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Úvod 

V naší semestrální práci jsme si zvolili firmu, která se zabývá půjčováním nářadí. Název firmy je 

Půjčovna nářadí. Pro zjednodušení bylo předpokládána existence pouze jedné pobočky, která má 

k dispozici velké množství pracovního nářadí. Pobočka má jeden sklad, kde je uloženo veškeré 

nářadí, které se půjčuje při osobním kontaktu se zákazníkem. Za každé nářadí se vybírá kauce a 

platí se denní půjčovné. V případě vrácení poškozeného nářadí se tato událost řeší individuálně se 

zákazníkem.  

 

 

Popis vybraných procesů 

V rámci této aplikace jsme definovali tři základní procesy, kterými jsou: 

- proces půjčení nářadí 

- proces vrácení nářadí 

- proces servisování poškozeného nářadí  

 

 

 

Proces půjčení nářadí 

Proces spočívá v tom, že zákazník dojde na pobočku a má požadavek na půjčení nářadí. Obsluha se 

podívá, zda je zákazník uložen v databázi zákazníků půjčovny. V případě, že není v databázi, 

vytvoří obsluha nového zákazníka. Je-li zákazník v databázi, pak ho vybere. Dále je evidován 

požadavek na výpůjčku a zjištěno, zda má zákazník dané nářadí rezervováno nebo ne. Za 

podmínky, kdy nářadí není rezervováno se zjistí jeho dostupnost. V případě, že nářadí je k dispozici 

nebo bylo rezervováno, pak je vytvořena výpůjčka. V případě, že nářadí není k dispozici, ověří 

obsluha důvod. Důvody mohou být následující: nářadí má rezervováno/vypůjčeno jiný zákazník 

nebo je nářadí v servisu, a nebo takové nářadí nemáme. V prvních dvou případech se zjistí termín 

vrácení a zákazník se rozhodne, zda chce nářadí rezervovat nebo ne. Ve třetím případě je 

zaevidován požadavek na možné budoucí pořízení daného nářadí (v případě, že požadavků na určitý 

typ nářadí je větší než zvolená hranice, pak se rozhodneme o koupi tohoto typu nářadí). Vývojový 

diagram procesu je uveden na obr.1. 

 



Proces vrácení nářadí 

Vrácení nářadí spočívá v tom, že zákazník přijde na pobočku s nářadím. Obsluha zjistí podle čísla 

výpůjčky lhůtu vrácení nářadí. Je-li nářadí vráceno po této lhůtě, pak obsluha naúčtuje „zpozdné“. 

Dále obsluha zjistí stav vráceného nářadí. Je-li nářadí poškozeno, pak obsluha naúčtuje pokutu za 

poškození a zaznamená tuto skutečnost do databáze nářadí. Po provedení těchto činností obsluha 

dále vypočítá cenu za půjčení/den, vystaví fakturu a zaeviduje vrácení do databáze výpůjček. 

Vývojový diagram procesu je uveden na obr.2.  

 

 

Proces servisu nářadí 

Požadavek na potřebu servisu vznikne tak, že obsluha si zobrazí nářadí, která mají příznak 

poškozené. Pro nářadí dané značky vybere všechny dostupné servisy, kterým pošle poptávku na 

opravu poškozeného nářadí. Po vrácení nabídek vybere tu, která je nejoptimálnější (cena/termín). 

Následně zjistí, zda je nabídka výhodná či ne. V případě, že nabídka je výhodná, vystaví obsluha 

závaznou objednávku a nářadí odešle do servisu. Jakmile se nářadí vrátí, vyřadí ho obsluha 

z databáze poškozených.  V případě, kdy je nabídka nevýhodná, vytvoří se požadavek na koupi 

nového kusu a poškozené nářadí se vyřadí z evidence. Vývojový diagram procesu je uveden na 

obr.3. 



 

Obr. 1: Proces půjčení nářadí 

 



 

Obr. 2: Proces vrácení nářadí 

 



 

Obr. 3: Proces servisu nářadí 

 



Implementace 

Pro implementaci procesů byl zvolen informační systém Microsoft Dynamics CRM, kde bylo 

vytvořeno řešení s názvem Půjčovna nářadí, obr.4. Jako entity byly vytvořeny – Nářadí, Servis, 

Výpůjčka, Zákazník, které tvoří databázi celého systému. Vytvořené procesy - oprava, vrácení, 

vypůjčení byly realizovány formou dialogů. Okrajově související procesy jako např. rezervace 

nářadí nebo evidence požadavků na nákup nového nářadí nebyly implementovány z důvodu 

chybějící návaznosti (nebyly implementovány procesy, které využívají tyto informace). 

Pro ovládání byl vytvořen hlavní panel aplikace, obr.5. 

 

 

Obr. 4: Řešení „Půjčovna nářadí“ v Microsoft Dynamics CRM 

 

Databázi tvoří tabulky: 

- nářadí (ev. číslo, název, výrobce, typ, půjčovné, kauce) 

- servis (název, výrobce, adresa) 

- výpůjčka – vazba mezi entitami nářadí a zákazník (ID nářadí, ID zákazníka, zaplaceno) 

- zákazník (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, číslo OP) 

 



 

Obr. 5: Hlavní panel aplikace 

 

Pro zobrazení nářadí byly vytvořeny následující filtry zobrazení  : 

- nářadí volné k vypůjčení 

- nářadí poškozené 

- nářadí v servisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proces vypůjčení  

Zákazník má zájem o konkrétní nářadí, pak se obsluha podívá do tabulky volného nářadí a vybere 

konkrétní kus a spustí dialog vypůjčení, kde zadá začátek příjmení a jména zákazníka, obr.6. 

 

Obr. 6: Vybrání nářadí a zadání jména zákazníka 

 

Po stisku tlačítka „další“ je zobrazen seznam zákazníků se zadaným příjmením, kde uživatel vybere 

konkrétního zákazníka, obr.7.  
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Obr. 7: Výběr zákazníka 

 

Pokud se nachází zákazník v seznamu, uživatel jej vybere a stiskne tlačítko „Další“, čímž se mu 

zobrazí okno (obr.9), kde je uvedena kauce, kterou zákazník zaplatí a dále je mu vybrané nářadí 

půjčeno (vytvoří se záznam v tabulce výpůjček). 

 

V případě, že se jedná o nového zákazníka, vybere uživatel v poli „Vytvořit nový záznam“ položku 

„Ano“ a stiskne tlačítko „Další“. Zobrazí se následující okno (obr.8), kde uživatel zadá nového 

zákazníka.  

 

 

4. 



 

Obr. 8: Zadání nového zákazníka 

 

Po stisku „Další“ je nový zákazník uložen do databáze zákazníků, dále je zobrazeno okno, kde je 

uvedena kauce (obr.9), kterou zákazník zaplatí a dále je mu vybrané nářadí půjčeno (vytvoří se 

záznam v tabulce výpůjček). 



 

Obr. 9: Zobrazení kauce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proces vrácení 

Vrácení spočívá v tom, že dojde zákazník s nářadím. Obsluha se zeptá na jeho jméno, které vybere 

v seznamu zákazníků a spustí dialog vrácení nářadí, obr.10. 

 

Obr. 10: Dialog vrácení nářadí 

  

V okně vybere obsluha nářadí, které zákazník vrací a stiskne tlačítko „Další“. Dále se zobrazí okno 

kde vybere, zda je nářadí vráceno v pořádku, či poškozené, obr.11. 



 

Obr. 11: Výběr stavu nářadí 

 

V případě, že je nářadí v pořádku, zobrazí se rekapitulace ceny, obr.12. 



 

Obr. 12: Rekapitulace ceny 

 

Po stisku „Další “ je obsluze nabídnuta možnost, zda vrátit další nářadí (pouze v případě, že 

zákazník má vypůjčeno více nářadí), obr.13. 



 

Obr. 13: Dotaz na vrácení nářadí 

 

Po stisku „Další“ je proces vrácení ukončen (výpůjčka je označena jako uzavřená a uložena do 

historie). 

 

V případě, kdy je nářadí poškozeno, vybere obsluha tuto možnost a stiskem tlačítka „Další“ se 

zobrazí následující okno, obr.14. 



 

Obr. 14: Výběr pokuty 

 

Po stisku „Další“ je zobrazeno okno rekapitulace ceny (obr.12), případně dále okno (obr.13) a 

proces vrácení je ukončen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proces servisu 

V případě, kdy obsluha chce zjistit, zda je nějaké nářadí poškozené, vybere zobrazení „Nářadí 

poškozené“. V seznamu poškozených nářadí vybere to, které chce opravit a na něm spustí dialog 

oprava. Zobrazí se následující okno (obr.15), kde obsluha vybere servis pro dané nářadí. 

 

Obr. 15: Výběr servisu pro poškozené nářadí 

 

Po stisku „Další“ je nářadí označeno jako servisované a v sekci aktivity se vytvoří úkol (obr.16), 

který oznamuje, že by měl někdo odvést nebo poslat dané nářadí do servisu. 
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3. 
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Obr. 16: Vytvořený úkol pro opravu nářadí 

 

V okamžiku, kdy je nářadí odesláno do servisu, se označí úkol jako dokončený. Po návratu nářadí 

ze servisu, obsluha přepne na zobrazení „Nářadí v servisu“ , vybere požadované nářadí a otevře 

jeho formulář, kde v kolonce stav změní parametr „v servisu“ na „volné k vypůjčení“, obr.17. 

 

Obr. 17: Změna stavu vráceného nářadí 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projektové řízení 

Práce byla realizována formou schůzek, kde byla řešena aktuální problematika podle předem 

stanoveného harmonogramu prací.  

týden náplň práce 

7. základní návrh procesů 

8. finální verze návrhu procesů, diagram v ARIS 

9. výběr vhodného informačního systému 

10. - 11. implementace 

12. konzultace řešení, psaní zprávy 

13. rezerva 

14. pokus o odevzdání 
 

Tab. 1: Harmonogram prací 

 

 

 

Závěr 

V rámci semestrální práce jsme si vyzkoušeli práci se systémem typu CRM a osvojili si jeho 

základní ovládání. Implementovali jsme základní procesy pro půjčovnu nářadí. Díky tomuto 

systému se zvyšuje efektivita práce zaměstnanců a zároveň je získáván podrobný přehled o stavu 

nářadí a historii jeho výpůjček. Vzhledem k požadavku zadavatele byly implementovány pouze tři 

základní procesy. Aplikace slouží pouze jako demonstrační ukázka. 

Vzhledem k tomu, že jsme z oboru letecké informační a řídící systémy, nebyl pro nás tento předmět 

příliš atraktivní. Jelikož jsme paralelně s tímto předmětem pracovali na časově náročných 

diplomových pracích, nezbývalo nám mnoho času věnovat se tomuto předmětu. 


