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Abstrakt 

 

Absolvování individuální odborné praxe probíhalo ve společnosti Tieto Czech s.r.o., kde jsem se stal 

součástí týmu zajišťujícího správu, servis a podporu zákaznických serverů pracujících na bázi 

operačního systému Microsoft Windows Server. Cílem mé práce bylo zjištění funkčnosti kompletního 

procesu správy serverů a pochopení vlastního procesu řízení společnosti Tieto a jejich obecně platných 

pracovních zvyklostí a pouţívaných standardů. Detailně jsem se zabýval aplikací standardu ITIL a 

jeho aplikací ve společnosti Tieto v podobě základní struktury Process Management systému 

platformy Microsoft Windows. Nedílnou součástí mé práce bylo ověřování teoreticky nabytých 

poznatků v praxi ve formě funkce systémového specialisty, jehoţ úkolem bylo pomocí poskytnutých 

softwarových nástrojů provádět diagnostiku a správu zákaznických serverů. 

 

Klíčová slova: Studentská praxe, Tieto, ITIL, Process Management, systémový specialista, 

Microsoft Windows, Server, diagnostika, správa, údrţba 

 

 

Abstract 

 

Completion of individual student practise was carried out in the company Tieto Czech s.r.o., where I 

became  part of a team providing management, service and support of customers servers based on 

operating system Microsoft Windows Server. The point of this work was to determine the 

functionality of a complete server management process and to understand basic process management 

applied in Tieto and its generally accepted working practises and applied standards. In detail, I dealt 

with applying the ITIL standard and its application in Tieto company as a basic structure of the 

Process Management system on the Microsoft Windows platform. An integral part of my job was 

verifying theoretically acquired knowledge into practise in the form of system specialist function, 

whose task was carrying out the diagnostics and management of customer servers by using provided 

software tools. 
 

 

Keywords: Student practice, Tieto, ITIL, Process Management, System specialist, Microsoft 

Windows Server, diagnostics, management, maintenance 
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SLA     - Service Level Agreement 

ITIL     - Information Technology Infrastructure Library  

ARS     - Action Request System  

IM     - Incident management 

PM     - Problem management 
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KB     - Knowledge base 
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PC     - Problem Control 

EC    - Error Control 

KC     - Known Error 

CD     - Control Desk 

SD     - Service Desk 
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1 Úvod 

1.1 Popis práce 

 

Práce popisuje aplikaci teoreticky nabytých poznatků o Process Managementu (dále jen PSM) do 

pouţívaných postupů v podobě detailního popisu kaţdého z procesů. Taktéţ rozebírá popis standardu 

ITIL® a jeho následné pouţití ve společnosti Tieto. Hlavní částí celé práce je rozbor výše zmíněného 

PSM, který se skládá ze tří hlavních částí, v nichţ je čtenáři vysvětleno, jakým způsobem pracuje 

kaţdá část jednotlivě a jak se jeví jako celek. 

 

 

1.2 Popis aktuální situace v oblasti IT outsourcingu 

 

1.2.1 Co je to outsourcing? 

 

Outsourcing znamená přerozdělení pracovní činnosti firmy, vyčleněním různých podpůrných a 

vedlejších činností, které smluvně svěří jiné společnosti, čili subkontraktorovi, externímu dodavateli 

sluţeb, který je specializovaný na příslušnou činnost. Činnost tedy nebudou zajišťovat pracovníci 

původní firmy, nýbrţ firma poskytující outsourcing. Outsourcing se povaţuje za obchodní rozhodnutí, 

které má vést ke sníţení nákladů a (nebo) k soustředění hlavní činnosti firmy na obor zájmu její 

konkurenceschopnosti. Z pohledu ekonomické návratnosti se Outsourcing větší i menší firmě 

například o dvou administrátorech firmě vyplatí, protoţe firma nemusí školit své vlastní pracovníky 

například konkrétně v oboru IT, kde musí vyvinout zvýšené náklady na vzdělání IT pracovníků, aby 

zvládali plnit všechny úkoly, které firma vyţaduje. Z toho můţe vyplynout komplikace v podobě 

přetíţení administrátorů. A pokud se toto stane skutečností a firma si nemůţe dovolit platit dalšího IT 

pracovníka, můţe nastat problém. Tak jako v případě onemocnění nebo například dovolené IT 

pracovníka, nebude ve firmě nikdo, kdo by se postaral po dobu jeho nemoci o správu sluţeb nad 

prostředky IT. 

 

 

1.2.2 IT outsourcing dnes 

 

V poslední době se hovoří o řešení tzv. komplexního IT outsourcingu. Firma v tomto případě předá 

společnosti dodávající sluţby kontrolu nad všemi IT činnostmi, včetně lidí a včetně pronájmu IT 

zařízení. To znamená, ţe poskytovatel sluţeb se s firmou dohodne, jak budou definovány parametry 

dodávek sluţeb v rámci smlouvy mezi zákazníkem a dodavatelem, takzvané SLA - Service Level 

Agreement. 

 Existuje-li firma, která jiţ má svého zaškoleného IT pracovníka nebo takovýto tým a chce 

vyuţívat jiné dodavatelské firmy, se kterou se domluví na poskytnutí pronájmu IT prostředků a 

poskytnutí sluţeb. Nechá si obyčejně svého zaměstnance pro provádění specializovaných úkolů, jako 

je například proces správy bezpečnostních politik ve firmě. Kaţdodenní činnosti, mezi které lze zařadit 

správu databází a serverů nebo podporu uţivatelů přenechá na subkontraktorovi. Důvodem je to, ţe 

pro vykonávání kaţdodenních činností by byly prostředky (peníze a čas) investovány do interních 
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pracovníků špatně. V případě menších firem, kde je pouze 1 IT pracovník, je trendem předat činnosti 

v rámci IT na dodavatele a následně se IT pracovník začlení do týmu dodavatele. 

 

Poznámka 1.1 Další informace týkající se outsourcingu naleznete na [8, 9]. 

 

2 Popis odborného zaměření firmy 

 

2.1 O společnosti 

 

Tieto je společnost poskytující sluţby v oblasti IT, výzkumu a vývoje a poradenství. Se svými 17 000 

odborníky je jedním z největších poskytovatelů IT sluţeb v severní Evropě a je přední světovou 

společností ve vybraných odvětvích. Zaměřuje se na oblasti podnikání a potřeb jejich zákazníků. Na 

jejich hlavních trzích - severní Evropa a Rusko - se zaměřuje na poskytování sluţeb velkým a středně 

velkým organizacím. Celosvětově spolupracuje se svými zákazníky v oblasti telekomunikací a 

digitálních sluţeb a v lesním, ropném a plynárenském průmyslu.  

 

2.2 Organizace 

 

Odvětví: 

 

 Telekomunikace 

 Finanční sluţby 

 Lesní průmysl 

 Energetika 

 Zdravotnictví a sociální péče 

 Výroba 

 Vládní instituce 

 Maloobchod 

 Média 

 

Oblasti sluţeb: 

 

 IT sluţby 

 R&D sluţby 

 Digitální transformace & Consluting (DTC) 

 

Poznámka 2.1 Další informace týkající se popisu společnosti a její organizace naleznete na [6, 7]. 
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2.3 Specifikace IT Outsourcing & Managed Services 

 

IT Outsourcing & Managed services dodává sluţby řízení systémů a sítí zákazníkům s potřebami 

v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Tato obchodní oblast spolupracuje se 

svými zákazníky v úzkém partnerství a poskytuje jim IT sluţby, které zajišťují plynulost, další rozvoj, 

efektivitu, kvalitu, datovou bezpečnost, flexibilitu a adaptabilitu jejich obchodních operací.  

 

 

2.3.1 Produkty a sluţby 

 

IT Outsourcing & Managed services se zaměřuje na řízení ICT a na související sluţby jako je 

poradenství, integrace a poskytování obsahu. Sluţby řízení systémů a sítí se skládají z optimalizace a 

inovace výrobních operací. Optimalizace zahrnuje rozvoj a nepřetrţité řízení aplikací, sítí, sálových 

počítačů a serverů s moţností průběţného vylepšování a zároveň poskytuje záznamy o výrobě a 

technickou podporu. Inovace, na druhou stranu, zahrnuje podporu strukturální racionalizace IT sluţeb 

organizace prostřednictvím poradenských a implementačních sluţeb. 

 

 

2.3.2 Trhy 

 

IT Outsourcing & Managed services nabízí své partnerské sluţby především stávajícím a budoucím 

partnerským zákazníkům vertikálních obchodních oblastní Tieto. Korporace tak můţe efektivně 

kombinovat stávající sluţby řízení a podpory sítí s projekty rozvoje obchodu svých zákazníků. 

Obchodní oblast IT Outsourcing & Managed services je zaměřena především na region severských a 

pobaltských zemí, kde se řadí k přením dodavatelům. Tieto však poskytuje podporu také svým 

globálně působícím zákazníkům v kontinentální Evropě a v USA. Největší zákazníci obchodní oblasti 

IT Outsourcing & Managed services jsou (v abecedním pořadí): Kesko, Saab Technology (Saab, 

Bofors, Celsius, Telub), Sampo, StoraEnso a TelliaSonera. 

 

Poznámka 2.2 Další informace týkající se IT Outsourcing & Managed Services naleznete na [8]. 
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3 Standard ITIL a jeho aplikace ve společnosti Tieto 

 

3.1 Seznámení se standardem ITIL 

 

ITIL® je zkratkou pro "Information Technology Infrastructure Library", "knihovna infrastruktury 

informačních technologií". ITIL je veřejně dostupný rámec, jenţ popisuje nejlepší praktiky ve správě 

sluţeb IT. Poskytuje rámec pro zvládnutí IT v organizaci, pojednává komplexně o sluţbách a zaměřuje 

se na neustálé měření a zlepšování kvality dodávaných sluţeb IT, a to jak z pohledu businessu, tak z 

pohledu zákazníka. Toto zaměření je hlavní příčinou celosvětového úspěchu ITIL a přispělo k 

rozšířenému vyuţití a ke klíčovým přínosům, získaným u těch organizací, které aplikovaly tyto 

techniky a procesy ve svých strukturách. 

 Mnoho organizací dosud nahlíţí na Správu sluţeb IT jako na převáţně technologickou 

záleţitost. ITIL však mnohem více podporuje přístup ke Správě sluţeb IT, která je sjednocena a 

pokrývá tak celý ţivotní cyklus všech sluţeb. Zaměření správy IT se v průběhu doby vyvíjí a v 

budoucnosti předpokládáme menší zaměření na technologie, avšak stále více bude integrováno s 

celkovými potřebami businessu a podnikových procesů. Nové systémy správy jsou uţ ve vývoji a 

tento trend bude pokračovat i v příštích letech. Vývoj bude akcelerovat, protoţe standardy správy pro 

výměnu řídících informací mezi nástroji se stále rychleji vyvíjejí a zlepšují.  

 

Dá se očekávat, ţe u systémů správy dojde:  

 

 k většímu zaměření na podnikové procesy  

 k těsnější integraci na podnikové procesy  

 k niţší závislosti na specifických technologiích a více „zaměřené na sluţbu“  

 více integrované s dalšími nástroji a procesy managementu.  

 

To umoţní vývoj „sjednocených“ procesů a procesů pokrývajících celý ţivotní cyklus sluţeb, které 

předtím v organizacích IT existovaly. To se stane jen tehdy, pokud se zaměříme na potřeby businessu 

a jeho procesy. Rámec ITIL® poskytuje rozumnou základnu pro dosaţení všech těchto cílů.  

 

Poznámka 3.1 Další informace týkající se standardu ITIL naleznete na [4, 5]. 

 

 

3.2 Aplikace standardu ITIL ve společnosti Tieto 

 

Společnost Tieto uplatňuje v praxi systém, který se skládá z dvou hlavních a z několika vzájemně 

provázaných kategorií. Jednu z hlavních kategorií tvoří Line Management, který provádí organizaci, 

zpětnou kontrolu a správu podstatnější části, kterou je PSM. Jak název napovídá, architektura se dále 

rozděluje na jednotlivé podkategorie, na jednotlivé procesy, které lze rozlišovat podle akcí 

prováděných managementem. Mezi základní kategorie, se kterými jsem se při výkonu praxe setkal, 

patří Incident management, Problém management a CM, dále jen PM a CM. Existují ostatní kategorie 

zabývající se akcemi, se kterými jsem nepracoval, jsou součástí aplikace standardu ITIL ve společnosti 
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Tieto jsou uvedeny níţe. Hierarchie systému se dále dělí na kompetentní skupiny, které mohou, či 

nemohou vyuţívat jednotlivé procesy managementu. Existují tři takovéto skupiny. 

 První skupina, tzv. 1st tier je v hierarchii na nejniţším místě. Do její kompetence patří 

komunikace přímo se zákazníkem nebo prvotní odfiltrování ticketů. Odfiltrováním je myšleno 

vyřešení jednodušších incidentů, u kterých není nutno vzdáleně přistupovat na server, ale lze je vyřešit 

za pomocí monitorovacích prostředků, nebo zde patří vytvoření problém ticketů nebo přeposílání 

sloţitějších ticketů na vyšší tier. V kaţdém ze tří tierů se nachází příslušné skupiny, které jiţ 

neobsahují ţádnou další podskupinu a tyto skupiny jsou jiţ tvořeny skutečným týmem lidí. Ve 1st tier 

existují dva týmy lidí. Jeden pro komunikaci přímo se zákazníky (Service desk, dále jen SD), na 

obrázku pod číslem 1, který plní jejich poţadavky nejčastěji vytvářením nebo přeposíláním ticketů 

s konkrétními poţadavky zákazníka a druhý, která provádí prvotní filtraci ticketů a vytváří problém 

tickety (Control desk, dále jen CD), na obrázku pod číslem 2.  

 2nd tier je kompetentní skupina zpracovávající sloţitější tickety, které nelze vyřešit pouze 

monitorovacími prostředky a je zapotřebí vzdáleně se přihlásit na server. 2nd tier se opět rozděluje na 

několik spolupracujících týmů tvořených lidmi. Z hlediska místa mého zařazení jsou nejdůleţitější 

týmy na aplikační úrovni - na obrázku pod číslem 4, do kterých patří například skupina starající se o 

správu Oracle a SQL databází, apod. a dále tým na serverové úrovni - na obrázku pod číslem 3, kam 

patří Windows tým, ve kterém jsem se podílel na řešeních. Do aplikační i serverové úrovně patří 

mnohem více skupin, avšak v rámci zachování stručnosti a objasnění principu rozdělení je není 

potřeba zmiňovat. Při řešení incidentů nebo problémů a obecně všech ticketů spolu aplikační a 

serverová úroveň spolupracuje. Je tomu tak proto, ţe obě úrovně nemají stejné kompetence. Můţe 

například nastat případ, kdy se vygeneruje ticket s dlouhodobým maximálním vytíţením procesoru u 

PC na bázi Microsoft Windows Server. Tento ticket nemůţe vyřešit 1st tier, protoţe monitorovací 

software nedokáţe určit příčinu incidentu. Proto jej Control desk přepošle na vyšší tier. Člen Windows 

týmu má v kompetenci přistupovat vzdáleně na server. Po přihlášení nalezne ve výpisu spuštěných 

procesů proces SQL, který způsobuje dlouhodobé maximální vytíţení procesoru. Nemůţe ale proces 

ukončit, protoţe správu SQL má na starosti jiný tým z aplikační úrovně. Přepošle tedy ticket na frontu 

příslušného týmu a čeká na odpověď. Tato a jiné podobné situace nastávají běţně. Při řešení ticketů 

můţe dojít k tomu, ţe je zapotřebí získat informace nebo pomoc od třetí vrstvy. 

 3rd tier je nejvyšší vrstva, která je opět rozdělena na dvě podúrovně. Na aplikační - na obrázku 

pod číslem 6 a na serverovou - na obrázku pod číslem 5. V kaţdé z úrovní se nachází několik týmů. 

V serverové úrovni se nachází například Windows tým, který zde řeší nejzávaţnější incidenty a 

problémy a je tvořen nejzkušenějšími lidmi v oblasti Microsoft Windows Server. Do aplikační úrovně 

patří například tým, který se stará o zálohování nebo síťový tým. 

 

Všechny týmy ve všech úrovních a ve všech tierech spolu vzájemně spolupracují. Liší se pouze 

kompetencemi, které mohou uplatňovat pro řešení ticketů. Kompletní popis standardu ITIL 

aplikovaným společností Tieto pro PSM pro systémy na bázi Microsoft Windows vystihuje nejlépe 

následující diagram (obrázek 1). Linie rozdělení managementu na tiery popisují na obrázku čísla 7 a 8. 
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Obrázek 1: Základní struktury PSM systému platformy Microsoft Windows 
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4 Popis jednotlivých struktur managementu 

 

4.1 Incident management 

 

Hlavním cílem incident management procesu je co moţná nejrychlejší obnovení původního provozu 

operací, tím i minimalizace nepříznivého dopadu na obchodní operace. Zajišťuje také nejlepší moţnou 

úroveň kvality sluţeb a zachování jejich dostupnosti. 

 

 

4.2 Problem management 

 

Cílem PM je minimalizace nepříznivých dopadů incidentů a problémů na obchodní operace. Tyto 

vlivy způsobují chyby v rámci IT infrastruktury. PM je zde proto, aby zabránil opakování incidentů 

týkajících se těchto chyb. V zájmu dosaţení tohoto cíle je úkolem PM nalézt hlavní příčinu chyb (tzv. 

Root Cause, dále jen RC) a následně zahájit akce pro zlepšení nebo úplné vyřešení situace. 

 

 

4.3 Change management 

 

Cílem CM je zajistit, aby byly pouţity standardizované metody a postupy pro efektivní a bezodkladné 

vyřizování všech změn s cílem minimalizovat dopad incidentů souvisejících se změnami a následně ke 

zlepšení kaţdodenního provozu organizace. 

 

 

4.4 Service management 

 

Zabývá se plánováním, koordinací, navrhováním, uzavíráním, monitorováním a vyhodnocováním 

smluv o poskytování servisní podpory (SLA) se zákazníky a smluv se subdodavateli. Cílem je řídit a 

zlepšovat jak kvalitu poskytovaných sluţeb, tak vztah se zákazníky. 
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5 Seznam zadaných úkolů  

 

 Seznámení s procesním managementem společnosti Tieto 

 

 Školení 

o Obsluha Action Request systému Remedy a Production Reporteru 

o Obsluha monitorovacího software Patrol Central Operator 

o Obsluha Integrated Lights-Out (iLO) 

o Vzdálený přístup na servery Microsoft Windows Server NT, 2000, 2003, 2008 

o Incident management 

o Problem management 

o Change management 

 

 Řešení incidentů 

o Řešení incidentů pomocí monitorovacího software 

o Řešení incidentů vzdáleným přístupem na server 

 

 Řešení problémů 

 

 Řešení změn 

 

 Surpress serverů (dočasné zastavení zasílání tiketů na frontu kvůli rekonfiguraci) 

 

 Tvorba auditů pro zákazníky 

 

 

6 Vyjádření k časové náročnosti úkolů 

 

Všechny výše popsané úkoly představovaly komplexní řešení a doba, která byla nutná pro jejich 

vyřešení, závisí na sloţitosti konkrétního problému či incidentu. Protoţe šlo o zpracovávání ticketů, 

které popisovaly incidenty nebo problémy na serveru, doba jejich vyřízení se lišila. Pokud šlo o tickety 

dočasného rázu, bylo moţné je vyřešit během jednotek aţ desítek minut. Objevily se i tickety, které 

pro vyřešení vyţadovaly spolupráci třetí strany (nejčastěji osoby z jiného týmu v jiném tieru, či na 

aplikační úrovni) a doba pro vyřešení ticketu se prodlouţila na jednotky hodin aţ dní. 
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7 Zvolený postup řešení zadaných úkolů  

 

7.1 Stručný úvod do obsahu pracovní činnosti a vysvětlení důleţitých pojmů 

 

Jak jiţ bylo zmíněno v kapitole 4 o aplikaci standardu ITIL ve společnosti Tieto, rozděluje se PSM do 

několika subprocesů a do několika tierů pro zpracování ticketů. Protoţe jsem vykonával studentskou 

praxi v 2nd tieru na serverové úrovni ve Windows teamu, setkal jsem se nejčastěji s řešením ticketu na 

úrovni incident managementu, PM a CM. V následující kapitole bude popsáno, jak vypadá aplikace 

standardu ITIL v praxi, čím jsou tvořeny management procesy, jak lze docílit řešení, či jak probíhá 

eskalace na vyšší úroveň při nenalezeném řešení z hlediska nedostatečných kompetencí obsluhy. 

 

Pro úplné pochopení, jak celý systém funguje je zapotřebí znát příslušnou terminologii: 

 

 

7.1.1 Remedy Action Request System  

 

(Známý téţ jako Remedy, AR Systém, či ARS) je obecně software pro vývoj aplikací na bázi klient-

server od BMC Software. ARS pouţívá ke své činnosti dostupné databáze (Sybase, MS SQL Server, 

Oracle, atd.), pro ukládání dat do tabulek. Kromě toho systém pracuje s metatabulkami, s tzv. 

datovými slovníky. Metatabulky obsahují zdrojový kód, který aplikaci sděluje, jak má pracovat 

s uţivateli a s daty. ARS pouţívá open API, coţ je vlastnost, která umoţňuje uţivatelům vytvářet 

vlastní nástroje pro klienta a skripty, které komunikují přímo s ARS.  

Společnost Tieto vyuţívá open API k přizpůsobení uţivatelského rozhraní informačního systému 

s ohledem na PSM. Tzn., pouţívá vzájemně provázanou strukturu pro IM, PM a CM. 

Remedy je stěţejní nástroj pro práci na oddělení ITOMS, protoţe právě pomocí něj se vyřizují veškeré 

tickety. 

 

 

7.1.2 Production Reporter 

 

Je lokální softwarová nástavba nad ARS Remedy vyvinutá společností Tieto. Představuje ucelenější a 

přehlednější řešení, kde lze frontu ticketů třídit například podle názvu serveru nebo data, do kdy musí 

být ticket vyřízen, coţ představuje hlavní prioritu, která by neměla být porušena. Umoţňuje vytvářet 

statistiky výskytu ticketů pro jednotlivé servery a označit je jako problémové apod. Protoţe je 

Production Reporter pouze nástavba, musí být pro řešení ticketů, které bude popsáno v bodě b), 

spuštěn Remedy ARS. 
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7.1.3 Patrol Central Operator 

 

Společnost Tieto pouţívá k monitorování několik nástrojů. Jedním z nich je PATROL Central 

Operator, dále jen Patrol. Multiplatformní monitorovací prostředek od firmy BMC Software. Patrol 

poskytuje monitorování většiny hardwarových i softwarových prostředků serveru uspořádaných 

přehledně v jednom okně a je nejvíce pouţívaným nástrojem CD. Patrol umoţňuje i provádění 

jednoduchých úkonů, aniţ by bylo nutné přistupovat na server. Lze například manuálně spustit sluţbu, 

je-li to zapotřebí. Dále umoţňuje tvorbu grafu ze zadaných dat s obsahem historie starších hodnot. 

 

 

7.1.4 HP System Management 

 

Protoţe značnou část všech serverů, které spravuje společnost Tieto tvoří servery HP, je vhodné zmínit 

i HP Systém Management, coţ je on-line softwarová aplikace, která sjednocuje a zjednodušuje správu 

jednotlivých Integrity a ProLiant serverů na bázi systému Microsoft Windows Server nebo Linux 

pomocí sjednocení HP Insight Management Agentů a ostatních nástrojů pro správu serveru. Nejedná 

se pouze o monitorovací systém, protoţe HP Systém Management poskytuje mnoţství nástrojů pro 

správu serveru. 

 

 

7.1.5 iLO 

 

Integrated Lights-Out, nebo iLO, je vestavěný nástroj pro správu serveru. Je distribuován a vyráběn 

společností Hewlett-Packard. ILO umoţňuje vzdáleně spravovat servery HP. Do serveru je 

implementováno v podobě hardwarových iLO karet. ILO karta má samostatné připojení k síti (a svou 

vlastní IP adresu), na kterou se lze připojit přes HTTPS. ILO karty zaručují fakt, ţe obsluha serveru 

můţe vzdáleně provádět veškeré akce, které by vlivem například velké vzdálenosti mezi obsluhou a 

serverem nemohly být provedeny. Mezi funkce iLO karet patří: 

 

 resetování serveru (v případě, ţe server neodpovídá přes standardní síťovou kartu) 

 spuštění serveru 

 vzdálené zobrazení výstupu grafické karty 

 přístup k IML serveru (Integrovaný Management Log) 

 

Poznámka 7.1 Další informace týkající se zmínění terminologie naleznete na [1, 2, 3, 10]. 

 

 

7.2 Řešení incidentů 

 

Tickety, které přicházejí na frontu je nutno řešit. Jednotliví členové týmu si frontu ticketů buď rozdělí, 

nebo kaţdému z nich přiřadí určitý počet ticketů jejich manaţer. Na frontu Windows Teamu v 2nd tier 

přicházejí tickety, které nebylo moţné řešit pouze pomocí monitorovacího software. Musely být tedy 

z 1st tier poslány dále na 2nd tier.  
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Následující práci lze vykonávat dvěma odlišnými způsoby: Výběrem ticketu z fronty a jeho 

následným zpracováním přímo v Remedy ARS, nebo výběrem ticketu z fronty programu Production 

Reporter. Obě tyto moţnosti vedou ke stejnému výsledku. 

Výběrem ticketu začíná jeho zpracování. Pro incidenty, které tvoří nejpočetnější skupinu ze všech 

příchozích ticketů se dá zpracování rozdělit do několika bodů: 

 

 

Analýza - po kliknutí na ticket bude opuštěno okno Production Reporteru a spustí se ARS Remedy, ze 

kterého Production Reporter pouze zpracovává informace do přehlednější formy. Je nutné přečíst si 

Incident Description, coţ je popis incidentu, který nastal. A podle něj rozhodnout závaţnost incidentu 

a způsob jeho dalšího zpracování. Je také nutné dát určitým způsobem vědět ostatním lidem v týmu, ţe 

se daný ticket jiţ zpracovává; proto se nastaví Status ticketu na Work In Progress. 

 

 

Ověření incidentu pomocí monitorovacího nástroje serveru Patrol. Je vhodné, pro méně sloţité 

incidenty a pro kontrolu, kdy se za pomocí vyuţití vzdálené plochy přistupuje na přístupový server, 

kde se spustí Patrol. Patrol vyuţívá databázi zákaznických serverů, ze kterých si uţivatel zvolí pomocí 

filtru server, který potřebuje zkontrolovat. Následně se zobrazí stromová struktura všech informací 

týkajících se serveru. Není-li něco v pořádku, zobrazí se u jednotlivých poloţek stromové struktury 

ikona červeného kříţku, coţ signalizuje chybu nebo ikona vykřičníku, který znamená varování. Po 

analýze problému se zjistí, ţe je incident sloţitějšího rázu a bude nutné na server přistoupit pomocí 

vzdálené plochy, nebo je incident dočasný a čeká se, aţ se kontrolovaná hodnota vrátí zpět do 

povolených hodnot. Můţe také nastat situace, kdy byl ticket na frontě delší dobu a při kontrole se v 

Patrolu nezjistí ţádná nesrovnalost. To znamená, ţe se kontrolovaná hodnota vrátila do povolených 

hodnot.  

 

 

Příklad 7.2 

 

Na serveru se trvale zvýšilo vytíţení procesoru na 100% a byl vygenerován ticket. Pro tento incident 

je vhodné zvolit ověření pomocí Patrolu, protoţe se jedná ve většině případů o dočasnou záleţitost. 

Mohou nastat zmíněné tři případy. Po zobrazení serveru v Patrolu indikuje ikona kříţku u vytíţení 

procesoru chybu. Vytíţení překročilo povolené hodnoty. Situaci je vhodné určitou dobu monitorovat a 

pokud se nezmění, bude zapotřebí vzdáleně přistoupit k serveru a zjistit konkrétní příčinu. Pokud však 

zobrazíme v Patrolu server a nezobrazí se ikona vykřičníku nebo kříţku, je server pravděpodobně v 

pořádku a můţeme přejít k uzavření ticketu. 

 

 

Ověření incidentu pomocí vzdáleného přístupu se pouţívá pro řešení komplexnějších incidentů, kdy 

nestačí pouze incident monitorovat pomocí Patrolu, ale je nutné jej vyřešit přímo na serveru. Jiţ 

zmíněný problém vytíţení procesoru, který trvá delší dobu, se musí vyřešit přímo na serveru. 

Přístupová data na server získáme z okna ticketu programu Remedy v záloţce Monitoring info, pod 

poloţkou Remote Control tool, která obsahuje IP adresu serveru, účet pod kterým se na server 

přihlásit, informace o iLU a ostatní informace o připojení k serveru. Typický incident, který lze vyřešit 

pouze pomocí vzdáleného přístup na server je ticket o nedostatku volného místa na disku. Takovýto 
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incident se řeší odstraněním starších záznamů v protokolech, které mohou zabírat u serverů 

s operačním systémem Microsoft Windows NT, kde není zapotřebí instalovat disky s vyšší kapacitou, 

nezanedbatelnou část disku. V jiných případech se provádí komprese souborů protokolu, která můţe 

být při velkém obsahu dat časově náročná. Nebo se obecně vyhledávají soubory větší, neţ 10MB a 

kontroluje se jejich původ. Po vyčištění disku a uvolnění dostatečné kapacity je moţné ticket uzavřít. 

 

 

Uzavření ticketu - pokud byl odstraněn incident, který na serveru vznikl, v okně Remedy je nutné 

přepnout Status z Assigned na Solved, coţ zpřístupní kontejner Resolution to Incident. Zde se zapíšou 

akce provedené uţivatelem, které vedly k vyřešení incidentu. Po kliknutí na ikonu Save se ticket uloţí 

a je odstraněn z fronty ticketů v Remedy a tím i z fronty ticketů Produciton Reporteru.  

 

 

7.3 Řešení problémů 

 

Protoţe můţe nastat situace, kdy se na serveru objeví událost, kterou nelze vyřešit aplikováním 

běţných postupů pro incident management, tzn. monitorovacími prostředky nebo vyřešením události 

vzdáleným přístupem na server a pouţitím známých procedur, zavádí se pro takovouto konkrétní 

událost pojem Problém. Problém charakterizuje následující definice: Problém je neznámou příčinou 

poruchy v systému vlivem jednoho nebo více incidentů. Kde systém tvoří funkční celek, který 

vyskytne-li se problém, se stává nefunkčním. Při řešení problémů je kladen cíl nalézt tzv. root cause, 

neboli hlavní příčinu, která vyvolala nefunkčnost systému. Jak z kontextu vyplývá, problém mnohdy 

není vytvořen automaticky, nýbrţ jej vytváří obsluha, která řeší problematický incident, či incidenty 

vytvořením tzv. problém ticketu. PM specifikuje čtyři základní pojmy. Prvním z nich je Problém, 

jehoţ definice je popsána výše. Následně je to Known Error (dále jen KE), coţ je úspěšně 

diagnostikovaný problém, byla nalezena RC a existuje Workaround, neboli dočasné řešení problému. 

Problem Control (dále jen PC) je fáze problému, která se zabývá nalezením RC, Workaround nebo 

řešení. Po nalezení všech aspektů se z PC stává KE. Poslední částí je Error Control (dále jen EC), 

který uchovává popis KE, charakterizuje, co je zapotřebí k vyřešení problému a pokud je to zapotřebí, 

slouţí k vyvolání Change (změny).  

 

 

Analýza a klasifikace problému - neţ obsluha vytvoří problém ticket je její povinností zobrazit KB, 

databázi problémů, které jsou jiţ zaznamenány a je pro ně definováno řešení, či Workaround, coţ je 

dočasné řešení, které zcela problém nevyřeší, ale umoţňuje systému správně fungovat. Pokud obsluha 

nalezne problém, který charakterizuje jeho incident, či incidenty a pokud nebyl problém vyřešen, 

připojí (nalinkuje) incidenty na tento problém a popřípadě upraví jeho popis. Najde-li obsluha v KB 

pro konkrétní incident jiţ vyřešený problém (KE), pak není nutné vytvářet problém ticket, ani incident 

připojovat k vyřešenému problému. Obsluha událost vyřeší na úrovni incidentu za pomocí informací 

z Knowledge Base (dále jen KB). Pokud v KB neexistuje ţádné řešení odpovídající charakteru 

incidentu, pak se vytvoří nový problém ticket. 

 

 

Při jiném postupu, kdy obsluha zvolí problém ticket s nejvyšší prioritou na frontě bez známého řešení, 

či Workaround (fáze PC) je její povinností zkontrolovat všechny incidenty, které jsou připojeny na 
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tento problém ticket a následně jej podle informací o problému zkontrolovat s KB, zdali jiţ neexistuje 

stejný problém. Je-li tomu tak, bude tento problém odmítnut a incidenty, které k němu byly připojeny, 

budou připojeny ke známému problému s moţným Workaround, či řešením. Následně je informován 

Incident management a situace se dále řeší na jeho úrovni. Fáze, ve které jsou zadávány informace o 

problému, se nazývá Klasifikace problému a začíná vyplňováním textových polí, které umoţní 

porovnávání problému s ostatními potencionálně vyřešenými problémy. Pokud obsluha vytváří 

problém ticket ze záznamů o incidentech, vyplňuje pole Affected CI’s and Services, coţ jsou názvy 

serverů a sluţeb, kterých se daný problém ticket bude týkat. Důleţitou součástí, která umoţní 

vyhledávání v databázi problémů, jsou klíčová slova, kde se uvádí například platforma, charakteristika 

chyby, kód chyby nebo aplikace, která způsobila neznámou událost. Po klasifikaci problému rozhodne 

Problém manaţer, jestli je problém závaţný a můţe negativně ovlivnit dopad na byznys, či můţe vést 

k porušení SLA. Pokud Problém manaţer rozhodne, ţe problém nemusí být řešen na úrovni PM, je 

problém ticket odmítnut a řeší se jiţ na úrovni Incident Managementu. V jiném případě přiřadí 

Problém manaţer ticket specializované skupině lidí nebo jednotlivci, který se bude zabývat investigací 

problému, nalezením RC a Workaround nebo řešení. Investigace spočívá v hledání informací o 

problému ve všech dostupných databázích a zdrojích, jako jsou například oficiální stránky firem 

poskytující podporu pro software, na kterém vznikl problém, či pro nalezení prozatímního 

Workaround vyuţitím oficiálních odborných diskuzí. V případě, ţe nebylo nalezeno ţádné řešení, ani 

Workaround, informuje jednotlivec nebo tým zpět Problém manaţera, který rozhodne o následujícím 

postupu. Pro lepší komunikaci a zamezení opakovaní téţe činnosti jednotlivců v týmu, se kaţdá nová 

skutečnost zjištěná o problému zaznamenává do Work logu, neboli do záznamu o provedené práci. 

Pokud je pro vyřešení problému nutná spolupráce více týmů z více tierů, je zapotřebí informovat 

Problém manaţera, který zahrne do spolupráce na problému další jednotlivce nebo skupiny. 

 Pokud byla týmem nalezena RC, coţ můţe být někdy problém. A je nalezen Workaround nebo 

řešení, pak se EC dostává do poslední fáze a to je vyřešení problému a jeho uzavření. V této fázi se 

zaznamená Workaround a nebo řešení a informuje se Problém manaţer a zároveň se vytváří záznam 

v KB. Je-li řešení správné, Problém manaţer jej odsouhlasí a na základě EC se vytvoří KE. 

 

 

Pro minimalizaci počtu incidentů a maximalizaci počtu Workaround všech vyskytujících se incidentů 

specifikuje část PSM procesu s názvem KE. Poskytuje kompletní záznamy o softwarových i 

hardwarových poruchách, jak je řešit a jak odstranit RC. Představuje konečnou fázi při řešení 

neznámého problému, probíhá na základě fáze PC a pouze tehdy, pokud byl Workaround nebo řešení 

PC schváleno Problém manaţerem. 

U fáze KE je nutné vyplnit informační pole, které budou tvořit základní informace a návody pro 

vyřešení podobných problémů, jako je Error Control Assessment, který obsahuje nápady, rady a 

návody, jak co nejlépe odstranit RC a Error Resolution Recording, který popisuje akce, které bylo 

nutno vykonat pro to, aby byl odstraněn RC. Následně rozhodne Problém manaţer zda-li je na základě 

těchto údajů nutné vytvořit ţádost o provedení změny (Request for Change). Většina změn na serveru 

se totiţ provádí právě prostřednictvím cm, tudíţ je nutné vytvořit ţádost o provedení změny a následně 

vytvořit Change ticket. CM bude popsán v následující kapitole. Pokud proběhlo vše úspěšně, nastaví 

se status ticketu na Solved, podobně jako tomu bylo u IM a problém je vyřešen. Pokud se objeví na 

frontě ticketů incidenty, které například nebyly připojeny k tomuto problému, je potřeba informovat 

Problém manaţera, aby zajistil jejich odstranění. 
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7.4 Řešení změn 

 

Change představuje změnu v systému a mezi tyto změny patří: 

 

 Hardware - instalace disku, paměti, atd. 

 Software - instalace nového systému 

 Network, Firewall, Switch, Hub, Router, Nové připojení 

 Instalace serveru - nový server, upgrade serveru, atd. 

 Změny v databázi 

 Instalace nových aplikací 

 

 

Příklad 7.2 

 

Protoţe se na serveru můţe objevit opakující se událost v podobě stále se objevujících se incidentů, 

postupuje se tak, ţe se vytvoří problém ticket a pokud je to třeba, vytvoří se ţádost o provedení změny 

a po schválení Problém manaţerem se vytvoří Change ticket. Konkrétní aplikace výše popsaného 

modelu můţe nastat, vytvoří-li Patrol incident o nedostatku volného místa na disku. Na incident se 

aplikují dostupné návody a situace je vyřešena. O pár hodin nebo dnů později se na frontu dostane 

totoţný incident a i po znovu aplikování postupů pro vyřešení incidentů se neustále opakuje. 

V případě, ţe by neexistoval záznam v KB, vytvoří se problém ticket a přiřadí se k němu incidenty 

týkající se problému. Jako RC se uvede, ţe problém byl způsoben například nahráním většího objemu 

uţivatelských dat na disk, který měl za následek vyvolání alarmu v Patrolu. Následuje administrativní 

proces, kde se projednává se zákazníkem, zdali souhlasí s přidáním nového fyzického disku na server. 

A pokud ano, Change designér sestaví plán akcí, které povedou k vyřešení Change ticketu. V těchto 

akcích se přiřazují jednotlivcům nebo skupinám úkoly, které musí provést. Úkoly můţe přiřadit 

Change designér i sobě, ale úkoly, které je třeba provést, ale nemá k nim příslušné oprávnění, musí 

provést kompetentní tým. Pokud jsou všechny akce dokončeny, bude v tomto konkrétním případě 

připojen nový fyzický disk. Change designér nastaví status ticketu na Solved a tím je ticket vyřešen. 

 

 

Plánování a registrace změn - Proces řízení změn začíná v době, kdy osoba nebo skupina s funkcí 

Change Orderer inicializuje novou změnu. Nová změna můţe být vyvolána různými stranami, jako je, 

např. Zákazník, třetí strana nebo interně vyvolaná změna. Pokud se bude změna provádět na ţádost 

zákazníka nebo pokud jiţ byla změna odsouhlasena zákazníkem, bude změna provedena ihned bez 

jakéhokoliv dalšího interního pokynu.  

 Je-li však ţádost o provedení změny vyvolána interně, jako tomu bylo v uvedeném případě, je 

nutné ji nejdříve naplánovat. Plánovací fáze provedení změny nespadá pod kompetenci CM. Tuto fázi 

provádí Change Orderer nebo v případě, ţe se jedná o projekt, Projekt management. Následně přichází 

fáze implementace, kterou se zabývá Change designér, který má za úkol rozvrhnout naplánování všech 

akcí, které povedou k úspěšnému vyřešení změny. Před tím, neţ bude smět toto provést, musí určit, 

jak velký dopad na systém bude změna mít, změnu musí klasifikovat, zkonstruovat plán akcí změny a 

následně ji autorizovat CM, kde určí, zdali se bude jednat o standardní změnu nebo o naléhavou 

změnu. 
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Autorizace a implementace změny - Cílem fáze autorizace změny je rozhodnout naléhavost a míru 

dopadu ţádosti o změnu. Po úspěšném ukončení autorizace změny můţe začít fáze implementace. 

V této fázi na změně pracuje jeden nebo několik Change builderů, kteří vykonávají jednotlivé akce 

naplánované Change designérem. Průběţné jej informují o práci nastavením statusu u jednotlivých 

akcí. Pokud Change designér uvedl ve fázi autorizace, ţe se jedná o naléhavou změnu, potom je 

zapotřebí průběh změny sledovat a informovat o něm zákazníka. Jedná-li se o implementaci standardní 

změny, pouţívá se známý zdokumentovaný model odsouhlasený CM a zákazníkem pro efektivní 

implementaci změny na server. Tato fáze můţe začít, aniţ by bylo třeba dále zvýšeně sledovat její 

průběh. 

 

Na obrázku 2 je názorná ukázka, jak probíhá proces řízení standardní změny. 

 

 

Obrázek 2: Schéma provedení Standardní změny 
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7.5 Ukázková studie řešení komplexní situace 

 

Zákazník ohlásil problémy s připojením na webovou aplikaci, která je spuštěna na jeho serveru. 

Zodpovědná osoba zprostředkovávající komunikaci mezi zákazníkem a Tieto manuálně vytvořila SR, 

ve kterém sděluje nefunkčnost aplikace s připojeným dotazem, co se za poslední dobu událo na 

serveru. Protoţe se jedná o ticket, který byl vytvořen osobou, zašle jej na místní SD. Ten zjistí, čeho se 

situace týká. Po vyhodnocení zašle ticket na skupinu starající se o zákazníka. V tomto případě byl 

ticket zaslán z 1st tier SD na 2nd tier serverovou skupinu. Bylo zjištěno, ţe dochází k blokaci 

zákaznické aplikace antivirem, který byl na server nedávno nainstalován. Po kontrole nastavení 

antiviru a nastavení proxy nebyla objevena chyba. Nebylo tedy nalezeno řešení situace a osoba, která 

pracuje na daném SR vytvoří problem ticket. Do worklogu SR napíše, ţe se s největší 

pravděpodobností nejedná o chybu zapříčiněnou funkcionalitou serveru a SR přepošle na 2nd tier 

skupinu zabývající se bezpečností a antiviry. Po bliţším prozkoumání záznamů antiviru objeví chybu 

mezi aplikací antiviru a serverem ze kterého antivirus stahuje bezpečnostní politiky. Tento záznam 

zapíše do worklogu, připojí k němu ţádost o reinstalaci antiviru a na tuto reinstalaci vytvoří akci. 

Vytvořenou akci, i SR pošle na 2nd tier serverovou skupinu. Po dokončení akce a nainstalování 

antiviru je SR poslán zpět na bezpečnostní skupinu. Specialista z této skupiny zkontroluje, zdali je 

komunikace mezi antivirem a serverem v pořádku. Zjistí však, ţe problém stále přetrvává. Byla tedy 

vyloučena i chyba způsobená antivirovou aplikací. Nasnadě je ověřit, zdali nenastala chyba na síti. 

Bezpečnostní tým tedy SR přepošle na 2nd tier síťový tým. Ten odhalí nefunkčnost komponenty v síti, 

ve které se nachází server, ze kterého antivirus stahuje bezpečnostní politiky. Tým však nemá 

dostatečná oprávnění k tomu, aby zjistil, co se na této síti (která se nachází u zákazníka) stalo. Proto 

zašle SR na 3rd tier síťový tým, který se nachází v zemi zákazníka a má potřebné podklady k tomu, 

aby odhalil vzniklou situaci. Zjistí problém na jednom z routerů, který směruje provoz v zákaznické 

síti. Kontaktuje osobu, která zprostředkovává komunikaci mezi zákazníkem a Tieto a sdělí mu 

poţadavek, aby zákazník zkontroloval zmiňovaný router. Odhalí se příčina problému - nefunkčnost 

routeru. 3rd tier síťová skupina vyřeší SR, který vznikl na začátku a o vyřešení situace informuje 

ostatní členy skupin zasláním e-mailové zprávy. Problém ticket, který byl vytvořen na 2nd tier 

serverové skupině můţe být po kontrole zákaznické aplikace uzavřen taktéţ. Antivirus nyní stahuje 

bezpečnostní politiky z příslušného serveru a dále neblokuje zákaznickou aplikaci spuštěnou na 

serveru. Situace se obešla bez pouţití vytvoření změny. Změna by se do takovéto situace dala 

implementovat, pokud bychom předem znali sled všech operací, které by měly být provedeny. 
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8 Znalosti a dovednosti získané v průběhu studia uplatněné v průběhu 

odborné praxe 

 

Po dobu studia mého oboru jsem se setkal s několika obory působnosti informačních technologií. 

Počínaje programováním zdrojového kódu v několika programovacích jazycích a jeho následná 

testovací a implementační fáze. Nebo také průběh všech cyklů při tvorbě informačního systému, 

počínaje jeho analýzou, návrhem, zpracováním, implementací v relačním modelu a jeho následnou 

implementací do vizuálního modelu.  

 Prvky, které jsem nejvíce uplatnil při vykonávání studentské praxe, ne zcela souvisely 

s vědomostmi nabytými při studiu mého oboru. Protoţe se jednalo o správu serverů na bázi operačního 

systému Microsoft Windows na aplikační a serverové úrovni. Ale mohu říci, ţe jsem při provádění 

studentské praxe aplikoval některé okrajové části výuky, za které mohu uvést jako příklad aplikaci 

vědomostí o Sluţbách Windows nebo lepší porozumění reálného nasazení databázových serverů a 

technologií v praxi nebo také okrajovou část výuky počítačových sítí.  

 

9 Znalosti či dovednosti scházející v průběhu odborné praxe 

 

Nelze přesně říci, zdali mi při vykonávání studentské praxe scházely znalosti, či dovednosti. 

Z důvodu, ţe jsem se setkal se software, na kterém jsem pracoval a neměl s ním předchozí zkušenosti, 

bylo otázkou času, kdy jsem si jeho ovládací prvky osvojil. Čili, po tom, co jsem se naučil software 

obsluhovat, bylo zapotřebí řídit se při vyřizování ticketů, které tvořily větší část mé studentské praxe, 

pracovními postupy specifikovanými společností Tieto (W2E). K hlavním doménám, které jsem 

aplikoval po celou dobu, patřila znalost Microsoft Windows Server, o kterou jsem se soukromě 

zajímal jiţ dříve. Tudíţ z mého pohledu mohu usoudit, ţe k vykonávání studentské praxe byly moje 

vědomosti dostačující.  

 Z jiného uvaţovaného pohledu, kdy bych měl rozebrat aspekty vhodné pro začlenění do mého 

studijního programu, zmínil bych konkrétně aplikaci standardu ITIL. Důvodem je následný snadnější 

přístup k pochopení PSM větších společností. Důvodem je fakt, ţe absolventi tohoto studijního 

programu naleznou uplatnění právě ve středních a větších IT společnostech, kde by neměla aplikace 

standardu ITIL chybět.  
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10 Dosaţené výsledky v průběhu odborné praxe a její celkové zhodnocení 

 

Se sedmiměsíčním odstupem od počátku vykonávání studentské praxe mohu usoudit, ţe jsem dosáhl 

potřebné aplikace některých mých vědomostí, které jsem nabyl za celou dobu studia studijního 

programu Informační a komunikační technologie. Společnost Tieto mi poskytla vhodné zázemí 

k vykonání praxe v mém nativním oboru, na který mám nyní reálnější pohled. Za dobu vykonávání 

praxe jsem také nabyl nových poznatků, do kterých spadá schopnost provádět vzdálenou správu 

serveru s operačním systémem Microsoft Windows 2003, či 2008 na úrovni Junior systémového 

specialisty a teoretický základ jak ji správně a zodpovědně provádět. Naučil jsem se také pouţívat 

softwarových prostředků pro monitorování serverů. Získal jsem informace o subjektech, které 

povaţuji za důleţité v řízení větších společností zabývajících se informačními technologiemi. Jeden ze 

subjektů je aplikace standardu ITIL a jeho umístění v PSM společnosti. 

 Je zřejmé, ţe politika jakosti se ve společnosti Tieto projevuje v mnoha směrech a dle mého 

subjektivního názoru přináší ve většině případů kladné parametry v průběhu provádění pracovní 

činnosti v podobě spolehlivé komunikace mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a zaměstnanci navzájem. 

Za celou dobu vykonávání studentské praxe jsem se setkal se vstřícným jednáním se spolupracovníky 

v týmu. Obecně platí heslo: „Nevíš-li, jak problém vyřešit, zeptej se!“ Jeho dennodenní pouţívání totiţ 

ukotvilo týmového ducha, ve kterém se práce na mém oddělení ve společnosti Tieto nese. To je, oproti 

menším firmám, kde toto mnohdy chybí, dle mého názoru značná výhoda. Obecně je na komunikaci 

ve společnosti Tieto kladen velký důraz. 

 Forma studentské praxe je dle mého názoru velice prospěšná budoucím absolventům 

bakalářského studijního programu vzhledem k jejich následnému uplatnění v praxi a nalezení 

potencionálního zaměstnání. 
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Přílohy 

 

A. Ukázky software pouţitého pro práci 

 

 

Obrázek 3: Action Request System Remedy 
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Obrázek 4: Fronta incidentů programu Pruduction Reporter 
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Obrázek 5: Fronta problémů programu Pruduction Reporter 
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Obrázek 6: Fronta změn programu Pruduction Reporter 

 

 

B. Grafy a statistiky 

 

 

Obrázek 7: Počet vygenerovaných incidentů všech zákazníků v deseti minutových intervalech 

z náhodného časového intervalu 
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Obrázek 8: Zobrazení celkového počtu incidentů na frontě v náhodném časového intervalu 

 

 


