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1 ÚVOD 

Cílem této semestrální práce je vyzkoušet si proces analýzy, návrhu a implementace 

vhodného softwarového řešení pro určitou společnost, osvojení si práce s návrhovými nástroji a 

týmové spolupráce a komunikace. 

Každý člen týmu zpracoval svou část procesní analýzy a následné implementace do 

vybraného informačního systému. V práci tedy naleznete nejdříve situační analýzu firmy ve 

stylu “as-is”. Následné popisy procesů už jsou ve formě “to-be”, tedy kam se firma chce dostat. 

Na jejich základě je vybrán vhodný informační systém a do toho jsou implementovány. Poté se 

provede jejich otestovaní a vyhodnocení těchto testů, ale i celkového přínosu systému. Závěrem 

popíšeme fungování projektu a vyhodnocení předmětu jako celku. 

2 SITUAČNÍ ANALÝZA 

Pro potřeby naší semestrální práce jsme si vytvořili fiktivní společnost zabývající se 

nákupem a následným prodejem počítačových komponent a souvisejích produktů jako je 

software, periferie a spotřební materiál. Analogií ze skutečného světa můžou být např. 

společnosti Alza.cz nebo CzechComputer, ačkoli my se omezíme pouze na produkty související 

s výpočetní technikou a vynecháme domácí elektrotechniku, bílou techniku aj. 

Naše fiktivní společnost je na trhu poměrně krátce, ale díky kvalitním službám a nízkým 

cenám se jí podařilo dostat se rychle mezi první desítku firem. S rostoucím objemem 

zpracovaných zakázek neúměrně roste administrační zátěž společnosti a pro další rozvoj je 

třeba optimalizovat či úplně nebo částečně automatizovat některé procesy pomocí vhodných 

softwarových nástrojů. 

Naše společnost prodává výhradně přes svůj e-shop. Má jednu kamennou pobočku, 

která slouží pouze pro vyzvedávání zboží a vyřizování reklamací. Na stejném místě sídlí i 

sklad, veškerý management a ostatní administrativí pracovníci.  

Po vytvoření objednávky přijde zpráva na účetní oddělení. To si objednávku vytiskne a 

jakmile zaznamená došlou platbu (proti výpisu z běžného účtu), předá objednávku do skladu, 

kde ji začnou pracovníci kompletovat. Pokud některá položka z objednávky není skladem, je 
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objednána. Po kompletaci objednávky upozorní pracovníci skladu skrze administraci e-shopu 

zákazníka, že si objednávku může vyzvednout. Po vyzvednutí zákazníkem se objednávka 

označí jako předaná a putuje zpět do účetního oddělení, kde je zaevidována a archivována. 

Společnost nakupuje zboží u dodavatelů z různých částí světa. Kvůli omezeným 

kapacitám skladu se do zásoby nakupuje jen zboží, které se hodně prodává. O tom, co se hodně 

prodává rozhoduje hlavní skladník, který je ve firmě od jejího počátku, má v tom přehled a 

zkušenosti. S rostoucím počtem nabízených položek ale taky už občas na něco zapomene. 

Hlavní skladník vždy objedná určité zboží u dodavatele, který na základě této 

objednávky zašle fakturu na účetní oddělení firmy a po jejím uhrazení odešle požadované 

zboží. 

Účetní oddělení nemá přímý přehled o aktuálním stavu zboží na skladě. Odběr 

objednávky účtuje proti výdejkám ze skladu (které vznikají okamžikem odběru zboží 

zákazníkem). Ale při větším počtu objednávek jsou některé výdejky zaúčtovány někdy i až po 

několika dnech. 

Stejně tak nemá účetní oddělení přesný přehled o objednávkách u dodavatelů a opět se 

orientuje jen na základě faktur vydaných dodavatelem a příjmových dokladů ze skladu. Občas 

se tak stane, že aktivní hlavní skladník objedná zboží za více, než jsou aktuální volné finanční 

prostředky společnosti. 

Management společnosti je při svých analýzách závislý na reportech od účetního 

oddělení a ze skladu. Ty ale nebývají aktuální, protože jejich vyhotovení nějakou dobu trvá a 

navíc z velké části je jejich závěr založen na úsudku a zkušenostech pracovníků, nikoli na 

přesných číslech. A to by management samozřejmě rád změnil. 

Určité reporty o počtu prodaného zboží je schopen dát sám e-shop, avšak ten zná pouze 

prodejní cenu, nikoli nákupní cenu. Nelze tedy dobře zjistit ziskovost určitého zboží a moci se 

tak např. profilovat či některé zboží z nabídky vypustit. 
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2.1 HAVNÍ SLABINY PODNIKANÍ JSOU: 

2.1.1 KOMUNIKACE/OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ OD DODAVATELŮ 

Snahou je u vybraných klíčových dodavatelů co nejvíce zefektivnit a zautomatizovat 

proces objednávání. Například, aby dodavatelé měli přehled o stavu našich zásob a podle toho 

mohli začít objednávat zboží. A zároveň aby pracovníci skladu měli přehled, kolik kterého 

zboží je u dodavatelů aktuálně k dispozici. 

2.1.2 NEDOSTATEČNÝ PŘEHLED O AKTUÁLNÍM STAVU POLOŽEK NA 

SKLADĚ/POHLEDÁVEK/ZÁVAZKŮ/CASH-FLOW 

Měl by být stále k dispozici aktuální stav položek na skladu i položek na cestě, tedy 

objednáných vč. data jejich očekávaného doručení (souvisí s předchozím bodem) a to nejen pro 

pracovníky skladu, ale i pro účetní oddělení a management. Účetní oddělení by též mělo mít 

aktuální přehled o objednávkách vůči dodavatelům. 

2.1.3 ABSENCE PŘEHLEDU O ZISKOVOSTI JEDNOTLIVÝCH 

NABÍZENÝCH POLOŽEK 

Management by měl být schopen zjistit, kolik se prodává kusů kterého zboží a v jakém 

období. Důležitá je též představa o jeho ziskovosti a nákladech spojených s nákupem a 

následným prodejem zboží (třeba objemné zboží zabírá více místa ve skladu). 

2.1.4 ZLEPŠENÍ MOŽNOSTI PLATEB 

Zákazníci obchodu by měli mít možnost platit i hotově na místě při převzetí nebo si 

objednat zboží na dobírku. 

 

Pro další rozvoj a pokrytí výše nastíněných bodů se management rozhodl zaměřit se na 

tyto slabiny a vyřešit je pomocí nasazení vhodného software. 
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3 POPIS VYBRANÝCH PROCESŮ 

V této kapitole se nachází popis jednotlivých procesů, každou část zpracovává jeden 

člen týmu. Jedná se pouze o slovní popis, samotný model procesu je k této zprávě přiložen, 

protože je příliš veliký. 

3.1 PRODEJ ZBOŽÍ 

Hlavní činností této firmy je prodej zboží pro zákazníka. Ten se přihlásí na internetu do 

portálu, kde si vybere zboží. Po tomto výběru se kontroluje, zda se už přihlásil. Pokud ne, 

přihlásí se pomocí svých údajů. V případě že ještě nebyl registrován, tak musí pro dokončení 

nákupu provést.  

Jakmile je splněna první část, vybere si způsob dopravy a platby. V zájmu zlepšení 

možnosti platby, přibylo placení hotově při převzetí na pobočce a objednání na dobírku. Tím se 

dostane společnost na úroveň ostatních konkurentů. 

Po výběru způsobu platby je objednávka dokončena a v závislosti na vybraném 

způsobu z předchozího kroku vyhodnocena. Po zaplacení objednávky zákazníkem je 

provedena kontrola přítomnosti zboží na skladě. Pokud je přítomno, zboží se odešle, či připraví 

na pobočce. Pokud však nemáme požadovaný kus, je nutno ho objednat, což řeší další proces.  

Nakonec informace o zákazníkovi předáme marketingovému oddělení, které je bude mít 

pro případné další využití v kampaních, či pro analýzy. 

3.2 NÁKUP ZBOŽÍ OD DODAVATELE 

Tento proces řeší objednávání chybějícího zboží od dodavatelů naší společnosti. 

V případě chybějícího nebo docházejícího zboží na skladě je vytvořena poptávka na 

požadovaný počet kusů a ta je poslána všem dodavatelům, kteří jsou evidování pro dané zboží. 

Součástí poptávky je požadované datum doručení. Cenu produktu známe (ze smluvních vztahů 

s dodavatelem). Pokud dodavatel požadované zboží již nemá, vybereme dodavatele jiného. 

Pokud zboží pouze není schopen doručit v požadovaném termínu, je na pracovníkovi skladu 

aby posoudil nabízenou dodací dobu a tu buď akceptoval nebo zamítl a předal poptávku 
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jinému dodavateli. Podobná situace nastává v případě, kdy dodavatel není schopen v 

požadovaném termínu dodat požadovaný počet kusů ale může dodat kusů méně. Tehdy je opět 

v kompetenci skladníka, zda se poptávka rozdělí na poptávku s odpovídajícím počtem kusů a 

poptávku na zbývající počet, anebo se raději vybere nový dodavatel. 

Je-li požadované zboží v požadovaném počtu skladem, podívá se pracovník skladu zda 

u daného dodavatele neexistuje objednávka, ke které by šla nová poptávka přidat a pokud ano, 

tuto objednávku rozšíří. V opačném případě vytvoří objednávku novou. Tím je zboží 

objednáno. 

Po objednání zboží se sleduje, zda objednávka dorazila v dohodnutý čas. Pokud nikoli, 

urguje se dodavatel s zjistí se od něj nový termí. Nový termín je buď akceptovatelný a změní se 

tedy tento záznam u objednávky, nebo akceptovatelný není, objednávka se stornuje a pro dané 

zboží se začne hledat nový dodavatel. 

V okamžiku, kdy objednávka dorazí, se dodané zboží kontroluje. Je-li v pořádku, zboží 

se naskladní a objednávka i celý proces se uzavírá. Pokud dodané zboží v pořádku není, tedy 

nějaké zboží chybí nebo nějaké přebývá a nebo je zboží poškozené, tak se zboží podle povahy 

závady doobjedná, vrátí nebo reklamuje u dodavatele. V takovém případě se vytvoří poptávka 

na vadné zboží u jiného dodavatel, aby po dobu reklamace nemuseli naši zákazníci čekat. 

3.3 REKLAMACE 

Pri procese reklamácie zákazník prostredníctvom internetového portálu zadá do 

systému sériové číslo reklamovaného produktu. Následne sa skontroluje, či bolo zboží vôbec 

zakúpené u nás a či je ešte v záručnej dobe. Ak nebolo zakúpené u nás alebo nie je v záručnej 

dobe zákazník je o tomto informovaný a reklamácia je ukončená. V prípade, že je produkt v 

záručnej dobe, zákazník ho k nám odošle. V prípade, že produkt k nám nedorazí do troch 

týždňov, reklamácia je zrušená a ak chce zákazník zboží reklamovať musí vytvoriť novú 

reklamáciu. 

Po tom, čo k nám dorazí reklamovaný produkt, technik na reklamačnom oddelení 

posudzuje, či je reklamácia oprávnená, alebo nie. Ak nie je, reklamácia je ukončená a produkt 

odoslaný naspäť zákazníkovi. V opačnom prípade sa rozhodne, kde(v našom servisnom 

stredisku, u dodávateľa) a či vôbec sa bude produkt opravovať(či je opraviteľný), alebo vrátime 

zákazníkovi peniaze. V prípade, že bol produkt už 3 krát reklamovaný alebo je neopraviteľný, 
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vrátime zákazníkovi peniaze, v prípade, že zákazník nechce miesto toho nejaké alternatívne 

zboží. Vždy keď je zboží opraviteľné(bez ohľadu na to, či zákazníkovi vrátime peniaze alebo 

nie), dáme ho opraviť. V prípade, že je opravované u nás naši technici majú možnosť meniť stav 

pri opravovanom zboží, v opačnom prípade vytvoríme reklamáciu u dodávateľa a sledujeme jej 

stav. 

Po oprave môže byť zboží buď opravené, alebo na odpis. Ak je opravené zašleme ho 

zákazníkovi a ukončíme reklamáciu, ak je na odpis pošleme zákazníkovi nový kus, prípadne 

mu vrátime peniaze, alebo mu ponúkneme nejaké alternatívne zboží. 

4 VHODNOST INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 

Zhodnocení vhodnosti použití informačního systému pro následující procesy. Jedná se o 

zhodnocení, zda je pro ně opravdu potřeba systém, či není. 

4.1 PRODEJ ZBOŽÍ 

První část procesu je čistě pro portálové řešení, kdy si zákazník vybírá zboží do košíku a 

způsob jeho platby, dopravy. Nicméně i zde je provázání se systémem vhodné, protože v 

systému si můžeme držet databázi zákazníků, vyhodnocovat je a podobně. 

V podstatě celý zbytek procesu, různé způsoby platby, vytváření objednávky, faktur, 

zjištění zda je zboží na sladě, jeho případné objednání, jsou vhodné pro implementaci v 

informačním systému, kde můžete tvořit různé workflow, například na základě změny stavu 

objednávky vytvořit fakturu a po jejím zaplacení vyskladnit zboží.  

4.2 NÁKUP ZBOŽÍ OD DODAVATELE 

Samotný proces objednávání zboží lze zvládnout bez informačního systému. Stačí mít 

člověka, který má přehled o prodávaném zboží, o zboží na skladě (případně se tam může dojít 

podívat) a má telefonní kontakty na potřebné dodavatele. Samozřejmě předpokládáme, že si 

pamatuje kdo a za kolik dodává jaké zboží. 
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Výše uvedené přestává být s rostoucím obratem zboží nebo i s rostoucím počtem zboží 

na skladě reálné nebo alespoň efektivní. Zároveň je dnes konkurenční výhodou a v některých 

odvětvích už i nutností optimalizovat dodání zboží ideálně tak, aby skladem bylo co nejméně 

věcí (protože skladovat zboží stojí peníze), zato bylo vše možné dodat prakticky okamžitě na 

požádání. K tomu ale už potřebujeme přesně znát počet zboží na skladě, dodací lhůty 

jednotlivých dodavatelů ale i kolik jakého zboží si zákazníci právě objednali nebo chystají 

objednat. Důležité jsou i trendy obratu zboží. Mít u některého produktu 50ks skladem může 

znamenat, že jsme ho už dávno měli doobjednat a u jiného naopak že ho máme více než 

nadbytek. Abychom tohle mohli rozhodnout, potřebujeme znát historii prodávanosti pro každý 

prodávaný produkt. To v praxi znamená vytěžovat informace z velkého množství záznamů, což 

ve vší úctě ke skladníkům je už nad jejich schopnosti. 

Samozřejmě nezbytná je i efektivní komunikace s dodavateli, která v optimálním 

případě znamená propojení ERP systému dodavatele a našeho, takže dodavatel může sám 

přizpůsobovat svoje zásoby podle toho, jak nám klesají na skladě a dopředu se připravit na naši 

objednávku. Celý proces se tak výrazně zefektivní a zrychlí.  

Je myslím zřejmé, že výše uvedený popis ideálního supply-chain managementu, který 

má velmi dobře fungující například Španělská firma Zara, se neobejde bez kvalitní opory v 

(dobře vybraném, správně nasazeném a správně používaném) informačním systému. 

4.3 REKLAMACE 

Pri procese reklamácie daná reklamácia prechádza viacerými oddeleniami a  používa sa 

pri nej množstvo starších informácií a preto je veľmi vhodné až nutné implementovať tento 

proces v informačnom systéme. Informačný systém pomáha pri komunikácií a predávaní 

reklamácie medzi oddeleniami a taktiež je pomocou neho jednoduché dohľadať históriu jak 

reklamovaného produktu, či samotnej reklamácie tak informácie o zákazníkoch, ich bonite a 

priebehoch ich predchádzajúcich reklamácií, čo výrazne zefektívňuje proces reklamácie. 

5 VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 

Zde pro jednotlivé procesy rozepíšeme důvody, proč jsme si vybrali systém Microsoft 

Dynamics CRM. Hlavním důvodem pro výběr CRM byla opatrnost, nechtěli jsme totiž 
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nasazovat celý učetní modul, který je velice složitý. Pro naše potřeby naprosto postačuje systém 

pro podporu vztahů se zákazníky, nepotřebujeme robustní ERP řešení. 

5.1 PRODEJ ZBOŽÍ 

Pro tento proces by ideálním řešením byl systém propojený s portálem. To by ovšem 

bylo příliš náročné pro implementaci, proto jsem část portálu nasimuloval pomocí dialogu a 

zbytek není předmětem implementace. Zbytek procesu se sestává z manipulace s 

objednávkami, fakturami a zbožím. Kontroluje se bonita zákazníka při platbě na fakturu a to 

vše se dá udělat v CRM poměrně jednoduše.  

V podstatě jednoduchost implementace byl rozhodující klíčový faktor pro výběr CRM 

oproti ERP, které by se možná ne úplně využilo, nicméně modul s učetnictvím, prodejem, 

správou dodavatelů a by se navíc hodil. Třeba výrobu ale vůbec nepotřebujeme. Každopádně 

použití ERP by znamenalo velké množství práce navíc a pro účely této práce je to příliš 

robustní. 

5.2 NÁKUP ZBOŽÍ OD DODAVATELE 

Z pohledu objednání zboží není použití CRM řešení úplně vhodné. Avšak jiné řešení, 

které by obsahovalo podporu SCM (Supply-Chain Managementu), bylo nám pro práci 

dostupné a bylo by použitelné i pro ostatní procesy, jsme nenašli. Pro praxi takové systémy 

samozřejmě existují. 

Přesto dle mého názoru lze v CRM Microsoft Dynamics navržený proces realizovat 

(nutno podotknout, že navržený proces se od optimálního SCM procesu popsaného v kapitole 

„Vhodnost informačního systému“ značně liší). Ve výsledku se pak možná nejedná o řešení 

100% vhodné pro komerční nasazení (což neznamená, že by do nějakých provozů určitých 

rozměrů vhodné být nemohlo) na druhou stranu snaha o jeho implementaci značně rozšířila mé 

obzory ohledně systému CRM Microsoft Dynamics.  
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5.3 REKLAMACE 

Vybraný systém Microsoft Dynamics CRM je pre implementáciu procesu reklamácie 

vhodný už len z jeho podstaty, keďže sa jedna o CRM teda systém pre riadenie vzťahov so 

zákazníkmi a reklamácia je ukážkovým využitím takéhoto systému. Ideálnym systémom pre 

našu reklamáciu by bolo CRM prepojené s nejakým webovým rozhraním, cez ktoré by s CRM 

komunikovali samotný zákazníci. 

6 IMPLEMENTACE 

Popis převedení jednotlivých procesů do systému Dynamics CRM, nasazeny nejsou 

kompletní procesy kvůli jejich značné velikosti, ale pouze část zobrazující průchod od začátku 

až do konce. 

6.1 PRODEJ ZBOŽÍ 

Pro ukázku celého procesu, je i portálová část krátce implementována ve formě dialogu, 

který je spouštěn nad existujícím prodejním košem. V dialogu se provede výběr zboží. Potom se 

spustí podřízený dialog pro registraci, kde je vytvořen profil nového zákazníka, teda pokud již 

nebyl vybrán při tvorbě prodejního koše a na konci je vytvořena objednávka. Nad tou se spustí 

dialog pro výběr způsobu dopravy, kde podle vybraného způsobu se vybere dialog pro výběr 

platby. Po ukončení výběrů, máme prodejní koš ve stavu k vyřízení, objednávku ve stavu nová 

a úkol pro převod produktů z prodejního koše do objednávky. Jakmile se převedou, je 

doplněna adresa pro fakturaci a dodání z údajů kontaktu. Poté se jedním kliknutím vytvoří 

faktura, kam se převedou sami veškeré informace. Poté se čeká na provedení platby, jakmile je 

zaplaceno, faktura je označena za zaplacenou a ověří se přítomnost produktů na skladě. Pokud 

na skladě jsou, provede se jejich odeslání a objednávka se nastaví na stav dokončena. V 

opačném případě se spustí proces objednání zboží od dodavatele a jakmile zboží dorazí, je 

objednávka odeslána. Poté jsou produkty převedeny do prodaných produktů automaticky. 

Nakonec se zákazník předá marketingovému oddělení do marketingového seznamu. 
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6.2 NÁKUP ZBOŽÍ OD DODAVATELE 

Pro implementaci tohoto procesu byly použity následující entity: 

• SCM_Dodavatel 

• SCM_Poptávka 

• SCM_Objednávka 

• SCM_Produkt u poptávky - určuje, kolik kusů jakého Produktu se poptává 

• SCM_Produkt u objednávky - určuje, kolik kusů Produktu se obsahuje Objednávka 

• SCM_Reklamace 

• Produkt 

Všechny entity s prefixem SCM_ byly nově vytvořené. U všech entit byly vytvořeny 

vlastní formuláře pro jejich vložení a vlastní zobrazen pro použití v tabulkách.  

Vazby mezi entitami naznačuje následující obrázek. 
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Obr. 1 - Vazby mezi entitami.  

Vytváření entit a jejich vztahů je řešeno přes standardní rozhraní Microsoft Dynamics a 

to především kvůli relativní složitosti vzájemných vztahů, pro které je existující řešení 

nejpřehlednější (a dost možná i jediné realizovatelné). Pro usnadnění práce má uživatel před 

filtrované seznamy “Aktivní chybějící produkty” pro vypsání produktů vhodných k objednání, 

a “Otevřené objednávky” pro výpis objednávek, ke kterým teoreticky lze nová poptávka přidat. 

Kde v procesu lze zautomatizovat změny v záznamech na základě změny stavu nebo hodnoty, 

byly vytvořeny pro tento účel pracovní procesy. 
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6.3 REKLAMACE 

Keďže proces reklamácie intereaguje s viacerými ďalšími systémami, nie je 

implementovaný úplne celý. Časť kde zákazník zadáva dáta o reklamovanom produkte je 

implementovaná pomocou dialógu, ale v praxi by bol CRM prepojený s nejakým webovým 

rozhraním, ktoré by využívali zákazníci. 

Pri odosielaní zboží zákazníkovi by proces spolupracoval ešte s nejakým poštovným 

systémom, ktorý taktiež nie je implementovaný. Pri nedostatku zboží na sklade je spustený 

proces nákupu zboží od dodávateľa, ktorý je implementovaný v inej časti tejto práce. 

Prvá časť procesu je implementovaná ako dialóg, kde zadá zákazník sériové číslo 

reklamovaného produktu. Tento produkt je vyhľadaný v databázy predaných produktov a je 

vytvorená entita reklamácia. Následne je spustený proces, ktorý kontroluje, či je produkt v 

záručnej dobe. Ak je v záruke je spustený dialóg, pomocou ktorého technik označí, že produkt 

už dorazil a posúdi o akú reklamáciu sa jedná a prípadne kde bude produkt opravovaný. Podľa 

toho sa potom vytvorí entita opravovaný produkt, pri ktorej môžu technici pomocou dialógov 

meniť stav opravy, prípadne označiť produkt ako opravený alebo neopravený. Ak je produkt 

opravený reklamácia je ukončená. V prípade, že je produkt neopravený označí sa ako 

neopravený a reklamácia je ukončená, s tým, že daný produkt je označený ako vyradený a 

miesto neho technik vyberie nejaký produkt zo skladu, ktorým sa nahradí predaný produkt. 

7 TESTY 

Jelikož každá implementace se musí nejdříve otestovat, než by se nasadila do reálného 

provozu, i zde provedeme testový průchod procesem, ukážeme vstupy a výstupy. Pro názorné 

zobrazení se použijí i screenshoty některých důležitých obrazovek. 

7.1 PRODEJ ZBOŽÍ 

Pro otestování funkčnosti tohoto procesu je nutná přítomnost ceníku s produkty. Jinak 

prakticky žádný další vstup nění třeba.  
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Test začneme vytvořením prodejního koše, kde napíšeme jeho ID a můžeme a 

nemusíme přiřadit zákazníka, pokud žádný v databázi není, vytvoří se v dialogu později. 

Následně po vytvoření koše nad ním spustíme dialog, kde proběhne výběr zboží. 

V tom na první obrazovce klikneme na další, poté si vybereme produkt Samsung Q300. 

Na otázku zda jsme si vybrali zboží odpovíme ano. Pak se nám zobrazí parametry produktu, 

které si prohlídneme a posuneme se dál. Na otázku zda nám vyhovují odpovíme ano a dostame 

otázku zda chceme další produkt. Odpovíme ano a vybereme si Lenovo, znovu zatrhneme ano, 

prohlídneme parametry a odsouhlasíme je. Další produkt již nechceme a dostaneme otázku zda 

dokončit nákup. Dáme že ano a jsme vyzváni k vyplnění osobních údajů. Pro testovací průchod 

vyplníme všechny pole jako “Test” a stejně tak i v dalším kroku u adresy. Na další obrazovce si 

vybereme způsob dopravy, zvolíme dopravce. To nás posune k výběru platby, kde vybereme 

možnost dobírky. Následně je dialog ukončen. 

Po procesu máme prodejní koš s produkty a stavem “Čekající na vyřízení”, nový 

obchodní vztah “Nákup zboží pro Test, Test”, objednávku se způsobem dopravy a platby, ale 

bez produktů. Dále nám vznikl úkol “Přenést produkty do objednávky”. Ten se nachází v 

aktivitách na pracovní ploše. Klikneme na něj a tam je popis co dál dělat. Dle popisu si 

otevřeme prodejní koše ke zprávě přidružený, potom obchodní vztah a v něm objednávky. 

Klikneme na objednávku která je ve stavu nová a přejdeme na složku produkty. Tam přidáme 

produkty z prodejního koše a přejdeme zpět na objednávku. Dáme vyhledat adresu a vybereme 

fakturační a dodejní jako “Test”. Následně změníme stav na “produkty přidány” a uložíme 

objednávku.  

Poté z ní dáme vytvořit fakturu a tu také uložíme. Pak dáme že ji už zákazník zaplatil a 

vybereme stav “dokončeno”. V tu chvíli se spustí proces nad produktama ve faktuře. Samsung 

Q300 je skladem v 10 kusech, takže počet zmenší o jedna. U Lenova je počet zásob 0 a tedy se 

spustí proces “Nákup zboží od dodavatele”. Jakmile je dodáno, počet se zmenší o jedna a 

objednávka je připravena k odeslání. Nakonec při dokončení objednávky se produkty z ní 

přesunou do prodaných produktů a zároveň předáme zákauníka, kliknutím v objednávce na 

obchodní vztah a tam vybereme marketingový seznam. 
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Obr. 2 - Stav po proběhnutí procesu. 

7.2 NÁKUP ZBOŽÍ OD DODAVATELE 

Pro testování procesu je třeba mít v systému základní testovací data, tedy záznamy entit 

Produkt a  SCM_Dodavatel. V námi použité instanci MS Dynamics jsou tato data i jejich vazby již 

vloženy. 

Pro vyzkoušení jednoduchého přidání Poptávky postupujte následovně: 

 

1. Na hlavní stránce Dynamics vyberte sekci “Centrum zdrojů”. 

2. V centru zdrojů vyberte kategorii SCM_Poptávky. Zobrazí se seznam 

aktivních poptávek po zboží. 

3. Kliknutím na “Nová” otevřete dialog pro vložení nové poptávky. Po 

vyplnění povinných údajů klikněte na Uložit. Poptávka se uloží a můžeme 

přistoupit k přidání poptávaných produktů a dodavatelů. 

4. V levém menu vyberte nejdříve SCM_Dodavatelé a přidejte dodavatele 

pomocí “Přidat existující záznam...” vyberte požadované dodavatele. Po 
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kliknutí na OK se vrátíte na okno s novou Poptávkou, kde v tabulce uvidíte 

vybrané dodavatele (např. “ASUS Europe”). 

5. Přepněte na “SCM_Produkty u poptávky” a v novém okně vyberte 

požadovaný produkt a poptávaný počet kusů. Pro vyhledávání pouze mezi 

chybějícími produkty můžete využít zobrazení “Aktivní chybějící produkty”, 

ukázané na následujícím obrázku. 

 

Tip: Můžete zkoušet měnit počet množství v zásobách u jednotlivých produktů (buď kliknutím 

na název produktu v zobrazeném dialogu nebo v sekci Prodej->Produkty v systému. 

6. Po přidání entit SCM_Produkty u poptávky okno s editací poptávky 

zavřeme. 
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7. Pro kontrolu si nyní v levém sloupci přepněte na SCM_Dodavatelé a v 

tabulce dodavatelů klikněte na dodavatele, kterého jste přiřadili vytvořené 

poptávce (např. “ASUS Europe”). V otevřeném okně vyberte v levém sloupci 

“SCM_Poptávky”, kde v seznamu uvidíte vámi vytvořenou poptávku a to 

na prvním místě (seznam je řazen podle data vytvoření sestupně). 

 

Správa ostatních entit probíhá obdobně. Jelikož jsou použity dialogy a nástroje 

poskytnuté přímo systémem, předpokládám jejich správnou funkcioanlitu. Správné 

navázání/propojení entit lze všude jednoduše otestovat výše znázorněným postupem. 

7.3 REKLAMACE 

Pre otestovanie procesu som vytvoril niekoľko entít predaných produktov a reklamácie. 

Ihneď po vytvorení reklamácie sa spustil proces kontroly záručnej doby, ktorý označil 

reklamáciu ako v záručnej dobe ak je zboží v záručnej dobe inak reklamáciu zrušil. Potom 

pomocou dialógov som zadal potrebné údaje o tom či bol produkt doručený, či je reklamácia 

oprávnená a kde sa bude opravovať. Po vyplnení dialógov sa vytvorila entita opravovaný 

produkt. K tejto entite som pridal niekoľko komentárov o oprave a potom som ju ukončil. Ak 

som zadal že produkt bol opravený adekvátne sa zmenil stav reklamácie. V opačnom prípade 

mi systém ponúkol pomocou dialógu vybrať z produktov na sklade produkt, ktorý sa odošle 

zákazníkovi miesto opravovaného produktu. 

8 VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU SYSTÉMU 

V současné době je implementována pouze část kompletních procesů, které byly 

předmětem procesní analýzy. Proto budeme brát případ, kdy už by bylo vše hotové, protože 

současný stav systému by nebyl dostačující.  

Systém řeší problémy specifikované v situační analýze, a to hlavně průžnější 

objednávání u dodavatele, variabilnější podmínky nákupu pro zákazníka a zkvalitněný systém 

reklamací.  V následujících kapitolách si projdeme benefity, vzniklé nasazením 

implementovaných procesů. 
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8.1 TECHNOLOGICKÉ BENEFITY: 

1. Všechny data na jednom místě – To umožňuje jednoduché vytvoření reportů a jejich 

správu. 

2. Kontrola duplicit – V systému se dají vyhledávat duplicitní data. 

3. Jednoduché rozhraní pro zaměstnance – Vše je přehledné a umožňuje to zefektivnit 

práci. 

4. Správa rolí – Každý zaměstnanec smí udělat jen to, co mu jeho role povoluje. 

5. Možnost vlastních rozšíření – Je možno měnit nastavení formulářů a dalších prvků 

systému, nicméně to se doporučuje jen proškoleným zaměstnancům, proto většina rolí 

nebude mít k těmto nastavením přístup. 

6. Online verze – Tato verze Microsoft Dynamics CRM je online, což znamená menší 

nároky na firemní infrastrukturu. 

 

8.2 BUSINESS BENEFITY: 

1. Variabilní možnosti platby a dopravy – Vede k zvýšení atraktivnosti a 

konkurenceshopnosti firmy. Bez těchto možností bychom nemohli soupeřit s našimi 

konkurenty, kteří již tyto služby poskytují. 

2. Reklamace – Jedná se o lepší správu reklamací, a to vede k jejich rychlejšímu řešení. To 

je důležité jak pro firmu, tak zákazníka, který nechce na reklamaci čekat několik měsíců. 

Navíc se nemusí dlouze dohledávat, zda produkt byl zakoupen u nás a jeho reklamační 

parametry jsou hned v systému k nahlédnutí. 

3. Lepší řízení dodavatelského řetězce – Zavedením pružného systému objednání zboží 

na základě aktuální potřeby se docílí menších nutných zásob.  To vede ke snížení 

nákladů na skladování. 

4. Reporting – Manažeři a vedoucí pracovníci mají možnost nastavit svou pracovní plochu 

a přidat si grafy, které jim zobrazují kličové parametry o společnosti. To umožňuje 

efektivnější řízení. 

5. Online verze – Firma ušetří náklady za hardware, protože nemusí řešit žádný server, či 

vylepšovat počítače svých zaměstnanců. 

6. Marketing – Zákazníci jsou přidáváni do seznamu, takže na ně můžeme lépe cílit své 

kampaně a zjišťovat jejich potřeby, požadavky.  
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8.3 SHRNUTÍ BENEFITŮ 

Ve výsledku vede nasazení systému ke zmenšení nákladů v oblastech skladování, IT 

infrastruktury a dalších. Uživatelé získájí jednoduché prostředí, které zrychlí a zefektivní jejich 

práci. Dojde k celkovému zkvalitnění procesů ve firmě a konsolidaci dat, umožňující vytvářet 

reporty. Zároveň zákazníci mají lepší nákupní podmínky, které vedou k zvýšení atraktivity 

firmy v jejich očích, což vede k většímu prodeji. Reklamační servis vede k minimalizaci 

problémů a množství zákazníků se špatnou zkušeností. Lepší řízení dodavatelského řetězce 

vede k rychlejším reakcím na trh a menším zásobám. 

9 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ 

Práce byla naplánována podle harmonogramu cvičení předmětu, kdy vždy do neděle se 

měl vytvořit nástřel, poté dva dny připomínkování a nakonec zapracování jednotlivých 

podnětů. Tento model byl ze začátku a u procesů dodržován a až při samotné implementaci se 

najelo na volnější systém, kdy se zpracovávalo do týdne, tedy do dalšího pátečního cvičení.  

Časový plán byl naplánován s rezervou, která kvůli větší problematice implementace a 

nezahrnutí závěrečné zprávy do harmonogramu byla využita. Projekt se povedlo řídit téměř 

přesně dle termínů a jejich stihnutí nebyl problém. Z tohoto hlediska tedy nevyvstal žádný 

závažný problém. 

Jediný problém nastal při implementaci systému, kdy jsme zvažovali správnost našeho 

rozhodnutí vybrat si Microsoft Dynamics CRM, jelikož některé požadované funkčnosti nemá a 

občas se kvůli jeho onlinové verzi s ním pracuje dosti pomalu. To vedlo k protažení práce na 

projektu a větší časové náročnosti. 

9.1 TÝM 

Náš tým o třech lidech neměl po celou dobu projektu vážnější problémy v komunikaci, 

byla rychlá a bezproblémová, systém postupného zpracovávání jednotlivých částí také výrazně 

pomohl hladkosti průběhu celé práce. Náš tým byl v následujícím složení a s následujícími 

odpovědnostmi. 
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Jméno Role Email 

Ondřej Švec Vedoucí týmu osveco@gmail.com 

František Pác Business analytik fanda.pac@gmail.com 

Michal Strelec IT analytik strelmic@gmail.com 

Členové mají následující odpovědnosti: 

1. Vedoucí týmu 

1.1. Řízení projektu 

1.2. Zodpovědnost za včasné odevzdání dokumentů 

1.3. Koordinace týmu 

1.4. Kontrola kvality dokumentů a další práce 

1.5. Proces prodeje zboží zákazníkům 

2. Business analytik 

2.1. Analýza firmy 

2.2. Procesní analýza 

2.3. Business pohled při výběru informačního systému 

2.4. Business stránka nasazení informačního systému 

2.5. Tvorba procesu objednání zboží od dodavatele 

3. IT analytik 

3.1. Vytvoření harmonogramu 

3.2. Procesní analýza 

3.3. IT pohled při výběru informačního systému 

3.4. IT stránka nasazení informačního systému 

3.5. Tvorba procesu reklamace 

9.2 ČASOVÉ VYTÍŽENÍ 

Z počátku, asi prvních čtrnáct dní až měsíc byl veden podrobný záznam o 

odpracovaných hodinách. Později se od něj již upustilo, ale i tak se z něj dají spočítat celkem 

odpovídající hodiny odpracované na projektu. Vychází to na zhruba dvě hodiny pro každého 

člena týmu v období procesů a potom v implementační části až na osm hodin týdně. Což nám 

celkově dává třicet hodin práce pro jednoho člena týmu. Obzvláště právě závěrečná část zabrala 

nepředvídatelně více času, než se předpokládalo z pohledu hodin. 
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9.3 HARMONOGRAM 

V této sekci je obrázek podrobného harmonogramu činností souvisejícími s projektem: 
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10 ZÁVĚR 

Nakonec provede každý člen týmu zvlášť hodnocení práce a předmětu podle svého 

názoru. 

10.1 ONDŘEJ ŠVEC 

Semestrální projekt proběhl poměrně hladce, až na občasné zádrhele s implementací 

způsobené výběrem systému. Nicméně i to bylo přínosné, protože člověk pozná, že není vůbec 

jednoduché i celkem jednoduché procesy nasadit. Zvláště bez větších znalostí vybraného 

systému. 

Přednášky jsou zajímavé a je škoda, že na ně chodilo tak málo lidí. Což bylo patrně 

způsobeno jiným zaměřením studentů, pro které tento předmět nebyl asi tak zajímavý. Oceňuji 

přítomnost externích přednášejících. Bylo to zpestření, i když pro příště bych se být jimi snažil 

mít prezentaci více připravenou a předejít technickým problémům. 

Cvičení formou konzultací a externích cvičících jsou rovněř zajímavé, protože student 

pozná pohled lidí z praxe na systém, který propagují. Občas, hlavně v případě SAPu to bylo 

poměrně vtipné. 

Celkově velmi kladně hodnotím přístup k předmětu a snahu ho udělat zajímavý, i když 

je asi smůla, že se to nesetkalo s větší odezvou. Pro mne byl přínos v poznání implementace 

procesu a dalších více technických aspektů informačních systémů.  

10.2 MICHAL STRELEC 

Práce na semestrálnej práci prebiehali bez problémov. V teame sme mali dobre 

rozdelené role a prácu a neviazla komunikácia. Jediným menším problémom bola 

implementácia. Pri implementácií sme sa rozhodli použiť Microsoft Dynamic CRM, ktorý je, to 

sa musí nechať, veľmi univerzálnym a dobre prepracovaným nástrojom, ale bohužiaľ na úkor 

zložitosti. Preto je mnohokrát ťažké sa v ňom len tak rýchlo zorientovať bez nejakej 

predchádzajúcej skúsenosti s týmto nástrojom. 
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Čo sa týka predmetu PIS mám len jednu maličkosť týkajúcu sa skôr organizácie výuky 

ako výuky samotnej. Vadilo mi a myslím, že často aj prednášajúcim, vyrušovanie od študentov, 

ktorí sa chodili v čase výuky do miestnosti hrať s robotmi. 

Inak predmet vhodným spôsobom prepája výuku s praxou a dáva tak študentom, ktorí 

sa ešte v praxi nenašli možnosť spoznať a naučiť sa nové veci. 

10.3 FRANTIŠEK PÁC 

U předmětu PIS jsem příliš nepochopil, na jakou cílovou skupinu studentů byl zaměřen 

ani jaký si sliboval přínos pro studenty. To ale z velké části může být dost dobře tím, že jsem se 

prakticky neúčastnil přednášek z důvodů, ze kterých sice radost nemám ale nebyl jsem schopen 

je během semestru vyřešit. 

Zároveň se předmět v teoretické části v mnoha oblastech shodoval s předmětem 

Management information systems, který jsem absolvoval během svého studia v zahraničí. Což 

ovšem též není chyba předmětu. 

Oceňuji ale u předmětu jeho zjevnou snahu opustit nudnou teorii často vzdálenou od 

skutečnosti stejně jako předvolební sliby politiků od jejich povolebního konání. Místo toho se 

nám ukazovaly příklady a řešení z praxe, často prezentovány přímo lidmi z praxe. 

Považuji osobně za užitečné seznámení se systémy jako SAP, MS SharePoint nebo CRM 

MS Dynamics, ke kterým bych se jinak dostal asi těžko. Pro příště bych ale uvítal, kdyby měli 

studenti před cvičením k dispozici návod, jak si rozběhat potřebné programy a prostředí, aby se 

tím neztrácel čas na cvičení (to se začalo ke konci dít). A ideálně dlouho dopředu. Při registraci 

CRM Microsoft Dynamics jsem čekal týden, než mi byl vytvořen účet, takže ačkoli jsem se 

registroval ráno před cvičením, na cvičení jsem mohl akorát koukat. 

 

 


