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1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

Tento dokument slouží  jako souhrnná závěrečná zpráva semestrální  práce do předmětu 
A0M33PIS. Obsahuje všechny podstatné informace přímo související s předmětem, tedy výchozí 
situační analýzu, strategický plán (jaké procesy budou optimalizovány), cílový informační systém, 
popis implementace a zhodnocení dosažených přínosů.  Jelikož se jedná o týmovou semestrální 
práci, samostatná kapitola je věnována také oblasti projektového řízení.

1.2 Výchozí situační analýza - popis firmy

Naše  fiktivní  firma  se  zabývá  vývojem  řídících  jednotek  (Control  Unit)  pro  ovládání 
automobilových systémů (motor, brzdový systém, automatická převodovka, ...). Jako jediná firma 
poskytujeme výrobu (i zakázkovou), opravy, prodej a mnoho jiných služeb pro téměř všechny typy 
řídících jednotek.

Mezi  naše  zákazníky  patří  jak  menší,  tak  i  celá  řada  velkých  hráčů  na  poli  automobilového 
průmyslu.  Pro některé z  nich dodáváme celé řídící  systémy, pro jiné řešení  na míru,  některým 
zprostředkováváme zaruční i pozáruční opravy, pro některé poskytujeme 24/7 servis. Poskytujeme 
také záruční opravy zařízení s našimi řídícími jednotkami koncovým uživatelům.

Pro uspokojení potřeb zákazníků soustavně budujeme síť subdodavatelů, na jejichž službách jsme 
v některých případech poměrně dost závislí. To je také jeden z důvodů, které nám způsobují značné 
problémy,  zejména  při  poskytování  dodávek  a  služeb  pro  velké  firmy  (tyto  musí  být  řešeny 
individuálně  a  ne  všichni  naši  dodavatelé  jsou  schopni  splnit  náročné  požadavky,  které  na  ně 
klademe).

1.3 Strategický plán

Abychom byli schopní udržet svoje výsadní postavení na daném trhu a ve výhledu mohli 
kontinuálně  expandovat  i  na  trhy  další,  byl  vedením  firmy  předložen  strategický  plán  rozvoje 
a vylepšení interních procesů.

Zaměříme se na tyto klíčové oblasti:

– objednávky a evidence klientů

– objednávky od dodavatelů

– management dodavatelů – 6 sigma

Každá z těchto oblastí bude popsána a blíže zanalyzována a to včetně vytvoření diagramu business 
procesu v nástroji ARIS. V další fázi bude rozhodnuto jak budou klíčové části zvolených procesů 
implementovány v cílovém informačním systému.
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2 Popis vybraných procesů

Pro analytickou část  semestrální  práce byl  využit  program ARIS Express,  ve kterém byly 
namodelovány diagramy procesů v jednotlivých vymezených oblastech.  V těchto diagramech je  
přehledně  zobrazeno  flow událostí  a  aktivit,  případně  spolu  se  vznikajícími  entitami, 
spolupracujícími  systémy,  uživatelskými  rolemi  /  organizačními  jednotkami  a  dalšími  symboly. 
Diagramy všech procesů ve formě ARIS jsou k dispozici jako příloha semestrální práce - viz přílohy.

2.1 Optimalizace procesu objednávek a evidence klientů

Jednou ze sledovaných oblastí  je  evidence zákazníků,  která jde ruku v ruce s  procesem 
objednávek.  Tato oblast  je klíčová zejména pro sledování  chování zákazníků,  určování trendů a 
tudíž  zlepšení  naší  schopnosti  tyto  důležité  proměnné  predikovat.  Hlavním  cílem  bude  využít 
nasbíraná data ke kategorizaci  klientů a ke stanovení  výsledné ceny.  Výsledná kategorie ovlivní  
nejen nabízenou cenu, ale také množství a variaci služeb, které jsou zákazníkům nabízeny.

Záznam  o  novém  zákazníkovi  bude  do  evidence  zanesen  při  jeho  první  objednávce.  Obsah 
objednávky (jak té první, tak i každé další)  bude evidován spolu se záznamem o jejím průběhu 
a výsledku.  Data  budou  následně  analyzována  obchodním  analytikem,  který  na  jejich  základě 
provede  kategorizaci  klienta.  V  každém dalším obchodím styku  bude  nabízená cena  ovlivněna 
touto kategorií. Může se stát, že zákazník nebude s nabízenou cenou souhlasit. V takovém případě 
bude se zákazníkem sjednána obchodní schůzka, jejíž průběh i výsledky  budou v systému rovněž 
evidovány.

2.2 Optimalizace procesu objednávek od dodavatelů

Firma Control Section s.r.o. je silně závislá na subdodavatelích, od kterých musí neustále 
objednávat  různé  produkty  a  součástky  tak,  aby  mohla  vyhovět  požadavkům  svých  vlastních 
klientů. V případě zakázek pro větší a významnější klienty může firma doplatit na nespolehlivost 
svých subdodavatelů a hrozí jí poškození jejího vlastního dobrého jména u zákazníků. Druhou ze 
sledovaných oblastí je tedy proces objednávky od dodavatelů.

Proces objednávek od dodavatelů bude v novém informačním systému zoptimalizován -  se všemi 
dodavateli  je  dohodnuté průběžné zasílání  nabídek na jimi  vyráběné zboží.  Naše firma si  tedy 
v procesu  objednávky  bude  pouze  vybírat  z  konkrétních  nabídek.  V  případě  zájmu  o  nákup 
součástek,  na  které  nebudou  k  dispozici  konkrétní  nabídky,  se  zašle  příslušným  evidovaným 
dodavatelům  požadavek  na  nabídku  (request  for  proposal).  Přijaté  nabídky  budou  nejprve 
v systému evidovány, a poté z nich bude  standardním způsobem vybrána ta nejvýhodnější.

Jelikož  je  tato  oblast  úzce  propojená  s  procesem  managementu  dodavatelů,  může  proces 
objednávky  od dodavatelů v některých případech vyvolat procesy  navázání spolupráce s novým  
dodavatelem a změny spolupráce ze sekce 2.3.
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2.3 Optimalizace procesu managementu dodavatelů - zajištění 6 sigma

Poslední z oblastí je rovněž úzce spjata s procesem spolupráce s našimi dodavately. Jelikož 
naše firma nově garantuje průmyslový standard 6sigma (6s) z hlediska zabezpečení nasmlouvaných 
dodávek, vybraný informační systém musí být na tuto snahu připraven a musí jí umět poskytnout 
podporu.

Na  základě  finančních  reportů,  investičních  plánů,  strategií  a  dalších  ukazatelů  bude  spuštěn 
iniciační  podproces  konsolidace  stavu  6s.  Bude-li  zjištěna  mezera  v  dodavatelském  schématu 
(nebude možné pokrýt některé zakázky, nebudou k dispozici záložní dodavatelé, budou existovat 
přebytečné smlouvy, ...), dojde ke spuštění jednoho ze dvou podprocesů:  navázání spolupráce s  
novým dodavatelem, nebo změna spolupráce. Do procesu změna spolupráce bude zahrnuta také 
např. dohoda o zrušení dodávek a podobně. Jak již bylo zmíněno v části 2.2, mohou být oba tyto 
procesy vyvolány i externě v reakci na nabídku dodavatele (a to jak potenciálního, tak i stávajícího).

Po proběhnutí procesů bude znovu spuštěn proces konsolidace stavu 6s, který zjistí, zda proběhly 
změny a zda vedly ke kýženému výsledku. Pokud ne - např. pokud nebyla uzavřena žádná nová 
smlouva – bude celý postup opakován znovu (de facto proces běží ve smyčce).

3 Výběr informačního systému

Výsledný informační  systém musí  umožňovat  a  podporovat implementaci  všech procesů 
popsaných  v  části  2.  Jelikož  se  všechny  procesy  určitým  způsobem  dotýkají  zákazníků  nebo 
dodavatelů, bude výsledné řešení postaveno na platformě CRM. Část požadavků se dá považovat za 
standardní - evidence zákazníků / dodavatelů / objednávek a obecně řečeno evidence  nějakých  
entit v systému - proto nebudeme systém implementovat na zelené louce, ale využijeme některého 
z existujících nástrojů, které jsou pro tyto potřeby na trhu k dispozici. 

Výsledný systém bude třeba značně customizovat - například kvůli procesům týkajícím se zajištění 
průmyslového standardu 6sigma. Cílový informační systém tedy musí být konfigurovatelný a hlavně 
rozšiřitelný např. pomocí zásuvných modulů, či programovatelných jednotek. Cena, zde zejména 
spotřebovaný čas, za veškeré úpravy by měla být nižší, než by byla cena v případě tvorby celého 
systému z nuly na zakázku.

Jako cílové implementační prostředí bylo nakonec zvoleno Microsoft Dynamics CRM Online. Tento 
nástroj  obsahuje řadu standardních vestavěných funkcí  – ať je  to balík řešení  pro automatizaci 
prodeje,  balík  služeb  zákazníkům,  řešení  pro  řízení  marketingu.  Pro  nás  je  ale  nejdůležitější  
možnost vlastního řešení na platformě CRM – tedy možnost přizpůsobení pro scénáře vlastních 
řešení. 

Cena nástroje je přibližně 30 000 Kč za řešení na jednom serveru. Na trhu lze najít i bezplatné 
alternativy (Onyak Sigma Pro, …) nicméně co do množství nabízených funkcí, možnosti customizace  
ale i  jednoduchosti  instalace  a  nasazení  změn,  nás  nástroj  Microsoft  Dynamics  CRM  Online 
přesvědčil o tom, že právě on je tím pravým. 

Jedním z mnoha argumentů, které rozhodly pro tento konkrétní nástroj je také postavení tvůrce 
systému (společnosti   Microsoft)  na trhu – rozhodně by nám neměla hrozit  ztráta technické a 
uživatelské podpory či jistoty dalšího vývoje produktu.

V neposlední řadě je potřeba zmínit možnost online přístupu. Díky tomu se všichni zaměstnanci k 
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potřebným datům dostanou z libovolného počítače, na kterém je k dispozici připojení k internetu. 
Další vyplývající  výhodou je také možnost snadnějšího sdílení  průbežných výsledků semestrální  
práce mezi jednotlivými členy týmu. 

Další podstatnou vlastností pro týmovou spolupráci je možnost importu a exportu řešení v podobě 
ZIP souboru. Díky tomu lze řešení nejen pohodlně sdílet, ale i pravidelně zálohovat a podobně.

4 Implementace

Z hlediska způsobu implementace dodatečných funkcionalit byly aplikovány a vyzkoušeny 
dva odlišné přístupy.  U obou objednávkových  procesů,  tedy  u  procesu  objednávek a  evidence  
klientů a  procesu  objednávek  od  dodavatelů,  bylo  dodatečné  funkcionality  dosaženo  pomocí 
dialogů. U procesů, majících za cíl podporu zajištění průmyslového standardu 6sigma, byl aplikován 
přístup  pracovních postupů.  Oba přístupy jsou blíže rozvedeny u popisu realizace jednotlivých 
procesů a porovnány v závěru této kapitoly. Ještě  je  potřeba  zmínit,  že  při  implementaci  všech 
procesů, bylo postupováno podle návrhů z diagramů z programu ARIS. 

Jelikož implementace procesu objednávek a evidence klientů byla řešena stejným přístupem 
jako  implementace  procesu  objednávek  od  dodavatelů,  bude  z  důvodu  úspory  místa  v  tomto 
dokumentu  podrobný  popis  implementace  pouze  u  druhého  z  procesů.  Uživatelská  příručka 
vynechaného procesu je k dispozici jako příloha elektronické verze dokumentu - viz přílohy.

4.1 Implementace procesu objednávek od dodavatelů

Při implementaci byly rozpoznány a vytvořeny následující entity:

– dodavatel subdodavatel naší firmy

– nabídka nabídka subdodavatele na produkt, který vyrábí

– faktura faktura, včetně stavu zaplaceno / nezaplaceno

– objednávka výrobku objednávka produktu od dodavatele

– zboží veškeré zboží, které odebíráme od subdodavatelů

Při implementaci byly rozpoznány a vytvořeny následující procesy:

– Označit chybějící zboží (dialog),
– zjištění, zdali máme nabídku na konkrétní produkt (dialog),
– odeslání objednávky e-mailem (background proces),
– kontrola doručeného zboží (dialog),
– reklamace (dialog),
– zboží nebylo doručeno ve stanovené lhůtě (background proces),
– platba faktury (dialog),
– odstranění dodavatele ze seznamu nabídek (background proces).
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4.1.1 Ukázka průchodu systémem

Označit chybějící zboží
Na počátku procesu se nejprve obchodní zástupce naší firmy musí  dozvědět, že některé 

součástky docházejí a je třeba je nakoupit. Toho je dosaženo rovněž přes náš systém, kdy např.  
pracovník na skladu označí  některé součástky jako chybějící.  Obchodní  zástupce při  kliknutí  na 
zobrazení „Chybějící“ u entity „Zboží“ na pracovní ploše, uvidí všechny tyto součástky.

Označení zboží za chybějící lze provést tak, že se vybere konkrétní součástka, kterou potřebujeme 
nakoupit a poté se klikne v panelu na tlačítko Spustit dialog, kde si již vybereme konkrétní, který 
chceme zobrazit.

Ilustrace 1: Označit chybějící zboží (dialog)

Po spuštění nabídky dialogů vybereme dialog  Označit chybějící zboží. Otevře se okno, kde pouze 
potvrdíme, zdali  u označeného výrobku chceme nahlásit, že dochází.  Obchodní zástupce pak již 
daný výrobek uvidí mezi chybějícími.

Ilustrace 2: Chybějící zboží

Zjištění, zdali máme nabídku na konkrétní produkt
Jakmile se obchodní zástupce dozví, že některé zboží chybí - označí konkrétní zboží a spustí 

dialog Zjištění, zdali máme nabídku na konkrétní produkt. Tento proces zjistí, zda máme nabídku na 
námi vybrané chybějící zboží – v případě, že konkrétní nabídku nemáme, jsme vyzváni, abychom 
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rozeslali  zvoleným dodavatelům žádost  o  zaslání  nabídky  (request  for  proposal).  V  situaci,  kdy 
nabídky na  požadované  zboží  máme k  dispozici  –  tyto  se  zobrazí  včetně ceny  za kus  jednoho 
výrobku. 

Ilustrace 3: Zjištění, zda-li máme nabídku na konkrétní výrobek

Po zvolení nabídky jsme dále dotázáni na počet kusů, které chceme objednat.

Ilustrace 4: Volba počtu kusů výrobku

Poté již následuje pouze shrnutí objednávky, které obchodní zástupce potvrdí a dojde k vytvoření 
instance Objednávka výrobku. 

Ilustrace 5: Objednávky výrobků

Jakmile  je  instance  vytvořena,  automaticky  se  spustí  background  proces,  který  zvolenému 
dodavateli  odešle e-mail s objednávkou. V případě, že zboží nebude doručeno do stanoveného 
data, spustí se background proces, který změní stav objednávky na nedoručeno a zároveň odstraní 
další nabídky tohoto dodavatele pro daný typ zboží.

Kontrola doručeného zboží

Bylo-li  zboží  doručeno,  musí  ho  oddělení  QA zkontrolovat  a  poté  zanést  stav  zboží  do 
systému. To se provádí výběrem kontrolované objednávky a dále spuštěním dialogového procesu 
Kontrola výrobků.

Ilustrace 6: Kontrola doručeného zboží

Jestliže je stav doručeného zboží v pořádku, automaticky se spustí background proces, který změní 
stav doručeného zboží z hodnoty chybějící na hodnotu na skladě. V opačném případě změní stav 

Semestrální práce do předmětu A0M33PIS 7/13



objednávky na  vadné, případně na  reklamováno, pokud tak oddělení QA učiní. Pokud bylo zboží 
reklamováno, opět bude po jeho doručení spuštěn proces kontroly zboží.

Evidence faktur

Proběhne-li  kontrola  výrobků s  kladným výsledkem,  zaevidujeme si  do  našeho systému 
fakturu, kterou nám dodavatel vystavil. Faktura obsahuje běžné položky a navíc informaci o jejím 
stavu zaplacení (již zaplaceno / dosud nezaplaceno). Při zavedení nové instance faktury je její stav 
nastaven  na  dosud  nezaplaceno.  Po  jejím  splacení  sekretářka  tento  stav  změní.  Faktury  si 
samozřejmě můžeme podle jejich stavu filtrovat.

Ilustrace 8: Filtrování dle  
stavu

4.2 Implementace procesu managementu dodavatelů – 6sigma

Proces  konsolidace  6sigma  byl  implementován  jako  aktivita,  která  se  dá  přiřadit 
konkrétnímu obchodníkovi (viz obrázek kontrola 6sigma). Procesy změna spolupráce a spolupráce s  
novým dodavatelem  byly  implementovány do  společného pracovního postupu.  Hlavní  výhodou 
pracovních postupů je fakt, že jsou vnořené a lze je spouštět hierarchicky tak, aby byl  zároveň 
zachován DRY princip (don't repeat yourself).

Při implementaci byly rozpoznány a vytvořeny následující entity:

– dodavatel subdodavatel naší firmy

– zápis z kontroly report s výsledkem kontroly 6sigma

– spolupráce s dodavatelem dohoda o spolupráci s konkrétním dodavatelem

Při implementaci byly rozpoznány a vytvořeny následující role:

– head manager dodávek

– manager

Obě tyto role například řídí  přístup k  vytváření  entit  a k jejich zobrazení  v  uživatelském menu 
a podobně.
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Při analýze byly rozpoznány a vytvořeny následující procesy:

– kontrola 6s
– změna spolupráce
– navázání spolupráce s novým dodavatelem

Změna spolupráce / navázání spolupráce s novým dodavatelem

Oba tyto procesy byly implementovány stejně,  jelikož se liší  v  aspektech,  které bychom 
mohli považovat za marginální. Např. v události, která je vyvolává (která je ale vně systému - např.  
nějaká  business  událost),  a  v  několika  málo  zobrazených  /  nezobrazených  políčkách  či  větvích 
procesu.  Jak  již  bylo  zmíněno,  oba  procesy  byly  implementovány  do  společného  pracovního 
postupu. V CRM to bylo de facto naklikáno pomocí jednotlivých kroků – implementace podmínek, 
posílání  emailů,  změny stavů entit a podobně.  Se založením nového  dodavatele dojde zároveň 
k založení  první  entity  Spolupráce s  dodavatelem.  Těchto záznamů se  pak  zakládá 1..*  a  slouží 
k záznamu první dohody s daným dodavatelem (v systému je navázán např. dokument Smlouva). 
Změnou stavu spolupráce s dodavatelem realizují oba dva namodelované procesy.

4.2.2 Ukázka průchodu systémem

Na obrázku  kontrola 6sigma je příklad integrace entit do menu - vytvoření nové aktivity, 
která  se  přiřazuje  zodpovědné osobě.  Tato osoba poté  provede patřičné kroky.  Druhý  obrázek 
v této části,  ukázka pracovního postupu, obsahuje  ukázku pracovního postupu,  který reflektuje 

modelované procesy. Na tomto obrázku je krásně vidět, jak se postupně splnily jednotlivé kroky a 
na které další kroky se nyní čeká.

Semestrální práce do předmětu A0M33PIS 9/13

Ilustrace 9: Kontrola 6sigma



4.4 Porovnání odlišných přístupů k implementaci

Realizace obou dvou použitých přístupů (dialogy / pracovní postupy) jsou časově podobně 
náročné. U implementace procesu objednávka od dodavatelů a evidence klientů a objednávka bylo 
časově nejnáročnější položkou vytváření oken průvodců (wizards). U mírně odlišného přístupu – 
tedy  implementace  do  společných  pracovních  postupů  (de  facto  vytvoření  workflow  daného 
problému) byla časově nejvýznamnější položkou implementace přechodových podmínek. 

Závěrem této kapitoly  je  potřeba zmínit,  že  nelze  stanovit  dogma např.  implementace pomocí  
dialogů je optimální pro všechny funkcionality. Výběr toho  správného  (tedy časově optimálního) 
přístupu velice záleží na povaze požadované funkcionality. 

5 Vyhodnocení přínosů systému

Vytvořený informační systém by šlo přímo použít pro účely firmy. Funkcionality, které byly 
do systému doimplementovány, pokrývají požadované případy užití. Lze tedy říci že v tomto ohledu 
by  měl  být  systém  pro  firmu  přínosem  zejména  díky  automatizaci  některých  rutinních  kroků, 
automatickému posílání emailů a urgencí a podobně. Dále by mělo dojít ke zrychlení některých 
problematických  činností,  jako  je  například  objednávka  výrobků  od  subdodavatelů.  Další 
nespornou výhodou je možnost snadné integrace s dalšími systémy a funkcionalitami, což značně 
přispívá k celistvosti ICT řešení ve firmě. 

Z  ekonomického  hlediska  je  zavedení  nového  informačního  systému  problematičtější.  Kromě 
pořizovacích licenčních nákladů,  nákladů na hardware a konektivitu,  tak  jako  s  každým novým 
systémem  jsou  i  zde  jisté  nezanedbatelné  náklady  na  školení  zaměstnanců,  přechod  na  nové 
prostředí atd. Nicméně z dlouhodobějšího hlediska (horizont více než jeden rok) by se přechod na 
nový systém měl vyplatit.   

Je ale také potřeba zmínit negativa zvoleného řešení. Jelikož bylo zvolené CRM hostované online, 
potýkali jsme se po celou dobu implementace s poměrně pomalou odezvou systému. Tento faktor 
poměrně snížil výslednou uživatelskou přívětivost celého systému. Dalším  problémem   je použití 
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klasické  architektury  webové  aplikace,  která  téměř  při  každém kliknutí  na  odkaz  (případně na 
položku menu) otevírá nové okno. Pokud uživatel stránky průběžně nezavírá, může se po chvíli cítit 
ztracen v  záplavě  vyskakovacích  oken a  záložek.  Tuto  nepříjemnost  lze  eliminovat  zakoupením 
desktopové verze, ve které je ovšem poněkud problematičtější online přístup k datům. Není ovšem 
zcela vyloučen, šel by řešit například pomocí VPN spojení, ale do hry pak vstupují bezpečnostní 
rizika a podstatně vyšší náklady na infrastrukturu, technickou podporu a údržbu.

6 Projektové řízení

Projektový tým čítal čtyři členy, kteří se znali již z dřívější doby, a tým byl s tímto ohledem 
také formován. V průběhu celého projektu nedošlo k žádným sporům či konfliktům, každý člen plnil 
povinnosti a úkoly, které mu byly na projektu přiděleny, a to v naplánovaném a požadovaném čase. 

Všichni  členové  týmu  se  scházeli  k  pravidelným  konzultacím  jednou  až  dvakrát  týdně  –  díky 
společnému rozvrhu i  v  dalším předmětu.  Další  komunikace probíhala  vesměs pomocí  emailu, 
okrajově pak pomocí telefonu. Pro kvalitní týmovou práci byla vytvořená potřebná infrastruktura – 
wiki projektu a SVN repozitář pro verzování a sdílení jednotlivých kroků analýzy, implementace i  
projektových dokumentů.  

Na začátku byl zpracován harmonogram projektu s vymezením milníků, dále matice odpovědnosti 
za jednotlivé úkoly (včetně odpovědností kontrolorů - uplatněna tzv. křížová validace) a projektový 
deník pro zaznamenávání stráveného času. Odevzdání deliverables semestrální práce bylo nakonec 
posunuto  o jeden týden, což bylo způsobeno státním svátkem. S tímto by bylo pro příště dobré 
počítat již v době sestavování plánu. 

Původní přepoklad ceny projektu, co do stráveného času všemi členy projektového týmu, byl 80 
hodin (odhad přibližně 20 hodin na jednoho člena). Skutečná cena projektu - tak jak ji  členové 
týmu zaznamenali v projektovém deníku (tedy dle svého nejlepšího vědomí i svědomí) - činí 83 
hodin.
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Ilustrace 11: Harmonogram projektu



7 Závěr

Zadání  semestrální  práce  bylo  svým  zaměřením  velice  zajímavé,  měli  jsme  možnost 
vyzkoušet si přístup daleko bližší praxi než tomu bývá u jiných předmětů. Naší snahou a cílem bylo 
nemodelovat pouze uměle vytvořené problémy (odtržené od reality tržního prostředí), ale měli  
jsme možnost porovnat vazbu mezi diagramem a realitou. Na začátku jsme si zvolili fiktivní firmu, 
naší  snahou  bylo  zvolit  si  zajímavé  odvětví  a  nevšední  problematiku.  Proto  jsme  se  například 
rozhodli  pro  proces  zahrnující  průmyslový  standard  6sigma  -  aby  výsledná  práce  byla  i pro 
hodnotitele co nejzajímavější. 

Poměrně  klíčovou částí  byla  volba  implementačního prostředí,  rozhodli  jsme se  pro platformu 
CRM, jelikož se v podstatě veškeré naše procesy nějakým způsobem dotýkali zákazníků a vztahů 
s nimi. Nakonec jsme si také zvolili konkrétní produkt - Microsoft Dynamics CRM Online, ve kterém 
byly  ukázkově  implementovány  popsané  procesy.  Volba  online  řešení  se  nám  zpetně  nezdá 
nejšťastnější, ale každá alternativa má své pro a proti. 

Předmět  sám  o  sobě  se  nám  jevil  jako  poměrně  zajímavý,  vybočující  z  řady  často  příliš 
akademických předmětů. Do budoucna by bylo možné více se zaměřit  na modelování procesů, 
které bylo místy pouze okrajové. Například by stálo za to udělat více typů pohledů (diagramů) na tu 
samou problematiku a k nim konzistenční tabulku. Jako pozitivní hodnotíme zapojení externistů z 
praxe, které bylo vhodným oživením výuky, a i poměr teoretických informací a praktických cvičení  
se nám jevil jako optimální. 

A Přílohy

Veškeré přílohy jsou součástí  odevzdání elektronické verze dokumentu. K tištěné verzi  k 
dispozici  nejsou,  lze  je  ale  stáhnout  na  projektovém  webu  na  adrese 
https://pl3.projectlocker.com/pkrayzel/PIS/trac/wiki/WikiStart.  Pro  přihlášení  je  třeba  použít 
následující údaje:

Uživatelské jméno: pavel@krayzel.com Heslo: Abcd1234

Název souboru Popis
evidence_zakazniku_a_objednavky.adf ARIS diagram procesu.

objednavka_od_dodavatelu.adf ARIS diagram procesu.

landscape.adf ARIS Diagram, zobrazující návaznost procesů 
konsolidace_6s,  změna  spolupráce  a 
navázaní spolupráce s novým dodavatelem.

konsolidace_6s.adf ARIS diagram procesu.

navazani_spoluprace_s_novym_dodavatelem.adf ARIS diagram procesu

zmena_spoluprace.adf ARIS diagram procesu.

manual_evidence_zakazniku_a_objednavky.pdf Uživatelská  příručka  k  implementaci 
procesu.
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