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Úvod  

(co obsahuje dokument)  

V této práci je popsáno řešení semestrálního projektu z předmětu A0M33PIS. Následující kapitola se 

věnuje popisu firmy, pro kterou se bude vyvíjet podpora pomocí informačního systému. Dále je zde 

uvedena role jednotlivých členů týmu a komunikace mezi nimi. Třetí kapitola se věnuje třem proce-

sům, které se pro tuto firmu řešily. V kapitole testování je souhr screenshotů.  

 

 

Výchozí situační analýza   

(oblast, ve které se pohybujeme, zaměření firmy pro kterou implementujeme ukázkový informační 

systém) 

Firma se zabývá prodejem kompletních PC, vytvořených z komponent dle výběru zákazníka a samo-

statných komponent. Pro PC poskytuje servis doma u zákazníka, případně v servisním centru, kam 

zákazník své PC donese. Implementace informačního systému pro tuto firmu počítá s následujícími 

fakty. Jedná se o nově vznikající firmu. Procesy nejsou modelovány podle zaběhnutých pravidel, ale 

budou sloužit jako vzor pro procesy v nově vznikající firmě. Procesy se budou inspirovat praxí v již 

zaběhnutých elektronických obchodech. Firma počítá se získáním dominantního postavení na trhu ve 

větším městě do 2 let. Mezi špičku v České Republice se chce dostat do 4 let. Trvanlivost informační-

ho systému je plánována na 5 let, proto by bylo vhodné, aby byl schopen obsloužit firmu republiko-

vého rozsahu. Počet kamenných obchodů může vzrůst až na 8. 

 

 

Popis vybraných procesů  

(procesní popis implementovaných procesů ve formě ARIS diagramu s krátkým popisem, který uvede 

diagram do souvislostí situační analýzy. První popisovaným procesem je proces znázorňující prodej. 

Proces je níže na obrázku) 

Pro firmu byly namodelovány tři procesy – nákup v našem obchodě, servis a reklamace. Následující 

text popisuje jednotlivé procesy, jejich schémata jsou pro přehlednost umístěna v příloze. 

 

Proces nákup (viz Příloha A – Proces nákup) 

Zákazník si na internetových stránkách vybere komponenty a odešle objednávku (V případě kamen-

ného obchodu ve spolupráci s prodavačem). Pokud si přeje z komponent sestavit počítač a jedná se o 

internetovou objednávku, dojde ke kontrole jejich kompatibility a následnému sestavení PC. Následu-

je odeslání hotového produktu (případně vybraných komponent) po splnění platebních podmínek. 
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Proces se dělí do dvou větví, kde v jedné větvi je proces popisující nákupu zboží na prodejně a kdy 

jsou všechny položky dostupné. V případě, že komponenty nejsou dostupné, proces se sesouhlasí 

s větví koupí na internetu. U e-shopu si zákazník vzbere produkty z portálu. Dalším postupem je regis-

trace, popř. přihlášení, a provede se dotaz, zda si zákazník přeje z nakoupených komponent sestavit 

PC. Před sestavením PC se kontroluje kompatibilita jednotlivých komponent. Dále se vybere způsob 

doručení, a to buď zaslání poštou, nebo osobní odběr. V případě osobního odběru se zákazníkovi 

odešle výzva k odběru, platba probíhá na pokladně a dojde k převzetí zboží. V případě výběru zásilko-

vé služby se čeká, než je zboží skladem, zkontroluje se platba od zákazníka a zboží se odešle, případně 

vyskladní. 

 

Proces servis (viz Příloha B – Proces servis) 

Je poskytován na jakékoliv PC, v případě PC sestaveného u nás bude servis cenově zvýhodněn. Probí-

há u zákazníka, nebo v servisním centru. Jedná se o softwarovou úpravu, nebo o úpravu hardwaro-

vého vybavení. Je nutné koordinovat servis s kapacitou servisního centra, případně s potřebami zá-

kazníka v případě domácí návštěvy.  

U procesu servis se předpokládá kontaktování servisního centra zákazníkem. Na základě otázky, zda 

chce zákazník provést servis doma, nebo zda přiveze PC do servisního centra, je proces rozdělen do 

dvou větví. Servisní technik dohodne podle harmonogramu datum a čas provedení servisu. Dále se 

zkontroluje, zda jsou dostupné všechny komponenty pro provedení servisu, provede se předběžný 

výpočet ceny a ověření splnitelnosti (jako nesplnitelné je např. provedení servisu doma v kombinaci 

s provedením komplexního testování). Tyto informace se poskytnou zákazníkovi, který s nimi souhlasí 

(pokračuje se v procesu dále), nebo zákazník nesouhlasí a proces je ukončen. Následně se zjistí do-

stupnost komponent na skladě, v případě nedostupnosti se komponenty objednají u dodavatelů. 

Komponenty se vyskladní a jsou připraveny buď pro servisního technika na výjezd, nebo připraven do 

servisního centra. 

 

Proces reklamace (viz Příloha C – Proces reklamace) 

Zákazník přinese problémové PC, nebo komponentu na reklamační oddělení, případně k němu přije-

de zaměstnanec v rámci servisu. Pokud je komponenta uznána jako vadná, je okamžitě vyměněna, 

případně je zaplacena její pořizovací cena. 

V procesu se nejdříve zkontroluje záruční doba produktu. Když je záruční doba překročena, je zákaz-

níkovi nabídnut servis. Následně se řeší, zda chce zákazník provést test komponent doma, či přinese 

produkt otestovat na pobočku. Zákazník musí donést komponentu na pobočku, když je vyžadován 

komplexní test. Po provedení testu se odhalí problém (když je problém neodhalen, zákazník má prá-

vo na vrácení produktu, či zboží). Zde se proces dělí na dvě části, zda nemá zákazník nárok na rekla-

maci (nabídne se mu servis), a nebo má nárok na reklamaci. V případě, že nemá zákazník nárok na 

reklamaci, nabídne se mu servisní služba. U nároku na reklamci se vyhledá ekvivalentní produkt, kte-

rý se nahradí na místo problémové komponenty. Když produkt není dostupný, vrátí se zákazníkovi 

peníze. 
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Vhodnost informačního systému  
(informace o tom, jak lze proces implementovat (podpořit) pomocí informačního systému) 

Všechny tři výše uvedené procesy lze jednoduše podpořit pomocí informačního systému ze tří pohle-

dů.  

Prvním pohledem je elektronické uložení dat, která jsou v procesech využívána, případně jsou v nich 

generována. Elektronické uložení dat má několik výhod. Šetří místo a papír. Pokud je dobře přistupo-

váno k zálohování a zabezpečení dat, má tato podoba také velkou výhodu v této oblasti. Poslední 

výhodou je možnost rychlého vyhledávání v pořízených záznamech. 

Druhým pohledem je možnost automatického provádění akcí nad velkým počtem záznamů. To zjed-

nodušuje práci a zvyšuje efektivitu všech zaměstnanců firmy. Výhodou provádění procesů pomocí 

informačního systému je jejich jednotná podoba, která zaručuje shodný přístup všech zaměstnanců 

ke všem zákazníkům. 

Posledním důvodem vhodnosti informačního systému je možnost filtrování dat. To umožňuje vytvořit 

si rychlý přehled o záznamech a o konkrétních aspektech firmy, které s těmito záznamy souvisí. Pří-

kladem může být například zobrazení grafu s počtem objednávek v závislosti na datu jejich vytvoření. 

Tento graf má velkou hodnotu při vytváření představy o rozvoji firmy a rozložení počtu objednávek 

v průběhu kalendářního roku. 

 

 

Výběr informačního systému  
(zdůvodnění typu informačního systému a způsob volby (včetně zdůvodnění) konkrétního systému, ve 

kterém byl proces implementován) 

Pro implementaci procesů, které bude náš informační systém podporovat, jsme vybrali systém 

Microsoft CRM. Jeho výhodou je možnost jeho přizpůsobení pomocí jednoduchého uživatelského 

rozhraní. Základní úpravy, které jsme při implementaci našich procesů použili, nevyžadovali žádný 

zásah do systému v podobě programování. Pořízení systému pro komerční účely není levné, ale pod-

pora ze strany dodavatele systému je na velmi vysoké úrovni. 

Informační systém CRM je určen hlavně pro řízení vztahů se zákazníky. Z tohoto důvodu implementu-

jeme procesy z pohledu rolí zaměstnanců naší firmy. Pro komunikaci se zákazníkem by případně byla 

využita samostatná webová aplikace. 
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Implementace  
(popis toho, co bylo implementováno a jak (moduly, konfigurace, role, …)) 

Prvním krokem bylo vytvoření entit, jejichž existence vyplývá z procesů. Základní pole entit byla ur-

čena přímo z procesů. Další byla přidána pole, která slouží jako příznaky, které určují stav entity a 

tedy její umístění v rámci procesu. 

Entity, které souvisí s procesem nákup: 

 Zákazník 

 Produkt 

 Objednávka 

Entity, které souvisí s procesem reklamace: 

 Zákazník 

 Objednávka 

 Reklamace 

 Produkt 

Entity, které souvisí s procesem servis 

 Zákazník 

 Produkt 

 Servisní případ 

Dalším krokem bylo vytvoření procesů, které automatizují, případně sjednocují procesy, nebo pod-

procesy prováděné nad jednotlivými entitami. 

Entita Proces 

Objednávka Inkrementace nezaplacení objednávky 

Objednávka Kontrola neplacení objednávek 

Objednávka Objednávka 

Objednávka Výzva k odběru 

Objednávka Zboží převzato 

Zákazník Registrace 

 

Posledním krokem bylo vytvoření tří řídících panelů, které pro jednotlivé role umožňují zobrazit pro 

ně zajímavé záznamy a grafy. Se zobrazením záznamů souvisí vytvoření filtrů, které zobrazují pouze 

záznamy, které mají určitou hodnotu v jednom ze svých polí. Byl tedy například vytvořen filtr, který 

zobrazuje pouze neuzavřené reklamace, nebo nedokončené servisní případy. 

 

Testy  
(popis provedení testů správné funkčnosti, zdrojové testovací data a výsledky testů (klíčové výstupy 

procesu v systému, screenshoty vybraných obrazovek)) 

Testy shrnují následující screenshoty (Obrázek 1 - Obrázek 6). 
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OBRÁZEK 1: PANEL PRODAVAČE  

 

 

OBRÁZEK 2: REGISTRACE ZÁKAZNÍKA 
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OBRÁZEK 3: NOVÝ PRODUKT  

 

 

OBRÁZEK 4: ZMĚNA POČTU KUSŮ  
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OBRÁZEK 5: PANEL TECHNIKA 

 

 

OBRÁZEK 6: HLAVNÍ PANEL E-SHOPU  
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Projektové řízení  
(jak byla práce na úloze naplánována, jak byl plán naplňován, jaké bylo složení týmu, jak tým praco-

val, kolik času (odhad hodin), jaké problémy musel tým překonat) 

Jednotlivý řešitelé a jejich role v týmu: 

 Fetr Martin – vedoucí týmu 

 Maršík David – zpráva 

 Roun Jan – implementace CRM 

 Stárek Michal – procesy 

Harmonogram prací byl rozdělen následovně v pátém výukovém týdnu: 

 Týden  Akce 

 6  Organizace, zadání 

 7  Modelování procesů 

 8  Dotvoření procesů, rozběhání používaných systémů 

 9  Implementace proces 1, 2 

 10  Implementace proces 2, 3 

 11  Testování a oprava 

 12  Dokumentace 

 13  Rezerva 

 14  Rezerva, Prezentace 

 

Plán byl plněn do 8 týdne. Práce na projektu se začali komplikovat od 8 výukového týdne, kdy všichni 

členové týmu pracovali na jiných, důležitejších projektech (diplomová práce). V 13 výukovém týdnu 

jsme dokončili a zkonzultovali procesy, ve 14 týdnu se povedlo naimplementovat procesy do CRM a 

napsat zprávu. Nejvíc času zabrala seznámení a implementace procesů (30 hodin na tým), procesy 

(12 hodin) a psaní zprávy (6 hodin). Tým svolával vedoucí a káždý člen se podílel (alespoň minimálně) 

na každé části projektu.    

 

 

Závěr  
(vyhodnocení práce, osobní hodnocení cvičení, předmětu, doporučení, kritika atd.) 

Seznámili jsme se s prostředím Microsoft Dynamics CRM a tvorbou procesů. Největší část práce nám 

zabralo seznámení a orinetace v CRM. Nejvíce nás zaujala tvorba procesů. 

Předmět byl pro náš studijní obor (kybernetika – LIS) zvolen, podle našeho soudu, nevhodně. Dále 

bychom uvítali, aby přednášky časově navazovali na cvičení (v jeden den, problém pro dojíždějící 

studenty). 



Příloha A – Proces nákup 



 

Příloha B – Proces servis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha C – Proces reklamace 
 

 


