které jsou poskytovateli dat pro 

datový sklad. Z těchto systémů jsou do aplikace SAP BW nahrávána zdrojová data, která jsou 

v datovém skladu zpracována a uložena. 

  

3.3.1. Zdrojový systém SAP R/3 

      SAP R/3 je softwarovým produktem společnosti SAP, který slouží pro řízení podniku 

(Enterprise resources planning – ERP) 

     SAP R/3 je client/server aplikace využívající třívrstvý model [10]. Prezentační vrstva nebo 

klient komunikuje s uživatelem. V aplikační vrstvě je uložena business logika a databázová 

vrstva zaznamenává a ukládá všechna data systému včetně transakčních a konfiguračních dat. 

     Funkčnost systému SAP R/3 je programována vlastním proprietárním programovacím 

jazykem ABAP (Advanced Business Application Programming). ABAP, neboli ABAP/4, je 

jazykem čtvrté generace (4GL) umožňujícím vytvářet jednoduché, ale výkonné programy. 

R/3 obsahuje také kompletní vývojové prostředí, které umožňuje vývojářům modifikovat 

existující programový kód SAP nebo vytvářet vlastní funkčnost, od reportů až po transakční 

systémy, s využitím SAP frameworku [10].  

 

Systém SAP R/3 obsahuje tyto moduly: 

 FI (Financial Accounting) - finanční účetnictví, 

 CO (Controlling) - controlling, 

 AM (Asset Management) - evidence investičního majetku, 

 PS (Project system) - plánování dlouhodobých projektů, 

 WF (Workflow) - řízení oběhu dokumentů, 

 IS (Industry Solutions) - specifická řešení různých odvětví, 

 HR (Human Resources) -  řízení lidských zdrojů, 

 PM (Plant Maintenance) - údržba, 
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 MM (Materials Management) - skladové hospodářství a logistika, 

 QM (Quality Management) - management kvality, 

 PP (Production Planning) - plánování výroby, 

 SD (Sales and Distribution) - podpora prodeje. 

 

3.3.2. Extrakční rozhraní  SAP  BW – SAP R/3 

     Následující schéma popisuje způsob, jak jsou data převzata ze systému SAP R/3 a 

importována do SAP BW. Ze schématu je zřejmé, že je nutné zabezpečit instalaci a 

implementaci nejen na straně SAP BW, ale i na straně SAP R/3 . 

      

    Data jsou konvertována z OLTP objektů SAP R/3 pomocí extraktorů do struktury přenosu 

(struktura transferu). Tato struktura je identická na v SAP ERP i v SAP BW. Komponenta 

SAP BW „Staging Engine“ zabezpečí převedení dat struktury transferu do komunikační 

struktury [11]. Zpracovaná data pak mohou být přenesena a uložena do datového cíle (ODS 

objekt, Datová kostka, Charakteristika). Přiřazení polí komunikační struktury ke struktuře 

datového cíle je prováděno pomocí pravidel aktualizace (Obr. 5). 

 

 

Obr. 5 Schéma rozhraní pro extrakci dat SAP ERP – SAP BW [11] 
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     Plánovač řídí celý proces nahrání dat. Probíhající procesy, jeho jednotlivé činnosti a stavy 

zpracování jsou zaznamenávány v protokolu v nástroji „monitor nahrávání“ [11] .  

 

     Komunikace mezi systémy je prováděna dvěma základními metodami: 

 ALE metoda, která je většinou využívána pro potvrzení a zapisování extrakčních       

požadavků; 

 TRFC (transakční remote function call).      

 

3.3.3. Non SAP  zdrojové systémy 

     Mezi non SAP systémy, lze zařadit všechny podnikové aplikace, které nejsou z „rodiny“ 

produktů SAP a nemají standardní nástroje pro extrakci dat do systému SAP BW. 

 

3.3.4. Extrakční rozhraní  SAP  BW – non SAP systémy 

     Do SAP BW je možné přebírat všechny typy dat – transakční data, kmenová data, 

hierarchie, ale také data ze souborů ve formátu CSV nebo ASCII [11] . 

     Data v souboru ve formátu CSV jsou uložena v polích oddělených  pevným oddělovačem. 

Ve standardních nastaveních MS Excel jsou jako oddělovače použity středník (;), čárka (,),ale 

v nastaveních infopaketu SAP BW je možné použít i jiné znaky. Pole, která nejsou vyplněna 

v CSV souboru, jsou uložena jako mezera (je-li typ pole řetězec) nebo jako 0 (je-li typ pole 

číslo). Soubor může obsahovat hlavičku nebo úvodní řádky, které nejsou relevantní pro 

nahrávání. Data lze nahrávat z lokálního počítače nebo z aplikačního serveru SAP BW. 

V produktivním provozu v reálném běhu je pak možné celý proces načítání dat z různých 

systémů automatizovat pomocí periodických jobů. Možnosti připojení datových zdrojů jsou 

zobrazeny na Obr. 6. 
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Obr. 6 SAP BW – datové zdroje [16] 

 

 

3.4.  Nástroje pro prezentaci dat 

 

     Analýzy dat z infokostek a uživatelské reporty jsou vytvářeny v prostředí komponenty 

BEx analyzer [12]. Uživatel, který má příslušná oprávnění pro práci s BEx analyzerem, může 

vyhodnocovat data v prostředí MS Excel z různých perspektiv a na různé úrovni detailu (tzv. 

OLAP). Příklad výstupu v prostředí MS Excel je znázorněn na Obr. 7. 

 

 

Obr. 7 Prezentace dat v prostředí MS Excel – SAP BW 
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     Vedle nástroje „BEx analyzer“ lze pro práci s již hotovými dotazy využít prostředí Webu 

(Web designer). Tyto nástroje umožňují definici obsahu, rozvržení vzhledu reportu a 

prezentaci dat ve formátu HTML v prostředí podnikového portálu [12]. Příklad výstupu 

v prostředí HTML je znázorněn na Obr. 8. 

 

 

Obr. 8 Prezentace dat v prostředí HTML – SAP Web Designer 
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4. Logistika zásob ve výrobní firmě – vymezení pojmů 

4.1. Zásobovací logistika podniku 

 

     Zásobováním rozumíme opatřování různých položek, jako jsou suroviny, materiály a 

součástky pro výrobu (polotovary) nebo již hotové výrobky [8]. Nejde ale pouze o samotný 

nákup, ale také o jeho plánování, výběr dodavatelů, uzavírání smluv s dodavateli a řízení 

skladů. Veškeré činnosti spojené se zásobováním proto spadají do hlavní části logistického 

řetězce, jak je patrné z následujícího obrázku (Obr. 9). 

 

 

Obr. 9 Zásobovací logistika podniku 

 

     Vhodně řízené zásobování je jedním ze základních stavebních kamenů úspěchu podniku, 

protože nakupované materiály, polotovary a služby tvoří významnou část nákladů podniku. 

Dále se od kvality nakupovaných zásob odvíjí kvalita finální výroby a na dostupnosti 

materiálů a polotovarů pro výrobu je závislá i plynulost výroby a následná schopnost 

uspokojovat požadavky zákazníků.   
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4.2. Řízení zásob 

 

     Hlavním úkolem v oblasti zásobování podniku je řízení a kontrola vztahů s dodavateli, 

protože správně řízené vztahy s dodavateli mohou výrazně pomoci podniku snížit náklady, 

zvýšit zisk a kvalitu produkce [8]. 

     V oblasti zásobování (opatřování, nákupu) provádí odpovědná osoba rozhodnutí na třech 

úrovních – strategické, taktické a operativní. 

     Do strategických rozhodnutí spadá výběr klíčových dodavatelů a uzavírání dlouhodobých 

dodavatelských smluv, volba mezi vlastní výrobou a nákupem materiálu nebo stanovení 

optimální úrovně zásob. 

     Na taktické úrovni dochází k průzkumu dodavatelských trhů, kategorizace nakupovaných 

materiálů a vstupních surovin apod. 

     Operativní řízení pak obstarává hmotné zajištění výroby zadáváním objednávek a 

kontrolou průběhu jejich plnění, dohlíží na příjem zboží a jeho pohyb do skladů nebo přímo 

na místo výroby. 

 

 

4.3. Plánování zásob (MRP) 

 

     Plánování a řízení zásob je pro podnik velmi důležitá, ale zároveň značně problematická 

aktivita. Na jedné straně zde stojí nutnost zabezpečit výrobu dostatkem materiálu a 

polotovarů, a to i v nepředvídaných situacích, pro které jsou velké zásoby výhodou. Na straně 

druhé má firma nemalé náklady na pořízení a udržování zásob, které snižují rentabilitu 

podniku. Z tohoto důvodu je nutné úzce spolupracovat s dodavateli a dopravci na tom, aby 

zlepšili spolehlivost dodávek, což umožní snížit objem surovin, které musí podnik udržovat 

na skladě z důvodů pokrytí nepravidelnosti dodávek. 
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5. Řízení zásob 

5.1. Základní koncepce řízení zásob 

 

     Přestože je ve své podstatě tvorba zásob ztrátovou záležitostí, je zřejmé, že se podnik při 

jakékoli výrobě bez zásob neobejde. Kvalitnějším řízením zásob v podniku lze výrazně zlepšit 

cash-flow podniku i návratnost investic. Ve většině podniků (maloobchodních, 

velkoobchodních i výrobních) dochází k pravidelnému vyskladňování zásob zejména tzv. 

„ležáků“. Při vhodné volbě strategie zásobování ale taková opatření nemusí být nutná 

k udržení optimální úrovně stavu zásob [8]. 

    Zejména je třeba správně chápat důvody pro držení zásob. Hlavní důvody držení zásob jsou 

to tyto: 

 vyrovnání poptávky a nabídky (zásoby finálních výrobků), 

 specializace výroby (zásoby finálních výrobků), 

 poskytují ochranu před nepravidelností poptávky, 

 dosažení úspor, založených na rozsahu výroby, 

 vytvářejí nárazník mezi kritickými místy v rámci distribučního kanálu. 

 

     Zásoby surovin a součástek pro výrobu vznikající nákupem, který převyšuje současnou 

spotřebu, se týkají pouze dva výše uvedené důvody jejich tvorby [8]. Tyto zásoby vznikají 

především kvůli možným úsporám z rozsahu a jako ochrana před nepředvídatelnými výkyvy 

v poptávce a v době cyklu objednávky. 

     Úspory z rozsahu vznikají v první řadě jako množstevní slevy poskytnuté dodavateli. 

Nákupem ve větším množství lze také snížit objednací náklady (např. administrativní úkony) 

nebo cenu za dopravu na nakoupenou jednotku. Přestože jsou při nákupu velkého množství 

jasně viditelné možnosti úspor, je třeba je vždy porovnávat se skladovacími náklady, které 

mohou být také značné a tyto úspory převýšit. 

     Použití vytvoření zásob jako ochrany před nejistotou je ve výrobních podnicích také 

častým jevem. Jejich potřebu podnik nejvýrazněji pocítí hlavně v období náhlého výkyvu jak 

na straně nabídky (nedostatek surovin, neočekávaná prodleva dodávky apod.), tak na straně 

poptávky (zvýšená poptávka po produkci podniku). Díky vytvořeným zásobám pak může 

podnik „sáhnout do svých rezerv“ a období nedostatku překonat nebo profitovat ze schopnosti 

uspokojit větší množství zákazníků v období zvýšené poptávky.  
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     Nejistota a riziko spojené s výkyvy na dodavatelských trzích je také příčinou tzv. 

spekulativních nákupů, které podniky realizují, pokud management očekává nárůst cen 

určitého materiálu nebo jeho nedostatek. 

 

5.2. Strategie řízení zásob 

 

     Při vytváření strategie zásobování je třeba pokusit se najít kompromis mezi velikostí 

objednacího množství a velikostí držených zásob. Jak již bylo konstatováno, při větším 

objednací množství je možné dosáhnout nižších nákladů na jednotku a na druhé straně držení 

zásob vyvolává skladovací náklady [8]. 

     Jednou z hlavních otázek při tvorbě vhodné zásobovací strategie je určení optimální 

úrovně zásob. Obecně rozlišujeme tři základní strategie: 

 

 řízení poptávkou, 

 řízení plánem, 

 adaptivní řízení. 

 

5.2.1. Řízení poptávkou 

 

     Principem této strategie je reakce na požadavky zákazníků. Jde o tzv. „pull“ princip [9]. K 

doplňování zásob dochází až v okamžiku, kdy jejich velikost poklesne na předem určenou 

hranic (tzv. signalizační hladinu). Správné fungování této strategie je podmíněno 

následujícími podmínkami: 

 

 všichni zákazníci a výrobky jsou rovnocenní z hlediska dosažení zisku dodavatele, 

 neomezená zásoba výrobků u dodavatele (předpokládá se i neomezená kapacita jejich 

výrobců, tedy schopnost vyrobit potřebné množství v okamžiku vzniku potřeby na trhu), 

 poptávka relativně stabilní, případné odchylky mají známé rozdělení, 

 konkrétní dodávky musí být větší než poptávka v průběhu dodacího cyklu, 

 délka dodacího cyklu nesmí být závislá na velikosti poptávky, aby bylo možno 

kvantifikovat výkyvy v poptávce. 
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5.2.2. Řízení plánem 

 

     Na rozdíl od strategie řízení poptávkou, tato strategie není ovlivňována momentálními 

požadavky zákazníků, ale množství a pohyb zásob je předem naplánován. Tento princip se 

nazývá „push“ [9]. 

     „Podstatou této strategie je podrobný plán požadavků na distribuci, poskytující detailní 

přehled o požadavcích na zásoby v jednotlivých plánovacích horizontech. Nejčastěji jsou 

plány členěny týdně nebo měsíčně. Aby se zabránilo velkým finančním ztrátám podniku, je 

třeba, aby pro každý časový úsek byly určeny: 

 

 požadavky na odběr odpovídající požadavkům zákazníků, 

 plánované příjmy dodávek do skladů, 

 plánované doplňovací objednávky, 

 stav zásob na skladě v jednotlivých časových obdobích. 

 

     Jedná se o realizaci proměnné dodávky v determinovaném čase. Podmínkou pro uplatnění 

tohoto přístupu je detailní odhad požadavků a komplexní sledování pohybu zásob a dodávek. 

 

5.2.3. Adaptivní řízení    

 

    Tato metoda je kombinací dvou předchozích metod. Podle momentálních podmínek se 

uplatňuje buď princip „pull“ nebo princip „push“ [9]. K rozhodnutí, který z principů bude pro 

příslušné období použit, dochází na základě těchto rozhodovacích pravidel: 

 

 rentabilita segmentů trhu a jejich stálost, 

 závislost či nezávislost poptávky, 

 rizika nejistoty v distribučním řetězci, 

 kapacita zařízení v distribučním řetězci. 

 

     Rentabilita segmentů trhu a jejich stálost je zpravidla hlavním kritériem. Např. na 

stabilizovaném trhu, kde jsou výrobky prodávány s vysokým rizikem, je vhodné použít 

metodu řízení plánem. 
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     Za závislou poptávku považujeme takovou, která závisí na poptávce jiného výrobku. 

V případě nezávislé poptávky využijeme princip pull, zatímco při závislé poptávce řízení 

plánem. Chceme-li zohlednit nejistoty nebo omezení v distribučním řetězci, je vhodné použití 

řízení plánem. Jestliže často dochází k poruchám v dodacích cyklech, je vhodné použít řízení 

poptávkou. Jestliže jsou nedostatky výrobních, přepravních nebo skladovacích kapacit, je 

vhodné řízení plánem, v opačném případě řízení poptávkou [9]. 
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6. Návrh řešení MIS pro řízení zásob v SAP BI 

 

     Cílem diplomové práce je realizace návrhu MIS pro řízení zásob ve výrobní společnosti, 

která se zabývá zakázkovou výrobou konstrukčních celků. Jedná se o MIS realizovaný na 

platformě SAP BW jehož funkcionalitu a klíčové vlastnosti, jsme si prezentovali v 

předchozích kapitolách.  

    

    Jednotlivé cíle návrhu řešení a implementace MIS v systému SAP BW pro oblast řízení 

zásob lze tedy specifikovat takto: 

1. vytvoření řešení MIS pro poskytování a prezentaci požadovaných informací o zásobách a 

jejich potřebě, 

2. vytvoření jednotné datové základny na podporu procesního a ekonomického řízení zásob. 

Pomocí nástrojů SAP BW bude udržována datová základna, která bude obsahovat 

konzistentní data o zásobách a prodejích vyčištěná od nesrovnalostí a duplicit, 

3. vytvoření nástrojů pro automatizaci objednávání zásob na základě definovaných 

podmínek, 

4. položení základny pro archiv dlouhodobých vývojových řad důležitých dat, který je 

nezbytnou podmínkou pro budoucí možné analytické a plánovací informační systémy, 

5. implementací SAP BW bude vytvořena funkční základna pro další nadstavbové produkty 

a strategické a analytické aplikace (např. SAP BOBJ – Business Object ). 

 

 

Na základě provedené analýzy potřeb budou cílovými skupinami uživatelů systému SAP BW: 

 vrcholový management podniku; 

 nákupčí podniku; 

 dispečer výroby. 
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6.1.  Hrubé procesní schéma 

 

     Na následujícím obrázku je znázorněno hrubé schéma procesů, které budou pokryty 

implementací systému SAP BW a také schéma reportovacích a prezentačních nástrojů pro 

oblast logistiky (Obr. 10). 

 

 

Obr. 10 Hrubé procesní schéma řešení 

 

 

6.2. Popis datového modelu a procesů 

 

     Zdrojem dat o zásobách a prodejích bude ERP systém SAP R/3 a to konkrétně moduly SD 

(Prodej) a MM (Materiálové hospodářství). Z modulu SD budou přebírána data o odbytových 

zakázkách na úrovních jednotlivých materiálů a polotovarů. Z těchto dat bude možné zjistit 

potřebu jednotlivých položek materiálu v rámci časových úseků (den, týden, měsíc). 

Z modulu MM, budou do systému BW nahrávány data o aktuálním stavu zásob na denní bázi. 

Dále bude navržena a implementována struktura pro načítání dat o zásobách a prodejích 

z externího souboru v případě, že bude nutné data ze systému ERP doplnit nebo modifikovat a 
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také z důvodu „nezávislosti“ navrženého řešení na konkrétním zdrojovém systému 

(přenositelnost řešení). 

     Sloučením údajů o zásobách a prodejích v systému SAP BW vznikne informační báze pro 

řízení zásob. Výstupem analýzy těchto dat budou následující funkcionality pro podporu řízení 

zásob: 

 

1. reporty zobrazující aktuální potřebu objednacího množství materiálu a polotovarů pro 

jednotlivé skupiny uživatelů, 

2. automatický systém zasílání informací o potřebě objednání zásob na základě uživatelsky 

definovaných podmínek, kdy systém při vyhodnocení dat automaticky zasílá definovaným 

adresátům informaci o potřebě objednání zásob, 

3. funkční modul, který na základě podkročení stavu dané zásoby automaticky založí 

požadavek na objednávku v systému SAP R/3 (RFC funkční modul pro založení POBJ), 

4. báze dat historie vývoje stavu zásob a nástroje pro jejich analýzu (trendy, závislosti atd.). 

Procesní schéma řešení je znázorněno na obrázku č. 11. 

 

 

Obr. 11 Procesní schéma řešení 
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6.3. Definice datových struktur – ukazatele, atributy 

 

     Pro založení datových objektů potřebných k uložení dat v systému BW a jejich 

následnému vyhodnocení budou založeny potřebné ukazatele (metriky) a charakteristiky 

(atributy). Tyto objekty budou následně použity k definici datových kostek a reportů. 

 

 

Definice charakteristik  

 

     Charakteristiky neboli atributy umožní analyzovat ukazatele spotřeby zásob podle jejich 

druhu (materiál), místa potřeby (organizační jednotky) nebo dodavatele, u kterého je materiál 

nebo polotovar objednáván. 

 

Tab. 1 Seznam charakteristik 

Charakteristiky  

0MATERIAL Materiál 

0PLANT Závod 

0STOR_LOC Sklad 

0BATCH Číslo šarže 

0STOCKCAT Typy zásob 

0GN_VENDOR Dodavatel 

0BILLTOPRTY Příjemce faktury 

0COMP_CODE Účetní okruh 

0DISTR_CHAN Cesta odbytu 

0DOC_CATEG Typ odbytového dokladu 

0SALESORG Prodejní organizace 

0SALES_GRP Skupina prodeje 

0SALES_OFF Prodejní kancelář 
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0SHIP_TO Příjemce materiálu 

0SOLD_TO Zadavatel zakázky 

0VTYPE Typ hodnoty pro reporting 

0DIVISION Obor 

0MATERIAL Materiál 

0SHIP_POINT Expediční středisko 

0PAYER Plátce 

 

 

Definice časových charakteristik   

 

     Časové charakteristiky, jsou atributy, které umožňují analyzovat data prodejů a zásob 

v jednotlivých časových úsecích (den, týden, měsíc) v závislosti na typu uživatele a druhu 

analýzy. Odvození časových charakteristik bude provedeno v rámci pravidel transformace, 

v případě zásob bude použito „datum pohybu materiálu“ a v případě odbytových zakázek 

budou časové charakteristiky odvozeny z „data expedice“.  

 

Tab. 2 Seznam časových charakteristik 

Časové charakteristiky  

0CALDAY Kalendářní den 

0CALMONTH Kalendářní rok /měsíc 

0CALWEEK Kalendářní rok/týden 

0CALYEAR Kalendářní rok 

 

 

Definice ukazatelů 

     Ukazatele jsou hodnoty nebo množství, na základě kterých je možné počítat aktuální stav 

zásob, jejich hodnotu a potřebu. 

Pro kostku zásob budou ze systému SAP R/3 přebírány ukazatele přírustku a úbytku zásob 

v členění podle jednotlivých typů zásob odpovídající členění druhů pohybů v systému SAP 
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R/3, hodnota pojistné zásoby (z kmenového záznamu materiálu) a informace o minimálním 

objednacím množství. Úplná specifikace ukazetlů je obsažena v Příloze č.1. 

Pro kostku odbytových zakázek budou  ze systému SAP R/3 přebírány údaje o požadovaném 

zakázkovém množství. 

 

Tab. 3 Seznam ukazatelů 

Ukazatele  

0INVSTAV Stav zásoby 

0INVUBT Úbytek zásoby 

0INVPRT Přírustek zásoby 

0INVPJZ Hodnota pojistné zásoby 

0INVMOM Minimální objednací množství 

0INVOBJM Objednané množství 

0OPORDQTYBM Otevřené zakázkové množství  

0OPORDVALSC Otevřená hodnota zakázky  
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6.3.1. Definice datových zdrojů a transformace do datových cílů 

 

     Systém SAP BW obsahuje vlastní standardní nástroje pro nahrávání (extrakci) dat z jiných 

systémů. Pro přenos dat ze systému SAP R/3 dat budou využity standardní datové zdroje.  

Na obrázku č. 12 je uvedeno schéma propojení datového zdroje a datové kostky. 

 

 

Obr. 12 Schéma datového zdroje a mapování polí zásob v SAP BW 
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Na níže uvedeném obrázku je znázorněno schéma nastavení datového zdroje pro data odbytu 

(Obr. 13). 

 

 

 Obr. 13 Schéma datového zdroje a mapování polí odbytu v SAP BW 
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6.3.2. Popis datových cílů (datové kostky) 

 

     Data ze zdrojových systémů budou vy systému SAP BW uložena v datových cílech. 

V rámci implementace budou vytvořeny následující datové objekty – datové kostky:  

 

Datová kostka: Zásoby/pohyby materiálu (ID: 0IC_C03) 

     Tato logistická infokostka bude poskytovat data pro rozbory nad pohyby a stavy zásob. 

Pomocí ukazatelů, které jsou členěny na detailní úrovni (den, materiál) lze realizovat 

podrobné rozbory stavu zásob podle různých typů zásoby (volně použitelné, konsignační 

apod.), podle různých druhů pohybu (přírůstky, úbytky, korekce, přeskladnění apod.). Pro 

infokostku platí zásada: stav = součet všech úbytků a přírůstků k danému datu. Tento 

mechanismus zajišťuje proto vždy aktuální a platnou hodnotu stavu zásob pro jednotlivé 

materiály a závody. Struktura datové kostky zásob je znázorněna na Obr. 14. 

 

 

Obr. 14 Nastavení dimenzí a atributů datové kostky „Zásoby/pohyby materiálu“  
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Datová kostka: Přehled prodeje (ID: 0SD_C03)  

 

     Tato prodejní datová kostka obsahuje data odbytu a do systému SAP BW budou přenesena 

ze zdrojového systému SAP ERP nebo ze souboru.  V této datové kostce budou obsažena i 

data množství objednaných výrobků (pole „materiál“) pro následný výpočet poměrových 

ukazatelů ve vztahu k zásobám. Struktura datové kostky odbytu je znázorněna na Obr. 15. 

 

 

Obr. 15 Schéma dimenzí a atributů datové kostky „Odbyt: Přehled“ 
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Multikostka: Analýza potřeby materiálu 

 

      Tato multikostka vznikne sloučením ukazatelů a charakteristik jednotlivých datových 

kostek a bude sloužit ke stavbě reportů a navazujících funkcionalit v rámci modelu řízení 

zásob. 

     Multikostka sama o sobě neobsahuje data, pouze umožnuje zobrazit data datových kostek, 

které sama obsahuje (formou sjednocení dat). V rámci definice multikostky budou použity 

všechny ukazatele a atributy zahrnutých datových kostek. Tato struktura může být v budoucnu 

rozšířena například o datovou kostku s hodnotami plánu. 

 

6.3.3. Definice výstupů (reportů a výkazů)  

     Definice výkazu pro kontrolu stavu zásob a vyhodnocení potřeby zásob bude realizována 

v nástroji „Query designer“, který je standardním nástrojem pro tvorbu reportů v prostředí MS 

Excel v systému SAP BW. Report bude vytvořen nad vytvořenou multikostkou „Analýza 

potřeby materiálu“ (Obr. 16). 

 

 

Obr. 16 Nastavení reportu pro řízení zásob v prostředí „Query designer“ 
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Tab. 4 Definice řádek a sloupců reportu 

Radky  

Materiál ID materiálu + popis 

Sloupce 
 

Aktuální zásoba Ukazatel aktuálního stavu zásoby 

Zakázkové množství Ukazatel množství odb.zakázek 

Pojistná zásoba Množství pojistné zásoby 

Potřeba zásoby 
Vzorec (Akt.stav - Zak.množ.- 

Obj.množ. - Poj.zás.) 

 

     V připravené query „Analýza potřeby zásob“ je nastavena podmínka, která zajistí 

zobrazení materiálů, které mají množství menší než „0“. Budou tedy reportovány pouze 

materiály, které je nutno objednat (Obr. 17). Toto nastavení lze samozřejmě kdykoliv změnit. 

 

 

Obr. 17 Nastavení podmínek pro zobrazení záporného množství zásoby 
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6.3.4. Nastavení podmínek pro generování automatické zprávy 

 

     Nástroj „Information broadcasting“ umožňuje v prostředí SAP BW nastavit automatické 

zasílání zpráv pro předem definovanou skupinu příjemců v definovaných časových periodách 

nebo při změně hodnot ukazatelů v datové kostce. 

     V rámci navrženého řešení bude nástroj „Information broadcasting“ využit pro nastavení 

odeslání zprávy s periodicitou 1x denně nákupčímu podniku. 

     Uživatel dostane v předem definované časové periodě do své e-mailové schránky zprávu 

s reportem ze systému SAP BW, kde budou uvedeny materiály, které je potřeba objednat. 

 

 

Obr. 18 Nastavení odeslání zprávy v nástroji „Information broadcasting“  

 



36 

 

 

Obr. 19 Nastavení příjemců zprávy v nástroji „Information broadcasting“  

 

 Obr. 20 Nastavení periody odeslání zprávy v nástroji „Information broadcasting“  
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6.3.5. Funkční modul pro založení požadavku na objednávku 

 

     BAPI funkce BAPI_PO_CREATE je standardní funkce pro založení požadavku na 

objednávku materiálu obsažená v systému SAP R/3 a vytvořená v programovacím jazyku  

ABAP. Tato funkce bude volána z prostředí MS Excel přes programové rozhraní RFC (remote 

function call). Výsledkem bude založení objednávky na materiál, jehož množství je záporné. 

Zdrojový kód pro vytvoření nákupní objednávky v SAP pomocí BAPI_PO_CREATE RFC 

funkce z jazyka Visual Basic je uveden v příloze č.3 

 

 

7. Možnosti  rozvoje  navrženého  řešení 

 

   Navržené řešení je možné v budoucnu dále rozvíjet a doplňovat o novou funkcionalitu. 

Návrh modelu je tedy flexibilní a je možné ho přizpůsobovat měnícím se podmínkám a 

prostředí výrobní firmy a trhů. 

 

     Konkrétní možnosti rozvoje navrženého řešení jsou lze definovat následujícím výčtem: 

1. rozšíření funkcionality pro řízení zásob na základě plánovaní a adaptivní řízení zásob, 

2. rozšíření funkcionality s využitím simulačních nástrojů pro modelování vývoje stavu a 

potřeby zásob v návaznosti na změnu souvisejících parametrů (poptávka, změna plánu 

atd.), 

3. rozšíření systému o výstupy, které využijí další úrovně řízení podniku, 

4. rozšířeni možností způsobu prezentace dat směrem k využití nástrojů zaměřených na 

optimální prezentaci dat např. SAP Business Object, 

5. možnost využití systému SAP BW jako archivu dat. 
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8. Závěr 

 

     Cílem diplomové práce bylo navrhnout řešení manažerského informačního systému pro 

podporu řízení zásob v podniku, který se zabývá zakázkovou výrobou.  

     První teoretická část diplomové práce je věnována teoretickému vymezení a popisu 

manažerských informačních systémů jako součásti podnikových IS. Je zde vysvětleno, 

k jakému účelu je manažerský informační systém využíván a kterými organizačními 

jednotkami podniku. Součástí první kapitoly je také popis funkcionality informačního 

systému SAP BI se zaměřením na funkcionalitu a nástroje datového skladu SAP BW.  

     Druhá teoretická část diplomové práce byla zaměřena na popis procesů v oblasti logistiky 

zásob a na hlavní přístupy a metody využívané pro řízení zásob v praxi jako teoretické 

východisko pro realizaci řešení MIS. 

   Praktická část diplomové práce je zaměřena na samotný návrh metodiky, popis datového 

modelu a extrakčních struktur, výstupů a následných automatických operací v rámci cyklu 

řízení zásob v prostředí SAP BW. V rámci návrhu řešení jsou popsány jednotlivé datové 

objekty, jejich propojení s datovými zdroji, výstupy a funkce pro založení požadavků na 

objednávku na základě zjištěné potřeby zásob. 

    Implementované řešení bylo realizováno a ověřeno v aplikaci SAP BI, kde byla využita 

zejména funkcionalita datového skladu SAP BW a jeho prezentačních a administračních 

nástrojů spolu s nástroji pro extrakci a úpravu dat. Navržený systém umožní jednotlivým 

skupinám pracovníků výrobního podniku zjistit aktuální potřeby zásob a vytvořená báze dat 

umožní následné analýzy nad zásobami, jako jsou například identifikace sezonních výkyvů 

potřeby zásob nebo analýza zboží a polotovarů, které na skladě leží dlouho tzv. „ležáků“.   

     Navržené řešení je nezávislé na datovém zdroji a z tohoto důvodu ho mohou využít o 

podniky, které mají jiný ERP systém nebo nemají ve stávajícím systému SAP R/3 logistické 

moduly. Navržené řešení podpory logistiky je také univerzálně přenosné na jiné podniky 

podobného typu využívající řízení zásob na bázi poptávky zákazníka a mají implementovány 

moduly SD, MM nebo pouze jeden z nich. 
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10. Přílohy 

 

10.1.  Příloha č. 1: Struktura datové kostky „Zásoby/pohyby materiálu“ 

0IC_C03 Zásoby/pohyby materiálu  

Charakteristiky  

0MATERIAL Materiál 

0PLANT Závod 

0STOR_LOC Sklad 

0BATCH Číslo šarže 

0STOCKTYPE Charakteristika zásoby 

0STOCKCAT Typy zásob 

0GN_VENDOR Dodavatel 

Časové charakteristiky  

0CALDAY Kalendářní den 

0CALMONTH Kalendářní.rok /měsíc 

0CALWEEK Kalendářní rok/týden 

0CALYEAR Kalendářní rok 

Ukazatele  

0RECVS_VAL Hodnota přírůstku oceněné zásoby 

0VALSTCKVAL Hodnota oceněné zásoby 

0ISSVS_VAL Hodnota úbytku oceněné zásoby 

0ISSBLOSTCK Množství úbytku: Blokovaná zásoba 

0ISSCNSSTCK Množství úbytku konsignační zásoby 

0ISSQMSTCK Množství úbytku: Zásoba v kontrole jakosti 

0ISSTRANSST Množství úbytku: Tranzitní zásoba 

0RECBLOSTCK Množství přírůstku: Zablokovaná zásoba 
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0RECCNSSTCK Množství přírůstku konsign.zásoby 

0RECQMSTCK 
Množství přírůstku: Zásoba v kontrole 

jakosti 

0RECTRANSST Množství přírůstku: Tranzitní zásoba 

0QMSTOCK Zásoba v KJ 

0BLOCKEDSTK Blokovaná zásoba 

0CNSSTCKQTY Množství konsignační zásoby 

0TRANSSTOCK Tranzitní zásoba 

0ISSSCRP Množství úbytku: Zmetkovost 

0ISSVALSCRP Hodnota úbytku: Zmetkovost 

0RECTOTSTCK Hodnota přírůstku celk.zásoby 

0ISSTOTSTCK Množství úbytku celkové zásoby 

0TOTALSTCK Množství celkové zásoby 

0ISSVALSTCK Množství úbytku oceněné zásoby 

0RECVALSTCK Množství přírůstku oceněné zásoby 

0VALSTCKQTY Množství oceněné zásoby 

0VENCONCON 
Hodnoty spotřeby - konsignační zásoba 

dodavatele 
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10.2.  Příloha č. 2: Struktura datové kostky „Přehled prodeje“ 

 

0SD_C03 Odbyt: Přehled 

Charakteristiky  

0BILLTOPRTY Příjemce faktury 

0COMP_CODE Účetní okruh 

0DISTR_CHAN Cesta odbytu 

0DOC_CATEG Typ odbytového dokladu 

0PLANT Závod 

0SALESORG Prodejní organizace 

0SALES_GRP Skupina prodeje 

0SALES_OFF Prodejní kancelář 

0SHIP_TO Příjemce materiálu 

0SOLD_TO Zadavatel zakázky 

0VERSION Verze 

0VTYPE Typ hodnoty pro reporting 

0DIVISION Obor 

0MATERIAL Materiál 

0SHIP_POINT Expediční středisko 

0PAYER Plátce 

0DOC_CLASS Třída dokladu /nabídka/zakázka/dodávka/faktura 

0DEB_CRED Kreditní/debetní účtování (C/D) 

0SALESEMPLY Zástupce odbytu 

0SALESEMPLY Zástupce odbytu 

Časové charakteristiky  

0CALDAY Kalendářní den 
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0CALMONTH Kalendář.rok /měsíc 

0CALWEEK Kalendářní rok/týden 

0FISCPER Fiskální rok /období 

0FISCVARNT Varianta fiskálního roku 

Ukazatele  

0SUBTOT_1S 
Mezisoučet podmínek 1 ze schématu kalkulace v měně 

statistiky 

0SUBTOT_2S 
Mezisoučet podmínek 2 ze schématu kalkulace v měně 

statistiky 

0SUBTOT_3S 
Mezisoučet podmínek 3 ze schématu kalkulace v měně 

statistiky 

0SUBTOT_4S 
Mezisoučet podmínek 4 ze schématu kalkulace v měně 

statistiky 

0SUBTOT_5S 
Mezisoučet podmínek 5 ze schématu kalkulace v měně 

statistiky 

0SUBTOT_6S 
Mezisoučet podmínek 6 ze schématu kalkulace v měně 

statistiky 

0OPORDQTYBM Otevřené zak.množství v základní měrné jednotce 

0OPORDVALSC Otevřená hodnota zakázky netto v měně statistiky 

0QUANT_B Množství v základních měrných jednotkách 

0DOCUMENTS Počet dokladů 

0DOC_ITEMS Počet položek dokladu 

0NET_VAL_S Hodnota netto v měně statistiky 

0COST_VAL_S Zúčtovací hodnota v měně statistiky 

0GR_WT_KG Hmotnost brutto v kilogramech 

0NT_WT_KG Hmotnost netto v kilogramech 

0VOLUME_CDM Objem v decimetrech krychlových 

0HDCNT_LAST Počet pracovníků 
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10.3.  Příloha č. 3: Zdrojový kód funkce pro vytvoření POBJ 

 

Option Explicit 

Dim functionCtrl As Object 

Dim sapConnection As Object  

Dim theFunc As Object  

Dim PoNumber   

 

Private Sub Command1_Click()   

Set functionCtrl = CreateObject("SAP.Functions")  

Set sapConnection = functionCtrl.Connection  

sapConnection.Client = "100"  

sapConnection.user = "USER"  

sapConnection.password = "PASSWORD"  

sapConnection.Language = "CZ"  

If sapConnection.logon(0, False) <> True Then  

MsgBox "No connection to R/3 System"  

Exit Sub 'End program  

End If  

Set theFunc = functionCtrl.Add("BAPI_PO_CREATE")    

 

Dim poheader As Object  

Dim poitems As Object  

Dim poitemschedule As Object  

Dim retMess As Object  

Dim returnFunc As Boolean  

Dim startzeil As Integer  

Dim endcol As Integer  

Dim the_name As String   

 

Set poheader = theFunc.exports.Item("PO_HEADER")  

Set poitems = theFunc.tables.Item("PO_ITEMS")  

Set poitemschedule = theFunc.tables.Item("PO_ITEM_SCHEDULES")   
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poheader.Value("VENDOR") = Text1.Text   

poheader.Value("PURCH_ORG") = Text2.Text   

poheader.Value("PUR_GROUP") = Text3.Text   

poheader.Value("DOC_TYPE") = Text4.Text    

poitems.Rows.Add poitems.Value(1, "PUR_MAT") = Text5.Text   

poitems.Value(1, "PLANT") = Text6.Text 
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10.4.  Příloha č. 4: Slovník pojmů a zkratek 

 

Agregace – do infokostky je možné ukládat data redundantně v sumarizované podobě, čímž 

se zajistí rychlejší odezva systému v případě častého používání sumarizovaných údajů. 

Agregace je možné vytvořit pro libovolnou charakteristiku (např. údaje celkem za kalendářní 

rok). Pokud je agregace nastavena, systém neprovádí přepočítávání klíčových údajů 

z infokostky při příslušném dotazu, ale čte výsledky rovnou z tabulky agregací. 

 Dotaz (Query) – definice reportu v Query Designer a následně prezentovaný v BEx   

Analyzeru, (prostředí MS Excel) nebo ve WEB reportingu -  internetové prostředí . 

Delta-upload – proces importů dat do BW, kdy jsou přenášena pouze přírůstková, resp. 

změněná data. Minimalizuje se tak objem přenášených dat a zkracuje doba importu. 

Dimenze – „rozměr infokostky“ – veličina, na níž jsou závislé příslušné klíčové ukazatele a 

která není závislá na ostatních dimenzích (např. „čas, zákazník, organizační struktura“ apod.). 

Každá infokostka má vždy jako jednu z dimenzí čas. 

Extraktor – program nebo funkční modul na straně zdrojového systému mySAP ERP, jehož 

úkolem je naplnit transfer strukturu potřebnými daty. 

Full-upload – import kompletního souboru dat ze zdrojového systému. Je nutný tehdy, 

pokud objem dat není příliš rozsáhlý a charakter úlohy nedovoluje jiné zpracování. Při 

každém full-uploadu je nutné smazat obsah infokostky, neboť jinak by došlo k multiplikaci 

výsledků. 

Granularita – představuje „jemnost“ členění informací uvnitř infokostky z časového 

pohledu. Je potřeba vždy najít vhodný kompromis pro časové členění: příliš hrubé členění 

způsobí ztrátu detailní informace (např. při rozvržení podle měsíců se ztratí informace o 

jednotlivých kalendářních dnech), příliš jemné naopak znamená zvýšení nároků na výkon 

systému.  

Hierarchie – zvláštní  případ charakteristiky, kdy pro určitý infoobjekt je možné definovat 

nadřízené a/nebo podřízené objekty (např. hierarchie materiálových skupin apod.) 

Charakteristika - údaje, k nimž jsou vztaženy klíčové ukazatele. Každá dimenze je tvořena 

charakteristikami, které detailněji danou dimenzi popisují (např. pro dimenzi čas = 

„kalendářní rok, kalendářní týden, kalendářní den, účetní období, fiskální rok“ apod.). 

Infokostka („infocube“) – nejdůležitější objekt Business Warehouse, který obsahuje data 

pro zpracování analýz a reportů. Obsahuje dva typy dat, jmenovitě klíčové ukazatele a 

charakteristiky. Z technického pohledu tvoří infokostku soustava tabulek relační databáze. 
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Jednotlivé tabulky jsou uspořádány podle tzv. hvězdicového schématu, kdy k jedné tabulce 

s klíčovými ukazateli je vztaženo několik tabulek jednotlivých dimenzí. 

Infoobjekt („infoobject“) – společný název pro dva typy dat uložených v infokostce = 

klíčové ukazatele a charakteristiky. Představují základní jednotku nesoucí informaci. 

Z jednotlivých infoobjektů lze poskládat libovolné množství infokostek, přičemž jeden 

infoobjekt může být použit ve více infokostkách. Typické příklady jsou např. číslo zákazníka, 

obrat, kalendářní měsíc apod. 

InfoPaket („Infopackage“) – definuje množinu dat, která mají být importována v rámci 

jedné dávky. Jednotlivé dávky (infopackages) je možné na úrovni infokostky rozlišit, takže je 

zajištěna možnost výmazu konkrétní dávky z infokostky a její opětovné načtení. 

Kmenová data – data, která detailněji popisují jednotlivé charakteristiky (např. zákazník = 

„název, adresa, PSČ, město“ apod.) 

Komunikační struktura („Communication structure“) – struktura dat, ze které mají být 

plněny jednotlivé infokostky (příp. ODS). Jedná se o data překonvertovaná ze vstupní 

podoby (transfer struktura) podle přesných pravidel a algoritmů (transfer rules). 

Metadata repository – knihovna „dat o datech“ = informací popisujících jednotlivé 

infoobjekty použité v infokostkách 

Monitor – modul zabezpečující sledování stavu celého systému, zpracování jednotlivých 

importů apod. 

Plánovač („Scheduler“) – modul pro řízení importů dat do Business Warehouse. Zajišťuje 

import správné množiny dat ve správný okamžik. 

Pravidla aktualizace („Update rules“) – soustava pravidel definujících způsob, jakým mají 

být připravená data ukládána do jednotlivých infokostek. 

Pravidla transferu („Transfer rules“) – pravidla pro konverzi dat z transfer struktury do 

komunikační struktury. Jedná se o interní soustavu pravidel sloužících pro převod vstupních 

dat do podoby použitelné pro plnění infokostek 

PSA – „datový mezisklad“, kam je možné uložit data ještě předtím, než jsou importována do 

infokostek. Uplatní se zejména tehdy, pokud je potřeba provést z časových důvodů import co 

nejrychleji (infokostky je možné plnit až dodatečně z tohoto meziskladu), nebo tehdy, kdy 

importovaná data musí být podrobena dodatečnému vyčištění před vlastním importem do 

infokostek. 

Struktura transferu („Transfer structure“) – Struktura určená pro přenos dat do Business 

Warehouse. Data jsou v této podobě importována ze zdrojového systému. Pokud je 
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zdrojovým systémem mySAP ERP, existuje přesný obraz této struktury i na straně 

zdrojového systému. 

Ukazatel - jsou vlastními nositeli informace z dané infokostky (např. „fakturované 

množství“, „stav na účtu“ apod.). Každý ukazatel závisí na určité kombinaci charakteristik 

(např. „obrat za zákazníka/kalendářní den/prodejní organizaci/materiál“ apod.). 

Zdrojový systém („Source system“) – všechny systémy, které poskytují data pro SAP 

Business Warehouse. V principu je možné, aby zdrojovým systémem byl jakýkoliv zdroj dat, 

typicky např. mySAP ERP nebo CSV (ASCII) soubor. 

 

 

 

 

 

 

 


