
E-mail: komercni.prilohy@economia.cz 2. února 2007

PODNIKY A INFORMAČNÍ SYSTÉMY
Komerční příloha deníku

V PŘÍLOZE SE PŘEDSTAVUJÍ
AAA Auto
dodavatel projektu
AXIOM SW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
Knižní velkoobchod PEMIC
dodavatel projektu
KVADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II
Českomoravský cement
dodavatel projektu SYCONIX . . . . II
CE WOOD
dodavatel projektu POINT.X . . . . . II
LINDE MH
dodavatel projektu
CDL System . . . . . . . . . . . . . . . . . II
Elektrizace železnic Praha
dodavatel projektu
AutoCont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III
Albi
dodavatel projektu
Sunnysoft . . . . . . . . . . . . . . . . . . III
Energizer Czech
dodavatel projektu
KVADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV
Konica Minolta
dodavatel projektu
Ambica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV
Schneider-Bohemia
dodavatel projektu
Sprinx Systems . . . . . . . . . . . . . . IV
eBanka
dodavatel projektu
AutoCont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV
Manutan
dodavatel projektu
Navisys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V
Meopta
dodavatel projektu
Axperience . . . . . . . . . . . . . . . . . . V
FenStar
dodavatel projektu
GEMMA Systems . . . . . . . . . . . . . V
Nike Inc.
dodavatel projektu
Clever Decision . . . . . . . . . . . . . . VI
Okin Facility
dodavatel projektu
Logos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI
Johnson & Johnson
dodavatel projektu
DIGI TRADE . . . . . . . . . . . . . . . . . VI

PŘIPRAVILA
REDAKCE KOMERČNÍCH PŘÍLOH

Dobrovského 25, 170 55 Praha 7

ŠÉFREDAKTOR
Jiří Humplík,
tel.: 233 071 720

ODPOVĚDNÝ REDAKTOR
Zbyněk Hutar,
tel.: 233 071 796

PŘÍJEM A PRODUKCE INZERCE
Lucie Melichová,
tel.: 233 071 701

MANAŽER INZERCE
Zbyněk Budka,
tel.: 233 071 793

Příloha byla připravena ve spolupráci
se společností Microsoft.

Komerční příloha deníku

Michal Čupa, generální ředitel společnosti Microsoft Česká republika, říká:

Pomůžeme-li k expanzi malým
a středním firmám, rosteme i my
Od května loňského roku stojí v čele
české části společnosti Microsoft
Michal Čupa, který do té doby půso-
bil jako výkonný viceprezident ame-
rické telekomunikační firmy Golden
Telecom v Rusku. Ještě předtím byl
Čupa činný v Českém Telecomu
(nyní Telefónica O2) a v letech 1999
až 2004 pracoval u dánského tele-
komunikačního operátora TDC jako
prezident a generální ředitel společ-
nosti Contactel. Pod jeho vedením
přijal Microsoft ČR plán na zvýšení
výnosů na dvojnásobek během ná-
sledujících tří let.

• Jste v čele české pobočky
zhruba půl roku, co se za tu
dobu změnilo?
V minulém období jsme se věno-

vali rozsáhlé změně managementu.
Nyní nám zbývá obsadit poslední
dvě klíčové pozice. Jednu obsazuje-
me tento měsíc a pro druhou vhod-
nou osobu teprve hledáme. Tím bu-
de obměna managementu prakticky
dokončena. Máme jasnou strategii
a máme i výborné výsledky za první
polovinu fiskálního roku. Získali jsme
tak velmi slibné startovací podmínky
pro splnění našeho tříletého cíle, jímž
je zdvojnásobení objemu businessu
na českém trhu.

• Začátkem prosince jste
představili nový operační
systém Vista. Jak byl přijat?
Vistu jsme úspěšně vpustili na

podnikatelský trh a očekáváme, že
během dvou let by měla být již u po-
loviny zákazníků, takže bychom do-
sáhli jakéhosi bodu zvratu okolo ro-
ku 2009. Teď se připravujeme na
fázi, kdy Vistu uvedeme na masový
trh. Stane se tak začátkem března.
Je s tím samozřejmě spojena spous-
ta očekávání, protože Vistu nechá-
peme jen jako pouhý operační
systém, ale představuje pro nás, po-
kud jde o komfort obsluhy, bezpeč-
nost a mobilitu, obrovský krok do-
předu.

Jsme tedy přesvědčeni, že Vista
zcela zásadně pomůže internetové-
mu bankovnictví a dalším aplikacím,
které jsou náročné na ochranu dat.
V probíhajícím čtvrtletí vyvíjíme vůči

bankám velkou aktivitu. Vybudovali
jsme si rozsáhlé zázemí k tomu,
abychom byli schopni velké banky
v ČR při zavádění internetového
bankovnictví účinně podporovat
a pomoci jim komunikovat taková
témata, jako je právě bezpečný in-
ternet a bezpečné internetové ban-
kovnictví. Věříme, že naše aktivity
pomohou rozhodujícím způsobem
změnit vnímání příslušných rizik.

• Když jste představoval svou
strategii po nástupu do funkce,
tak jste vedle mobilních služeb
kladl důraz na segment malých
a středních firem. Co jste tedy
pro ně připravili?
Jedním tématem je zmíněná Vis-

ta, další představuje boj proti pirát-
ství a také produkty, které mají per-
fektní smysl pro menší zákazníky,
jako je například Small Business
Server. Snažíme se jim tak nabíd-
nout úplné řešení, které je velmi jed-
noduché, snadno obsluhovatelné
a jež řeší potřeby tohoto segmentu
trhu. Řešení chceme kombinovat
s mobilitou, protože u malých
a středních firem je tento aspekt vel-
mi významný. Řada zaměstnanců se
totiž pohybuje v terénu. Jde o pro-
dejce nebo techniky, kteří nesedí
v kancelářích u počítačů, ale pracují
přímo v místech, kde je jejich zákaz-
níci potřebují. Naše ambice jsou po-
silovány faktem, že rozvoj mobility je
segmentem ekonomiky, který velmi
rychle roste a jemuž se velmi daří.
My chceme tomuto segmentu po-
moci v expanzi. Když poroste, i my
porosteme s ním.

• Velkou část řešení pro střední
a malé firmy dodáváte
prostřednictvím svých partnerů.
Jakou máte vůči nim strategii?
V rámci strategie měníme také

náš vztah k partnerům. Chceme je
více cíleně podporovat. Naše snaha
je, abychom neměli velké množství
partnerů, kteří jsou schopni obsloužit
veškeré univerzální požadavky na tr-
hu a všechny stávající i budoucí po-
žadavky zákazníků, ale abychom na-
še partnery více profilovali pro určité
typy zákazníků, specifické typy apli-

kací nebo konkrétní oblasti průmys-
lu. Chceme tak partnerům pomáhat
poskytovat specifickou přidanou
hodnotu, kterou by mohli nabízet
specifickým zákazníkům. Samozřej-
mě se ale v rámci popsané strategie
snažíme na trhu získat také další
partnery. Ale nepracujeme jen
s partnery, ale i s IT profesionály či
vývojáři.

• Zejména v menších firmách
přetrvává problém softwarového
pirátství...

Firmy nebo instituce by si měly
uvědomit, že nesou zodpovědnost
za to, co v počítačích je a co si tam
kdo nahraje. Aby si všechny subjek-
ty tuto zodpovědnost uvědomily
v plném rozsahu a šíři, zahájili jsme
loni na podzim kampaň proti pirát-
skému softwaru. Myslím, že úspěch,
který vidíme na trhu, je dán nejen vý-
sledkem uvedené kampaně, ale také
tím, že celá společnost teď více ref-
lektuje, že bychom se měli chovat
eticky a že přes kradení softwaru
a intelektuálního vlastnictví nevede

ních aktivit. Od Mony Lisy si AAA
Auto navíc slibuje výraznější podpo-
ru při obchodních rozhodováních.

(kmb)

AAA Auto chce pro expanzi po Evropě využít nový informační systém

Na pomoc jim přišla Mona Lisa
Největší středoevropský obchodník
s ojetými vozy AAA Auto se rozhodl
pro svou chystanou expanzi do dal-
ších evropských zemí zavést zcela
nový informační systém. V dubnu
2006 se společnost AAA Auto roz-
hodla postavit nový jednotný systém
na platformě Microsoft Dynamics
NAV. Projekt předložený firmou Mic-
rosoft a jejím partnerem AXIOM SW
nejvíce splňoval požadavky zákazní-
ka. O jeho výběru rozhodla i rychlá
návratnost vložených prostředků
v horizontu tří let. Pilotní provoz firma
zahájila v průběhu listopadu a pro-
since loňského roku v nově otevřené
maďarské pobočce a běžný provoz
byl naplánován na leden. Pro svou
promyšlenost a elegantní jednodu-
chost dostaly projekt i řešení název
Mona Lisa.

AAA Auto měsíčně prodá 3800
aut a na celkové ploše svých center
o rozloze 67,2 tisíce m2 má čtyři tisí-
ce vozů různých typů a značek. Fir-
ma vedle ČR rovněž působí na Slo-
vensku, v Rumunsku, Maďarsku
a v nedávné době expandovala na
polský trh. Dosavadní IT podporu
obchodních procesů společnost za-
bezpečovala desítkami nesourodých
specifických aplikací založených na
různých platformách. Přes svou roz-

manitost byly doposud stávající IT
systémy schopny poskytovat spo-
lečnosti dostatečnou podporu
a pružnost. Jejich rizikem pro střed-
nědobý horizont však byl fakt, že by-
ly navrženy pro jednu zemi, jeden ja-
zyk a práci s jednou měnou. Další
problémy jsou spojeny s integrací
dat a systémů, s jejich vkládáním
a aktualizacemi. Nová platforma
představuje centrální a integrovaný
systém, který řeší klíčové obchodní
procesy, tedy nákup, prodej, servis,
sklad, financování, logistiku, podpo-
ru prodeje, strategické plánování,
měření výkonnosti a manažerské
funkce, a splňuje i požadavky na za-
bezpečení strategie rozvoje společ-
nosti. To znamená především
schopnost pracovat v různých jazy-
kových mutacích, s různými měnami
a v mnoha legislativních prostředích.
Z technického hlediska je řešení ma-
ximálně dostupné a výkonné a lze jej
také dále rozšiřovat a segmentovat.
Mona Lisa má společnosti pomoci
dosáhnout hlavního strategického
cíle, jímž je masivní, efektivní a pruž-
ná mezinárodní expanze. Dosavadní
měření ukazují, že doba potřebná
pro zapojení již existující pobočky do
nového systému je mnohem kratší
než u do té doby používaného řeše-

ní. Implementace do existující po-
bočky se zkrátí ze třiceti dnů až na
pět. Nový zahraniční trh vstřebá Mo-
na Lisa za čtyři týdny. Dosluhující

systém by na to přitom potřeboval tři
měsíce. Sjednocení systému umožní
lepší spolupráci různých oddělení
a snadnější koordinaci mezinárod-

cesta do vyspělého světa. Příslušné
povědomí u nás pomalu vzniká,
podniky se už o softwarovou hygie-
nu starají a v zemi působí i speciali-
zované firmy, které dokážou jedno-
duše zjistit, co je v počítačích
instalováno za programy, a firmám
i institucím tak v jejich úsilí pomoci.

• Nicméně tento vlak ještě bude
mít určitou setrvačnost. Nedá se
jistě očekávat, že by se neblahý
současný stav, kdy čtyřicet
procent softwaru je pirátského
původu, z roku na rok zlepšil
třeba o deset procentních
bodů...
To ani nečekáme. Byli bychom

ovšem příjemně překvapeni, kdyby
k takovému vývoji došlo. Ale pokud
nyní trpíme čtyřiceti procenty a Ra-
kousko má nyní 28 procent, jsme
přesvědčeni, že v horizontu tří let se
musíme Rakousku přinejmenším při-
blížit. Trend je pozitivní. Na druhou
stranu je nutné říci, že některé ev-
ropské země mají vyšší míru pirátství
než ČR. Určitě v tomto směru ve
světě nesloužíme jako nějaký tragic-
ký příklad. Rusko, Čína nebo Viet-
nam mají s příslušnými zákony mno-
hem větší problém.

• Kde vidíte konkrétní přínos
řešení založených na
technologiích Microsoftu
určených pro střední firmy?
Jedním z našich cílů je pomoci

zákazníkům zvýšit efektivitu využívá-
ní technologií a usnadnit jejich za-
městnancům vzdálený přístup ke
kanceláři. Jako velký přínos v této
oblasti vidím mobilní řešení, která
nabízíme společně s mobilními pro-
vozovateli. Ta umožňují zaměstnan-
cům přístup k datům a práci on-line
odkudkoliv a kdykoliv, zvyšují jejich
výkonnost a tím pomáhají posilovat
efektivitu firmy. Kromě mobilních ře-
šení nabízíme středně velkým spo-
lečnostem také komplexní podniko-
vé informační systémy, tedy ERP,
CRM a Business Intelligence řešení,
které zákazníkům usnadňují práci
a komunikaci s jejich obchodními
partnery. (rkp)

HN-016898/C



II / HOSPODÁŘSKÉ NOVINY pátek, 2. února 2007PODNIKY A INFORMAČNÍ SYSTÉMY
komercni .pr i lohy@economia.cz

a podnikového informačního systé-
mu vedla k efektivnějšímu a účinněj-
šímu řízení práce obchodních zá-

stupců v terénu a k získávání kvalit-
nějších informací z terénu pro řízení
obchodních procesů.

ditel společnosti PEMIC Petr Mi-
chálek. Obchodní zástupci nyní
používají mobilní multifunkční zaří-
zení s datovými službami GPRS
a mobilní tiskárny.

Obchodník má v kapse komplet-
ní sortiment zhruba třiceti tisíc knih,
které nabízí včetně náhledu jejich
obálek.

Mobilní systém umožňuje přímo
z terénu prezentovat a objednávat
zboží, ale i ověřovat fakturaci, kon-
trolovat platební morálku zákazníků
či vybírat platby v hotovosti a ostat-
ní platby s tiskem pokladních dokla-
dů. Technologie SQL Server přine-
sla především lepší přístup k datům
ze strany obchodních zástupců, ale
zvýšila také možnosti zabezpečení
dat.

Významným přínosem je také
rozšíření reportovacích možností
s využitím platforem Microsoft Ana-
lysis a Reporting Services pro vy-
tváření rozsáhlých výkazů o činnosti
a obchodních procesech.

Bezkontaktní stabilita
»Pro nás je velice důležité, aby pro-
dukty, které potřebujeme k naší
hlavní činnosti, byly stabilní a nabíze-
ly nám garanci kompatibility do bu-
doucna, ať už se jedná o nové data-
bázové prostředí SQL Server 2005,
či například o nástup mobilních
technologií anebo RFID systému pro
bezkontaktní identifikaci zboží, oba-
lů, osob nebo majetku,« dodal Mi-
chálek. Knižní velkoobchod PEMIC
působí na trhu deset let a patří mezi
přední tuzemské firmy zabývající se
distribucí knih.

V současnosti má téměř 150 stá-
lých zaměstnanců a vlastní vozový
park sestávající ze čtyřiceti užitko-
vých a dodávkových automobilů
a čtyř nákladních automobilů
s hmotností nad 3,5 tuny. Z centrál-
ního skladu v Ostravě a distribučních
uzlů v Praze a Brně dodává knihy do
knihkupectví a obchodních řetězců
na území celé České republiky
a Slovenska. (hrh)

Českomoravský cement zkrátil oběh dokumentů na hodiny

Rychlost až v první řadě
Zkrátit dobu oběhu dokumentů
a zrychlit komunikaci mezi poboč-
kami, se zákazníky a partnery, včet-
ně zemského archivu. To byl hlavní
požadavek společnosti Českomo-
ravský cement, když se v roce
2002 rozhodovala o zavedení elek-
tronické správy dodavatelských
smluv a schvalování investic. V le-
tošním roce pak systém rozšířila
o správu protokolů o spalování
a podporu archivního a skartačního
řádu. Nejvýznamnější tuzemský vý-
robce cementu je součástí nadná-
rodní skupiny HeidelbergCement
a provozuje závody ve třech lokali-
tách: v Praze-Radotíně a v Mokré
u Brna firma vyrábí cement. Závod
Králův Dvůr, kde byla výroba ce-
mentu začátkem roku 2003 přeru-
šena, slouží jako expediční místo.
Firma s necelými šesti sty zaměst-
nanci provozuje zhruba čtyři sta po-
čítačů a před zavedením řešení byl
oběh veškerých dokumentů zajištěn
především v tištěné podobě poš-
tou, případně e-mailem. Evidenci
písemností a řízení firemního archi-

vu firma prováděla v programu MS
Excel.

»Dříve se schvalovaly smlouvy
v řádech dnů až týdnů. Dnes je to
v řádech hodin až dnů. Čas jsou pe-
níze, a tak jde o zásadní přínos,« vy-
světlil Martin Hanusek ze společnosti
SYCONIX, která řešení vytvořila. Zá-
kladem řešení je český systém pro
správu dokumentů TreeINFO, vyvíje-
ný plně na technologiích společnosti
Microsoft. TreeINFO zajišťuje třídění,
vyhledávání a schvalování dokumen-
tů. Samotné dokumenty jsou vytvá-
řeny převážně na platformách Micro-
soft Office Word a Microsoft Office
Excel, které jsou s TreeINFO plně in-
tegrovány. Systém má samostatnou
část pro podporu archivního a skar-
tačního řádu, která usnadňuje plnění
povinností společnosti plynoucích ze
zákona. Další část systému pomáhá
uživatelům organizovat agendu
smluvních dokumentů a jejich ná-
sledné schvalování. S tvorbou smluv
souvisí proces schvalování investic
vedením společnosti, který celé pří-
pravě smluvních dokumentů k určité

investici předchází. Přístup k smluv-
ním dokumentům firma zabezpečuje
pomocí přístupových práv. Každý
uživatel čte nebo modifikuje jen ty,
které souvisí s jeho zodpovědností.
Automatický přenos hodnot ze
systému do přednastavených částí
dokumentů MS Office usnadňuje sa-
motnou tvorbu dokumentace jedno-
tným způsobem.

»Rychlost, transparentnost a za-
bezpečení schvalovacích procesů je
jednou ze základních podmínek ús-
pěšného řízení naší společnosti. Za-
vedením DMS jsme snížili administ-
rativní náklady společnosti a přispěli
i ke zvýšení firemní kultury,« říká fi-
nanční ředitel Českomoravského ce-
mentu Jan Vencálek. Systém je zá-
roveň plně připraven pro nasazení
do dalších oblastí řízení dokumentů,
mezi něž patří »evidence zpracová-
vaných odpadů«. Pracovníci v systé-
mu evidují zpracovávané odpady,
vytváří výpočty jejich množství a ske-
nují do systému průvodní dokumen-
taci.

(mbk)

Já do lesa nepojedu, já do lesa nepůjdu. Bez počítače

Kácí s mobilními PC
Největší tuzemská dřevařská skupi-
na CE WOOD se rozhodla výrazně
zefektivnit práci svých pracovníků
v terénu a vybavila je výkonnými mo-
bilními terminály. Prostřednictvím
mobilních PC tak nyní lesníci mohou
zadávat i prohlížet údaje o těžbě
dřeva přímo z lesa a vedení společ-
nosti má vždy aktuální informace
o těžbě, které mu do té doby chybě-
ly. Lesníci komunikují s informačním
systémem firmy prostřednictvím ka-
pesních terminálů vybavených ope-
račním systémem Windows Mobile
a datových přenosů GPRS. Použitá
aplikace MOBIX od společnosti
POINT.X zabezpečuje obousměrnou
transakční komunikaci s mobilními
zařízeními, automatickou aktualizaci
mobilní aplikace, kontroly a před-
zpracování dat a také vstup do
firemního informačního systému
Microsoft Dynamics. Zároveň ale
umožňuje i práci off-line.

»Je nutné zaznamenávat velké
množství údajů, které se váží k těž-
bě, pěstování nebo dovozu dřeva
a jež jsou podkladem pro fakturaci,
mzdy a obecně pro řízení firmy. Pro-
pojení musí být obousměrné, proto-
že i pracovníci v terénu potřebují ke
své práci aktuální údaje z informač-
ního systému,« vysvětlil obchodní ře-
ditel společnosti POINT.X Michal
Herštus. Dosud firma používala níz-
kokapacitní elektronické přístroje pro
evidenci těžby dřeva, které nebylo
možné připojit přímo z terénu, a les-
níci museli data stahovat do počí-
tače až po návratu z lesa. Další pro-
hlížení pořízených dat a jejich
zpracování do různých přehledů bylo
možné pouze v informačním systé-
mu, k němuž se pracovníci připojo-

vali ze svých PC doma nebo na stře-
discích přes systém Citrix. To zna-
menalo vybavení všech lesních mist-
rů osobními počítači a také poměrně
značné zatížení serveru, k němuž se
zejména na konci měsíce připojovalo
velké množství uživatelů. Nevýhodou
byla také nutnost školit všechny te-
rénní pracovníky v práci s informač-
ním systémem. Nové řešení firma
používá ke komplexní evidenci těž-
by, expedice i prodeji dřeva v teré-
nu. Systém umožňuje přímo z lesa
objednávat dopravu, plánovat ter-

míny dodávek a sledovat stav pře-
pravy. Je jednoduchý na obsluhu
a snižuje nároky na školení terénních
pracovníků. Navíc umožňuje auto-
matickou kontrolu již při zadávání
údajů, průběžné odesílání informací
o pohybu dřeva a zároveň přístup
k aktuálním informacím. Systém rov-
něž umožňuje vést výkazy práce,
které jsou podkladem pro mzdy,
a využití dopravních prostředků. Je
také možné rozesílat zprávy mezi
uživateli i hromadné vzkazy od vede-
ní pracovníkům v terénu. (hur)

snadný přístup k informacím a pro-
cesům, a to kdykoliv a odkudkoliv.
Hlavním cílem bylo zjednodušení
práce zaměstnanců při získávání in-
terních informací a při zadávání vstu-
pů pro interní procesy. Od toho jsme
si slibovali snížení zátěže pracovníků,
kteří mohou ušetřený čas využít
k práci a přímé komunikaci se zá-
kazníkem.

• Jaké byly hlavní požadavky na
dodávané řešení?
Výsledkem mělo být přehledné

uložení informací se snadným vyhle-
dáváním, možnost přístupu jak z fi-
remní sítě, tak i z internetu a propo-
jení systému se stávajícími IT
produkty. Uživatelské rozhraní mu-
selo být příjemné, s minimálními ná-
roky na školení pracovníků. Dále
jsme požadovali rozumný poměr in-
vestovaných prostředků vzhledem
k přínosům, a to včetně zohlednění
velikosti a možností společnosti,
a v neposlední řadě snadnou a rych-
lou implementaci.

• Pro které řešení jste se rozhodli
a proč?
Pro splnění požadovaných cílů

jsme zvolili technologii Microsoft
SharePoint s návazností na databá-
zový systém MS SQL Server, kterou
dodala společnost CDL SYSTEM.
Nasazení této technologie nám vy-
hovovalo zejména díky perfektní ná-
vaznosti na již provozované systé-
my. Portály SharePoint lze napojit na
centrální adresářovou službu Active-
Directory, a tím zjednodušit správ-
cům nastavení oprávnění pro přístup
k informacím. Ideální je též možnost
propojení se serverem Microsoft Ex-
change; to umožňuje například pre-
zentaci kalendářů sdílených zdrojů
na portálu.

Nezanedbatelnou roli při rozho-
dování sehrála i snadnost obsluhy
portálu, ke kterému se přistupuje
běžným internetovým prohlížečem,
a fakt, že obsluha portálových apli-
kací je velmi blízká ovládání běžných
internetových stránek, které jsou uži-
vatelé zvyklí používat.

• Na co vše se tedy vaši
pracovníci na portálu mohou
těšit?
Výčet všech služeb, které jsou na

našem portálu, by byl opravdu dlou-
hý. K těm nejzajímavějším patří na-
příklad správa ISO dokumentace,
která umožňuje schvalování doku-
mentů a zároveň nahrazuje papírový
proces seznamování uživatelů se
změnami a novinkami. Zaměstnanci
mohou na portálu též žádat o velké
množství interních služeb, například
o nákup vybavení, vstup do budovy,
finanční zálohu nebo povolení zahra-
niční služební cesty.

Důležitou součástí je i helpdesk
IT oddělení a určitě nesmím zapo-
menout na systém, který používá
naše obchodní oddělení. Jedná se
o publikaci obchodních a marketin-
gových informací a o řízení schvalo-
vání obchodních smluv. Je toho
opravdu mnoho, co nám portál po-
máhá řešit.

• Prověřila praxe zvolené
řešení?
Podařilo se nám vytvořit jednotný

informační zdroj, kde naši pracovníci
naleznou souhrnné informace ze
všech oblastí činnosti firmy a který
zároveň pomáhá řídit interní proce-
sy. Na většinu dotazů týkajících se
interních procesů lze odpovědět
snadno.

Tazatel totiž najde vše, co potře-
buje, přímo na portálu. Servisní tech-
nik může večer po návratu domů za-
žádat o nové nářadí, obchodník si
zase stáhne nový prospekt, navíc
jednoduše a bezpečně pomocí inter-
netového prohlížeče.

• Dá se nějak kvantifikovat přínos
nového portálu pro hospodaření
firmy?
Snaha vedení o zlepšení pracov-

ních podmínek působí na zaměst-
nance vždy motivačně. Usnadnění
práce přispěje k vnitřní pohodě za-
městnanců a pozitivně ovlivní také
služby zákazníkům a vztahy s nimi.
A odtud už vede přímá cesta k vyš-
šímu profitu firmy.

(bsb)

Společnost Linde Material Handling
ČR se zabývá prodejem a servisem
nízkozdvižných a vysokozdvižných
vozíků. Firma obsluhuje zákazníky
na celém území ČR. O komunikaci
s nimi se stará tým obchodních zá-
stupců, kteří pracují v jednotlivých
lokalitách a sídlo firmy navštěvují jen
v případě školení nebo interních mí-
tinků. V podobném režimu pracují
i servisní technici, kteří zajišťují péči
o dodaná logistická zařízení. Cel-
kem osmdesát zaměstnanců pra-
cujících mimo sídlo firmy tvoří téměř
polovinu všech uživatelů informač-
ních technologií ve společnosti. In-
formační systém firmy pokrývá
všechny důležité agendy podniku,
od podvojného účetnictví přes říze-
ní nákupu a prodeje, řízení sklado-
vého hospodářství až po sledování
servisních zakázek a jejich vyhod-
nocování.

Zvláštní důraz klade na řízení
a poskytování servisních služeb, sle-
dování pohybu servisních a náhrad-
ních dílů, sestavování a konfiguraci
vysokozdvižných vozíků, sledování
zápůjček a fleet managementu.

»Naše společnost dlouhodobě
používá informační systém Micro-
soft Dynamics NAV se vzdáleným
přístupem, do něhož jsou integrová-
ny standardní obchodní procesy
související s přímou obsluhou. Pro
zajištění chodu firmy jsme však pou-
žívali i mnoho dalších interních pro-
cesů, které nebylo možné do cent-
rálního informačního systému
integrovat. V roce 2006 se vedení
společnosti rozhodlo doplnit infor-
mační technologie o nástroj, který
by pomohl řídit i tyto obslužné inter-
ní procesy a zároveň pomohl snad-
no distribuovat informace z hlavního
informačního systému Dynamics
NAV,« analyzuje výchozí situaci Mi-
chael Záhorňacký, generální ředitel
firmy Linde MH. Hledaným řešením
je intranetový portál.

• Co vás vedlo k rozhodnutí
doplnit informační systém?
Vzhledem k tomu, že dnes už

většina našich zaměstnanců pracuje
v terénu, potřebovali jsme jim zajistit

Michael Záhorňacký, generální ředitel firmy Linde MH, říká:

Vsadili jsme na portál

Nic snadnějšího
než výkazy
»Náš obchod je postaven na včas-

ných a správných
informacích,
proto jsou pro
nás informač-
ní a komuni-
kační techno-
logie klíčové.

P ř e c h o d
na SQL Ser-
ver jsme zva-
žovali společ-
ně s kolegy
z KVADOSu,
kteří nejdříve
provedli otes-

tování kompati-
bil ity svých pro-

duktů ve spolupráci
s lidmi z centrály společ-

nosti Microsoft. Výsledky testů spl-
nily naše očekávání.

Dal jsem proto souhlas k pře-
chodu na SQL,« uvedl generální ře-

Knižní velkoobchod PEMIC už řídí svůj obchodní tým výhradně elektronicky

Obchodník má v kapse třicet tisíc knih
Kromě lepšího přístupu
k datům zvýšila technolo-
gie SQL Server také mož-
nosti jejich zabezpečení.

Akciová společnost Knižní velkoob-
chod PEMIC se rozhodla zvýšit efek-
tivitu práce svých více než tří desítek
obchodních zástupců zavedením
mobilního informačního systému,
který mohou využívat přímo v terénu
u knihkupců. Na podzim roku 2004
proto nasadila mobilní multifunkční
terminály vybavené informačním
systémem myAVIS, který doplnil
ERP systém VENTUS. Oba infor-
mační systémy dodala ostravská
společnost KVADOS společně
s produkty Microsoft Windows Ser-
ver a Microsoft SQL Server. Dosa-
vadní mobilní systém pro vedení ob-
chodního týmu nahradila společnost
plně elektronickým způsobem řízení.
Provázanost mobilního systému
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Společnost Elektrizace železnic Pra-
ha, která se zabývá výstavbou trakč-
ních vedení pro železnici a městské
dráhy, během jednoho měsíce zce-
la přebudovala svůj komunikační
systém na platformě produktů spo-

lečnosti Microsoft. Hlavním cílem
přechodu na nové řešení bylo za-
bezpečit elektronickou komunikaci
mezi pracovníky, externími spolupra-
covníky i partnery společnosti.

»Přínosy jsou jednoznačné. Zlep-
šení komunikace uvnitř společnosti,
které umožňuje lépe reagovat na
požadavky zákazníků a vede i k lepší
realizaci stavebních projektů, což je
základní produkt Elektrizace želez-
nic. Podstatně se zjednodušila
i správa poštovního serveru,« říká
Miroslav Klobasa, vedoucí oddělení

uživatelů. Systém rovněž nebyl do-
statečně spolehlivý. Firma má hlavní
sídlo v Praze a několik středisek po
celé ČR. Některá další střediska,
která jsou podřízena jednotlivým za-
kázkám, se dočasně budují přímo
na stavbách. Pro prostředí nároč-
ných stavebních projektů společnost
potřebovala zajistit bezproblémovou
komunikaci jak ve vnitřním prostředí
intranetu, tak i prostřednictvím inter-
netu mimo podnik.

Firma se rozhodla nasadit zcela
nový poštovní software v rámci mo-

IT Elektrizace železnic. Dosud použí-
vaný poštovní systém neumožňoval
nasazení antivirů, antispamu, anti-
spyware a dalších bezpečnostních
prvků. To stále více omezovalo mož-
nosti bezpečné komunikace jeho

dernizace celého informačního
systému. Jako základ nového systé-
mu použila dodavatelská společ-
nost AutoCont prostředí Windows
Server. Jako poštovní systém spo-
lečnost zvolila Microsoft Exchange
2003.

Protože se zavádění nového
poštovního systému dotýkalo všech
uživatelů ve firmě, dodavatel celou
realizaci pojal jako samostatný pro-
jekt, který realizoval během jednoho
měsíce, a to včetně zaškolení uživa-
telů. Ostré spuštění pak proběhlo
zcela bezproblémově, přestože se
nový klient a způsoby používání
zcela zásadně lišily od bývalého
poštovního systému. Vedle ochrany
proti virům, spamu, spywaru a dal-
ším útokům umožnil nový poštovní
systém využít pokročilejší funkce, ja-
ko jsou například sdílené kalendáře,
sdílení dat či možnost přijímání
a odesílání SMS mezi sítí a mobilní-
mi telefony. Podle Klobasy tak na-
příklad mohou pracovníci firmy – dí-
ky novému komunikačnímu systému
– udržovat svůj pracovní kalendář
stále aktuální.

Všechny schůzky nyní plánují
prostřednictvím aplikace Microsoft
Outlook, což umožňuje například
pružně reagovat na změny termínů
či pozvat další účastníky a elektro-
nicky si předávat potřebné podkla-
dy. Zároveň téměř odpadl problém
obsazení zasedacích místností růz-
nými žadateli. Manažeři mohou svůj
pracovní čas plánovat i bez sekre-
tářky a na svůj e-mail se mohou při-
pojit odkudkoliv.

Vzdálený přístup umožnil efek-
tivnější spolupráci mezi pracovníky
společnosti i externími dodavateli
přímo z prostředí realizovaných
staveb. Systém automaticky hlídá
velikost schránek uživatelů a použí-
vá jednotnou doménu @elzel.cz.
V současnosti f irma pokračuje
v zavádění bezpečnostních prvků
pro vstup do systému a plánuje na-
sazení portálového webu. (hht)

Všichni obchodní zástupci společ-
nosti Albi, která se zabývá výrobou
a prodejem přání do obálky, komu-
nikují od poloviny loňského roku
s centrálou i mezi sebou mobilními
počítači. Díky řešení založenému na
platformě Windows Mobile tak vede-
ní firmy získalo přehled nejen o vlast-
ních prodejích, ale i o plánovaných
a uskutečněných návštěvách a akti-
vitách jednotlivých obchodních zá-
stupců i celého týmu. Firma zaměst-
nává sedmdesát lidí a funguje od
roku 1991. Do povědomí veřejnosti
se dostala v roce 1996, kdy začala
spolupracovat s největším americ-
kým výrobcem přání. V roce 2001
se začala zabývat také výrobou
a prodejem dárkových předmětů,
o rok později byla založena divize
stolních společenských her a otevře-
ny dvě specializované prodejny stol-
ních her. Prostřednictvím obchod-
ních zástupců působí nyní v celé ČR
a na Slovensku a její katalog obsa-
huje přes 5500 položek.
Ke sběru dat a řízení svých obchod-
ních zástupců v terénu začala Albi
používat technologii mAgent od fir-
my Sunnysoft v polovině roku 2005.
Systém musel dodavatel propojit
s vlastním logistickým systémem
i infrastrukturou a upravit pro sou-
běžný provoz v České republice, na
Slovensku a v Polsku. Kromě toho
vedení Albi vybralo a specifikovalo
celkem 24 oblastí, které přesně od-
povídají vlastním obchodním a logis-
tickým procesům společnosti. Pří-
kladem jsou blokace zboží na skladě
pro významné zákazníky, vytváření
plánu odběrů pro zákazníka a jeho
porovnávání se současným stavem
nebo dynamické generování cen pro
produktové sady. Obchodní zástup-
ce si může naplánovat trasu nebo
jednorázovou návštěvu přímo v ka-
pesním počítači. V rámci návštěvy
má možnost kontrolovat platební
morálku zákazníka, sledovat historii
odběrů a realizovat přímý prodej ne-

Elektrizace železnic
zvýšila bezpečnost

bo objednávku. Zároveň systém mů-
že využít pro realizaci vratek, napří-
klad po ukončení vánoční sezony.
Činnost obchodníka v terénu ury-
chluje integrovaná čtečka čárového
kódu. Položky jsou tedy načítány
pomocí čárových kódů a obchodník
se soustředí jen na zadání počtu ku-
sů, což může dělat na klávesnici ne-
bo pomocí softwarové klávesnice.

»Při výběru řešení jsme dbali na
využití moderních technologií, prově-
řené reference a schopnost garanto-
vat námi požadovaná rozšíření
systému. Zároveň jsme měli stano-
ven přesný termín ostrého provozu.

Zvolili jsme správně, Sunnysoft
mAgent byl zaveden a spuštěn v do-
hodnutém rozsahu při dodržení har-
monogramu i rozpočtu projektu,« ří-
ká vedoucí projektu Albi Jan Hajič.
Obchodní zástupci využívají mobilní
datové GPRS přenosy, a díky obou-
stranné digitální komunikaci jsou tak
v neustálém kontaktu s centrálou
společnosti. Hlavním přínosem řeše-
ní jsou tedy přesné a relevantní infor-
mace. Uživatelská přívětivost rozhra-
ní technologie mAgent i prostředí
Microsoft Windows Mobile umožňují
snadné a intuitivní ovládání.

(brm)

Obchodníci s přáními
komunikují rovnou z ulic

HN-016898/B
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Mobilní osobní počítače zpřehlednily Energizeru český trh s bateriemi a holením

Obchodní zástupci kmitají jak včelky
Prodejci firmy rádi zapo-
mněli na to, jak dříve bě-
hem své práce se zákaz-
níky využívali papírové
formuláře a spojení
s centrálou společnosti
udržovali pomocí mobil-
ních telefonů.

Obchodní společnost Energizer
Czech, která v tuzemsku zastupuje
největšího světového výrobce a pro-
dejce primárních i nabíjecích baterií
a výrobce produktů na holení Wilkin-
son Sword, vybavila své obchodní
zástupce mobilními PC (MDA) na
platformě společnosti Microsoft
a tiskárnami, jejichž prostřednictvím
mohou uzavírat objednávky a prode-
je přímo v prodejnách u zákazníků.

Díky novému mobilnímu informační-
mu systému získala téměř padesát-
ka zástupců společnosti okamžitý
přehled nejen o svých zákaznících,
ale i o celé obchodní síti a postavení
konkurence. »Řešení používáme pro
tradiční trh, který zahrnuje přes 24 ti-
síc obchodů s drogistickým a potra-
vinářským sortimentem. Trh se tak
stal mnohem přehlednější,« říká ma-
nažer Energizeru v ČR Jiří Jermář.
Systém má vedle mobilní i servero-
vou část. Ta shromažďuje a zpraco-
vává prodeje z auta i transferové ob-
jednávky, faktury a další dokumenty
od obchodních zástupců.

Posílit pozici značky
Po zavedení systému se podle Jer-
máře výrazně zvýšila efektivita práce
obchodních zástupců. Ti jsou nyní
schopni v jednom pracovním dni
obsloužit výrazně vyšší počet ob-
chodů. Řešení tak umožňuje posílit
pozici značek a upevnit postavení

společnosti na trhu. Systém odstra-
ňuje komunikaci založenou na bázi
papírových dokumentů a zavádí jas-

ně definovanou firemní formu tisko-
vých sestav, které dostávají koncoví
zákazníci. Zavádí efektivní a spolehli-

vé řešení pro vybavování externích
objednávek formou exportního auto-
matu. Vedení firmy má relevantní
a rychlé informace o provozu mobil-
ního obchodního týmu, snadněji ob-
chodníky i obchodní zástupce kon-
troluje a řídí. Výhodou je i snadnější
zaškolení obchodních zástupců díky
unifikovanému procesnímu modelu
činnosti.

»Obchodní zástupce má v oka-
mžitém čase přehled o prodejně,
kterou obsluhuje, a může srovnávat
data v rámci konkrétního obchodní-
ho roku. Majiteli obchodu pak může
říci, kolik prodal, kolik má na skladě
a kolik je potřeba objednat konkrét-
ních produktů. Zároveň ho informuje
o tom, kolik ho vše bude stát a jak
zajímavá je nabídka obchodního zá-
stupce pro něj. Na místě pak mohou
sepsat a vytisknout objednávku či
pokladní doklad v případě přímého
prodeje z auta, které zákazník potvr-
dí,« vysvětlil Jiří Jermář. Výběrové ří-

zení na nový systém vypsala firma
na začátku roku 2005. Do té doby
prodejci firmy během své práce se
zákazníky využívali papírové formulá-
ře a spojení s centrálou společnosti
pomocí mobilních telefonů. Data
zpracovávala centrála na základě
zaslaných dokumentů ručně. Nové
obchodní procesy, které společnost
začala zavádět, výrazně změnily in-
formační toky ve společnosti a zvýši-
ly potřebu získávání relevantních
prodejních informací. Proto firma
musela implementovat mobilní infor-
mační systém, který by dokázal no-
vě vytvořené vazby bez problémů
elektronicky mapovat a řídit.

Dohledové centrum
vždy po ruce
Tendr vyhrála v květnu 2005 ostrav-
ská společnost KVADOS s mobilním
informačním systémem myAVIS na
platformě Microsoft Windows Ser-
ver 2003. Balík myAVIS je určený

pro uživatele, kteří většinu svého
pracovního času tráví mimo kance-
lář. Řešení je navrženo především
pro prodejní, servisní, marketingové
a distribuční společnosti a umožňuje
u všech zákazníků společnosti efek-
tivní řízení obchodních procesů.
Mobilní uživatelé využívají mobilní
zařízení PDA, které jim umožňují zís-
kávat informace a instrukce z cent-
rály a zároveň provádět v průběhu
obchodních návštěv sběr požado-
vaných dat. Uživatelům je poskyto-
vána podpora přes dohledové cent-
rum.

Kontrakt s dodavatelem firma
uzavřela na šest let. Energizer je
největším výrobcem a prodejcem
primárních i nabíjecích baterií (včet-
ně fotospeciálů, hodinkových bate-
rií, baterií pro nedoslýchavé a svíti-
len) a dvojka na tuzemském trhu
produktů na holení i po holení, kde
působí pod obchodní značkou Wil-
kinson Sword. (brb)

Česko-německá soukromá firma
Schneider-Bohemia zažila v posled-
ních letech výrazný rozvoj. Tak jak
společnost zabývající se dodávkami
systémů na stlačený vzduch rostla,
zaváděla různé softwarové aplikace
pro různé činnosti. Například zavede-
ním moderního zákaznického systé-
mu CRM odpadlo vyhledávání infor-
mací v papírových kartotékách.
Všechny oblasti práce se tak sice po-
dařilo pokrýt elektronickým zpracová-
ním, ale stále zůstávala potřeba do-
hledávat v jiné aplikaci. Docházelo
k situacím, kdy nekvalitní informace
zkreslovaly ukazatele hodnotící celko-
vou výkonnost firmy (zisk, tržby)
a zhoršovaly spokojenost zákazníků
(doba trvání reklamačního řízení). Pro-
to se společnost rozhodla pro portá-
lové řešení firemního informačního
systému. Firma chtěla zavést systém,
který by umožnil získávat data z růz-
ných zdrojů a zobrazit je na jednom
místě. Navíc měl být přístupný jak
z téměř padesátky PC, tak i mobilních
zařízení vybavených operačním systé-

mem Windows Mobile. Řešení mělo
zároveň snížit chybovost způsobenou
manuálním přepisováním dat a zjed-
nodušit reklamační řízení. Intranetový
portál založený na platformě Microsoft
Office SharePoint Server 2007 zaved-
la v podniku během jednoho měsíce
společnost Sprinx Systems. Firma
Schneider-Bohemia se rozhodla pro
technologie společnosti Microsoft
kvůli jejich kompatibilitě s již nasaze-
nými řešeními. Zároveň jí poskytují
perspektivu pro další rozšiřování
systému. Portál společnosti přináší
výrazné snížení časové a finanční ná-
ročnosti většiny obchodních a pro-
vozních činností. Firma uspoří čas i fi-
nanční prostředky při zpracování
objednávek, logistice, fakturaci i plat-
bách, celkově zrychlila dodávky
a zkracuje čas pro jejich zadávání.

»Díky portálovému řešení mám
všechny informace o chodu a výkonu
firmy k dispozici, kdykoliv potřebuji,«
uvedl ředitel společnosti Jaromír Pro-
cházka. Propojením různých aplikací
se zásadně zlepšuje kvalita hlášení

a statistik, které slouží jako podklad
pro zásadní obchodní rozhodnutí ve-
dení společnosti. Přínos jednotné
platformy pro uživatele tkví zejména
v tom, že z jednoho místa mají k dis-
pozici všechna potřebná data v jed-
notném přehledném zobrazení. Vedle
zjednodušení procesů a umožnění
přístupu pracovníkům mimo firmu při-
náší řešení možnost zadávání objed-
návek přímo z terénu. Zlepší kvalitu
zákaznické databáze i možnosti vede-
ní kontrolovat chod společnosti. Přes-
tože skutečné aplikace na pozadí por-
tálu fungují odlišně a mají různá
uživatelská rozhraní, jsou data pre-
zentována v jednotné formě. V přípa-
dě potřeby lze dokonce prostřednic-
tvím portálu do aplikací i zapisovat.
Tato integrace je výhodná nejen pro
přímé uživatele jednotlivých částí por-
tálu, ale také umožňuje administraci
na jednom místě, a tím šetří čas i pro
IT manažera. Ten může jednoduše
měnit vzhled aplikace, nastavovat pří-
stupová práva a dohlížet na správnou
funkčnost. (bbb)

Schneider–Bohemia šetří čas i peníze

Chytrý systém výhodou

výkonnostních kritérií byly vytvořeny
tři základní analytické kostky – před-
mět servisu, servisní smlouvy a ser-
visní zakázky. V každé z těchto kos-
tek bylo definováno několik dílčích
reportů.

Tyto reporty umožňují například
v kostce servisních zakázek analyzo-
vat poruchovost předmětu servisu
(strojů), odezvu servisu a kvalitu vyří-
zení zakázek. Na základě těchto dat
je možné provádět i vyhodnocovat
rychlost a kvalitu práce jednotlivých
servisních techniků. To umožňuje
efektivnější řízení servisních činností
společnosti a v konečném důsledku
i dosažení lepší spokojenosti zákaz-
níka s nabízenými službami společ-
nosti.

Konica Minolta Business Solution
Czech je předním dodavatelem
komplexních tiskových řešení, zabý-
vá se optimalizací, prodejem či pro-

Dodavatel tiskové techniky
a služeb Konica Minolta
se na podzim roku 2005
rozhodl radikálně vylepšit
práci s daty ve
svém vnitropodnikovém
systému.

Firma v posledních letech prošla
rychlým růstem a stávající řešení po-
stupně přestávalo poskytovat dosta-
tečnou podporu pro rychlé rozhodo-
vání a efektivní řízení. Informační
systém obsahoval velké množství
dat, které nebylo možné účelně vyu-
žít, některé specifické oblasti naopak
poskytovaly jen omezenou informační
hodnotu.

Konica Minolta: Změnili jsme data na informace

Datové kostky vrženy
zkušenostech se základními moduly
se Konica Minolta rozhodla postup-
ně rozšiřovat možnosti výstupů i na
další oblasti.

Co zajímá uživatele
Nástroj ProClarity poskytl firmě intui-
tivní přístup k analytickým a vizuali-
začním možnostem, které umožňují
manažerům podstatně zkrátit čas
potřebný pro zobrazení a pochopení
klíčových veličin ovlivňujících jejich
podnikání. Podle Petra Jelínka, tech-
nického ředitele Ambicy, nepředsta-
vuje datový sklad v očích řadových
uživatelů podstatnou komponentu.
»Technické řešení je v podstatě ne-
zajímá. Pro ně je řešení ztělesněno
jejich klientským nástrojem či oblíbe-
nými reporty, pomocí nichž získávají
pro sebe potřebné informace a pod-
robují je analýze. Nedílnou součástí
řešení se tak stává dodávka klient-

Tuzemská eBanka, která je známa
využíváním moderních komunikač-
ních kanálů s klienty, tj. internetu,
mobilních telefonů, wapu či pevné
linky, testuje v pilotním provozu ře-
šení Enterprise Project Management
společnosti Microsoft. To by jí mělo
v budoucnu pomoci při plánování
vývoje všech klíčových informačních

Bez workshopů ani ránu
»Téměř za každým novým bankov-
ním produktem stojí informační
systém. Efektivní vývoj těchto systé-
mů je závislý na dobré spolupráci na
projektech a hlavně na přesném plá-
nování. Vzhledem k rostoucímu po-
čtu projektů nelze bez sofistikované-
ho softwarového nástroje portfolio

Enterprise Project Management
2003 (EPM). Jejími hlavními součást-
mi jsou aplikace Microsoft Office
Project Server 2003 a nástroj pro
sdílení informací a spolupráci Win-
dows SharePoint Services. Při zavá-
dění do dlouhodobého pilotního pro-
vozu musel dodavatel postupovat
podle připravené interní metodiky
a procesů projektového řízení banky.
Součástí dodaného řešení jsou apli-
kační nadstavby pro detailní infor-
mace o finančních nákladech pro-
jektů a sledování meziprojektových
vazeb v oblasti řízení lidských zdrojů.
Klíčové uživatele banka se systé-
mem seznámila během několika
workshopů a pro projektové mana-
žery připravila podrobné školení.

V pátek v poledne
nezavírá
eBanka působí na českém trhu již od
roku 1998 a za dobu své existence
se stala synonymem pro moderní pří-
mé bankovnictví. Univerzální banka,
která se zaměřuje na movité fyzické
občany a malé a střední firmy, všech-
ny své produkty poskytuje nepřetržitě
24 hodin denně, odkudkoli na světě.
Banka věnuje maximální pozornost
bezpečnosti bankovního systému
a ochraně dat přenášených mezi ní
a jejími klienty, která je zajištěna vyso-
kým stupněm šifrování a elektronic-
kého podepisování.

AutoCont CZ a.s. je jednou
z dceřiných společností české sou-
kromé společnosti AutoCont, a.s.
AutoCont působí na českém trhu
ICT již od roku 1990 a z původního
výrobce PC a prodejce výpočetní
techniky se společnost rozvinula
v úspěšný holding působící na čes-
kém a slovenském ICT trhu. (hrk)

Nové softwarové nástroje usnadní eBance plánování

Řízené portfolio projektů

systémů. S rozhodnutím o spuštění
do ostrého provozu banka počítá po
vyhodnocení testování. Pilotní pro-
voz běží od konce roku 2005. Ban-
ka jej v současnosti prodloužila
s ohledem na probíhající fúzi s Raif-
feisenbank. Aplikační řešení, které
banka dosud pro řízení projektů
a plánování vývoje používala, bylo
postaveno na decentralizovaných
produktech, což vzhledem k rostou-
cím potřebám neumožňovalo kvalitní
a rychlé sdílení klíčových informací,
řízení přístupů a plánování harmono-
gramů projektů v portfoliu. Situace
mnohdy vedla ke konfliktům při říze-
ní zdrojů na jednotlivých projektech.

projektů plánovat ani řídit,« říká ředi-
telka divize Projektová kancelář Da-
na Veselá. Nový software má bance
výrazně pomoci zefektivnit plánování
projektů týkajících se vývoje infor-
mačních systémů a zlepšit řízení
a vytížení na vývoji se podílejících
pracovníků. Informace budou k dis-
pozici centrálně v jedné systémové
platformě a zároveň se zpřehlední
výkazy z projektů. Software umožní
klíčové projektové činnosti automati-
zovat a zakomponovat je do stávající
informační architektury banky. Řeše-
ní navrhla a zavedla společnost Au-
toCont CZ na platformě společnosti
Microsoft, která je oficiálně nazývána

Datový sklad je řešením
Jako řešení firma zvolila manažerský
informační systém, který prostřednic-
tvím tzv. datových kostek umožňuje
monitorovat všechny procesy ve fir-
mě, včetně klíčových oblastí servisu
a prodeje. Manažerský informační
systém jako nadstavbu systému Mic-
rosoft Dynamics společnosti navrhla
a dodala firma Ambica. Jádrem řeše-
ní je datový sklad založený na tech-
nologii SQL Server 2000 rovněž od
společnosti Microsoft. Jako klientský
nástroj pro všechny uživatele datové-
ho skladu slouží technologie ProClari-
ty stejnojmenného amerického výrob-
ce.

»Výsledkem prvotní, relativně
krátké implementace byla sada da-
tových kostek, která umožňuje po-
hledy na všechny klíčové procesy ve
firmě a usnadňuje orientaci manage-
mentu všech úrovní. Systém přináší
kvalitní podklady pro rozhodování,
kontrolu plnění cílů společnosti, kon-
cernový reporting a podrobné analý-
zy výsledků i problematických míst,«
říká finanční ředitel a jednatel spo-
lečnosti Konica Minolta Pavel Zední-
ček. Systém je podle něj natolik fle-
xibilní, že umožňuje snadno tvořit
uživatelské pohledy a spojovat data
z různých oblastí. Po pozitivních

ských technologií, vytvoření dyna-
mických analytických pohledů a je-
jich přehledné uspořádání do smys-
luplných celků, dále konstrukce
dynamických či statických reportů
a jejich publikování pro uživatele
a nastavení přístupových práv,« vy-
světluje.

Kvalitní služby =
spokojení zákazníci
Hlavní přínosy použitého manažer-
ského systému firma vidí ve zrychle-
ní a zvýšení dostupnosti relevantních
dat a možnosti získat úplnou infor-
maci o problému kombinací dat z ví-
ce zdrojů. Společnost tak má oka-
mžitou informaci například o tom,
kdo, kdy, komu, co, za kolik a s ja-
kým ziskem prodal, a může sledovat
také důležitá výkonnostní kritéria
servisu.

Systém umožňuje nový interak-
tivní pohled na data a navíc usnad-
ňuje i tvorbu reportů pro zahraniční
majitele. Přístup zhruba čtyřiceti uži-
vatelů je zajištěn centrálně řízenými
přístupovými právy. Konkrétní přínos
lze demonstrovat na již výše zmí-
něných výkonnostních kritériích ser-
visu, která umožňují společnosti
efektivní řízení a vyhodnocování ser-
visních činností. V rámci sledování

nájmem tiskové a kopírovací techni-
ky a poskytováním servisních slu-
žeb. Konica Minolta nabízí svým zá-
kazníkům nákladové optimalizace
jejich tiskových systémů. Vhodným
nastavením jedinečných služeb
a parametrů servisní péče je zajištěn
plynulý tisk zcela dle specifických
potřeb zákazníka. Umožňuje též
úspory tiskových nákladů. Optimali-
zace, individuální řešení, controlling
tiskových nákladů a proaktivní servis
zaručí zákazníkovi efektivní tiskový
systém. Podíly objemu ve vlastních
produktových segmentech řadí firmu
Konica Minolta mezi lídry českého tr-
hu. Společnost má celorepublikové
pokrytí s jedenácti zastoupeními
a rozsáhlou partnerskou sítí.

Společnost Ambica s.r.o. je do-
davatelem řešení Business Intelli-
gence a Data Warehousing. Za-
měřuje se především na rychlé
dosažení praktických výsledků a pří-
nosů pro své zákazníky. Ambica již
dodala řadu inovativních řešení pro
úspěšné retailové, obchodní, servisní
a výrobní organizace. Díky tomu dis-
ponuje unikátním know-how a doká-
že porozumět aktuálním výzvám, jak
zajistit těmto společnostem konku-
renční výhodu.

(zbr)
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Dodavatel vybavení skladů Manutan už nemusí ve vlastním novém skladu tápat

Útulně jak v pokojíčku
v ČR a pobočky na ni vzdáleně při-
stupují. »Základním požadavkem na
podnikový systém ze strany naší
společnosti je maximální podpora
schopnosti dodávat zboží našim zá-
kazníkům do pěti států současně,
a to v rámci Česka do 24 hodin a do
okolních států do 48 hodin. Nároky
na systém nejsou zrovna malé, pro-
tože obsluhujeme několik desítek ti-
síc aktivních zákazníků a dodáváme
již více než patnáct tisíc položek
zboží,« vysvětluje IT manažer Manu-
tanu Jan Švenda.

Skladník zná, skladník ví
Mezi centrálou a pobočkami probíhá
automatická výměna dokumentů, te-
dy objednávek, potvrzení objedná-
vek a expedičních příkazů. Pobočky
mají on-line informace o stavu skla-
du zásob na centrále a o množství,
které mohou z tohoto stavu zákazní-
kovi dodat, popřípadě kdy je pláno-
váno další zásobení zbožím. Karty
zboží v systému jsou řízeny centrál-
ně a jsou synchronizovány z centrály
do poboček. Kalkulace cen je řeše-
na také centrálně pomocí speciální-
ho modulu Kalkulace zboží.

Zboží musí být neustále sklado-
váno v optimálním množství pro pro-
dej. V centrále je fyzicky umístěn
centrální sklad a pobočky z něj expe-
dují. Sklad je rozdělen na několik zón
a obsahuje paletové regály, přihrád-
kové regály a volnou plochu pro
umisťování nadrozměrného zboží. Je
nastaven jako dynamický, což zna-
mená, že většina zboží nemá dáno
své pevné místo a je naskladňována
a vyskladňována podle aktuálního
zaplnění skladu. Systém například
řeší i situaci, kdy dodavatel nedodá-
vá zboží v množství nebo balení tak,
jak deklaroval. Při příjmu je možné ty-
to rozpory zohlednit. Skladník tak
může upravit způsob i třídu balení.
V případě nadrozměrného zboží, kte-

Hlavní změnou oproti dří-
ve používanému řešení
bylo rozšíření systému
Microsoft Dynamics NAV
o skladového správce.

Pracovníci ostravské společnosti
Manutan, která působí jako dodava-
tel vybavení provozů, dílen, skladů
a kanceláří, se mnohdy museli potý-
kat s problémem obtížného dohle-
dávání zboží ve vlastním rozlehlém
skladu. S přesunem do nových pro-
stor v roce 2005 se proto firma roz-
hodla problém vyřešit zavedením
nového informačního systému. Dříve
používala informační systém Micro-
soft Dynamics NAV bez modulu
Správce skladu. Neměla evidované
jednotlivé přihrádky skladu, při expe-
dici byl používán pouze na zakázku
vytvořený modul pro tvorbu expedič-
ních příkazů, bez návrhu konkrétního
místa ve skladu. Problém tohoto
skladování spočíval v tom, že
systém nezahrnoval přehled, ve kte-
ré části skladu se zboží fyzicky na-
chází, a to pak muselo být poměrně
složitě dohledáváno.

Na jaře 2005 se společnost roz-
hodla pro přesun do nových prostor
s přihrádkově vedeným skladem.
Externí firma vytvořila fyzický návrh
skladu s dostatečnou kapacitou na
dobu několika následujících let. Ve
stejné době vedení společnosti oslo-
vilo firmu Navisys. Účelem bylo pro-
vedení optimalizace skladu z hledis-
ka řízení jeho provozu. Hlavní
změnou oproti dříve používanému
řešení se stalo rozšíření systému
Microsoft Dynamics NAV o sklado-
vého správce. Systém nyní spravuje
centrálu v ČR a čtyři pobočky –
v Polsku, Slovensku, Maďarsku
a Slovinsku. Databáze je umístěna

ré přesahuje standardní velikost pa-
letového místa v regálu, skladník za-
dává i přesah. Na základě přesahu je
poté navržena přihrádka ve skladu,
která má po stranách potřebné mís-
to. Aby nedocházelo k omezení ma-
nipulace s technikou, nejsou buňky
pro zboží s přesahem situovány na
krajích nebo mezi sloupy.

Blesková inventura
»Microsoft Dynamics NAV řídí pohyb
zboží již od okamžiku příjmu do skla-
du, kdy provede dynamické za-
skladnění dle nastavených paramet-
rů optimalizace pohybu zboží ve
skladu, až po proces expedice.
V rámci expedice systém řeší neje-
nom kompletaci dodávek zákazní-
kům, ale i jejich přípravu na všechny
trhy, a to včetně fakturace,« dodává
Švenda a pokračuje: »Kvalitní infor-
mační systém se již dávno stal jed-
ním ze základních pilířů naši činnosti.

Jeho neustálý vývoj nám umožňuje
optimalizovat pracovní procesy, pro-
vádět jejich automatizaci, snižovat
provozní náklady a především zvy-
šovat spokojenost našich zákazní-
ků.« Zavedením dynamicky řízeného
skladu na základech systému Micro-
soft Dynamics NAV došlo k urychlení
a automatizaci procesu zpracování
a expedice. Pracovníci skladu mají
jasný přehled o obsazenosti skladu
a o dostupnosti volných kapacit
a jsou tak schopni kvalifikovaně plá-
novat návozy zboží. Díky automati-
zaci celého procesu je i inventura
daleko snazší a průhlednější než
před implementací nového systému
řízení skladu. Komunikace mezi
centrálou a pobočkami je plně auto-
matizovaná. Nový systém řízení skla-
du dává jen minimální prostor k chy-
bám uživatelů, a tím se stává
skutečně efektivním nástrojem.

(bkk)

Tomáš Gadas, IT Project Manager společnosti FenStar, říká:

Na poptávku reagujeme mnohem rychleji
Na přibližně poloviční dobu se u vý-
robce plastových a hliníkových oken
FenStar zkrátil čas potřebný ke
zpracování poptávky zákazníků. Sta-
lo se tak díky zavedení nového infor-
mačního systému na platformě Mic-
rosoft Dynamics AX. Firma, která na
trhu působí třináct let, vyrobí denně
několik set oken v prakticky neome-
zeném počtu variant. Veškerý sorti-
ment se zhotovuje na míru a podle
požadavků jednotlivých zákazníků.
Před zavedením systému na začátku
roku 2006 využívala společnost roz-
tříštěná řešení ve více systémech –
podnikový systém, konstrukční soft-
ware a další agendy vedené ručně
v běžných kancelářských aplikacích.
Stejná data tak pracovníci zadávali
do různých aplikací až čtyřikrát. Bez
integrovaného vertikálního řešení do
podnikového ERP neměla firma do-
statečnou kontrolu nad svými proce-
sy. V současnosti má systém 35
současně připojených uživatelů, do
budoucna podnik podle IT Project
Managera Tomáše Gadase počítá
i s napojením zhruba stovky ob-
chodních zástupců po celé Evropě,

což umožní jejich práci se systémem
přímo v terénu a zajistí i elektronický
přenos zpracovaných objednávek
přímo do centrálního systému. Spo-
lečnost rovněž dokončuje testování
propojení s konstrukčním softwa-
rem, které by zefektivnilo výrobní
procesy ve firmě.

• Co jste od nového systému
požadovali a proč jste se
nakonec rozhodli pro řešení
Microsoftu?
Již několik let jsme se snažili zre-

alizovat vlastní řešení pro konstrukci
a výrobu oken s napojením na stan-
dardizovaný ERP systém SAP. Nic-
méně tuto zakázku pro nás původní
dodavatel informačního systému ne-
byl schopen dokončit. Protože tato
cesta byla neúspěšná, rozhlédli jsme
se po řešení v rámci EU a vytipovali
několik produktů, které by pro nás
přicházely v úvahu. Současně jsme
zpracovali analýzu podnikových pro-
cesů, které jsme vydefinovali do
zhruba osmi set bodů. Pak už jsme
vybírali to řešení, které naše poža-
davky splní. Proto jsme se nakonec

rozhodli pro řešení LuuXa od
3E Datentechnik se sídlem
v německém Oberkochenu.
To pro nás po prvotním ne-
úspěchu bylo velice důležité,
v Oberkochenu totiž mají vý-
znamnou zákaznickou zá-
kladnu a také jako jediní mají
příslušné řešení skutečně
napojeno na ERP systém,
kterým je Microsoft Dyna-
mics AX.

Všechna ostatní řešení si-
ce umí různým způsobem
konstruovat, ale v okamžiku,
kdy je chcete propojit, už se
dostáváte k pouhým slibům
dodavatelů. Následně jsme
vybrali společnost GEMMA
Systems jako implementač-
ního partnera. GEMMA Sys-
tems má dlouholeté zkuše-
nosti z výrobních podniků
a je také Microsoft Certified
Partnerem pro systém Mic-
rosoft Dynamics AX. Ačkoliv
společnost nepůsobila přímo
v našem oboru, byla ochot-
na se do něj pustit a vyškolit
pro potřeby naše i svých bu-

doucích zákazníků své konzultanty.
Dnes disponuje nejenom zkušeným
týmem v oblasti obecné výroby, ale
i výroby oken.

• Jaké hlavní výhody řešení
přináší?
Z původního DOS řešení se do-

stáváme zcela do prostředí Win-
dows. Parametrizace nového systé-
mu umožní přizpůsobit jeho
nastavení tak, aby při konstrukci byly
eliminovány konstrukční chyby vý-
robků. Ze systému dostáváme
opravdu velké množství informací,
které jsme dříve neměli. Vlastní ge-
nerátor technické dokumentace,
kde můžeme využít přibližně osm ti-
síc proměnných, které konstrukční
systém zpracovává, je pro nás také
vynikajícím nástrojem. Tím nejdůleži-
tějším je pak tolik požadované pro-
pojení konstrukce se standardem
ERP, kdy zkonstruujete výrobek
a kusovník se propadne do ERP
systému. Následně provádíte celé
plánování v Microsoft Dynamics AX.
Prostě místo několika systémů, které
odděleně zpracovávají konstrukce,
finance a sklady, a různých tabulek
v Excelu a Accessu pracujete s jed-
ním systémem. Těžko vše slovně
popsat, ale vzájemné propojení
systémů je až překvapivé.

• Zrychlil se díky popsanému
řešení obchodní proces ve
firmě? Zpružnila se odezva na
požadavky zákazníka?
Používání jednoho systému

umožňuje, že nemusíte psát stejná
data čtyřikrát, pokaždé někam ji-
nam. Zrychlení v úvodní fázi ob-
chodního procesu, to je zpracování
poptávky a odeslání nabídky zákaz-
níkovi, jsme už zkrátili na polovinu.
Zlepšování procesů ve výrobní ob-
lasti je ještě před námi.

• Jaké konkrétní finanční benefity
řešení přináší? A jaká je jeho
návratnost?
Nejlepší je vždy říci, že jsme ušet-

řili x milionů korun a návratnost je do
x let. V našem případě jsme však
žádné takovéto studie nedělali. Jed-
nak by nás stály možná tolik pro-
středků jako implementace systému,
na druhou stranu jsme o nedostat-

cích a potřebách věděli. Proto jsme
také byli schopni vydefinovat zmiňo-
vaných osm set procesů a funkcí,
které jsme po novém řešení chtěli.
Být nejlepší na trhu je cílem mana-
gementu a celé společnosti, potře-
bujeme tedy také nejlepší řešení
v oblasti informačního systému.

• Počítáte do budoucna
s rozšířením stávající aplikace?
Pokud ano, o které funkce?
Ano, už v průběhu projektu jsme

rozšířili naše řešení o modul kvality
CSTB, který potřebujeme pro fran-
couzské zákazníky. V nejbližším ob-
dobí vybavíme také vlastní obchodní
zástupce v ČR a zahraničí novými
prodejními moduly. Každý tak bude
získávat z našeho velkého systému
data a zároveň mít možnost konst-
ruovat výrobky v tomto konstrukčním
systému. Následně nám předá data
elektronicky. Tím pomůžeme vý-
znamně obchodníkům a zároveň
i sobě, protože data se převedou au-

tomaticky do systému a my je nebu-
deme muset přepisovat z nabídek
zpracovaných v různorodých řeše-
ních, ve kterých dnes naši zástupci
po celé Evropě pracují. Další oblastí
je implementace části Scan Display,
kdy nahradíme papírovou výrobní
dokumentaci terminály přímo u strojů
s odhlašováním konkrétních operací.

• Jak dlouho implementace
trvala?
Pokud se zeptáte ve FenStar,

všichni obrátí oči v sloup. Od roku
2000 jsme se pokoušeli s původním
dodavatelem implementovat řešení,
kterému jsme věnovali spoustu času
a úsilí. Bohužel dodavatel konstrukč-
ního softwaru nebyl schopen vyvíje-
ný program dokončit. Po několika
posunutých produktivních startech
jsme projekt v polovině roku 2005
ukončili a vybrali současné řešení.
Základ Microsoft Dynamics AX v ob-
lastech financí, logistiky, skladů
a prodeje jsme rozběhli za čtyři mě-

síce. Oblast konstrukčního řešení
s napojením na ERP jsme zprovoznili
v lednu letošního roku. Na tomto
místě bych chtěl upozornit na to, že
konstrukční software je široce para-
metrizovatelný. Implementace proto
neprobíhala tak, že nám konzultanti
nastavili, co jsme si řekli, nýbrž že
nás na jednotlivých školeních sezná-
mili se softwarem a jeho možnostmi
přizpůsobení se našim požadavkům.
Jde sice o delší cestu, na druhou
stranu jsme schopni si v systému
jednotlivé parametry nastavovat sa-
mi i v budoucnosti, a snížit tak ná-
klady na podporu jeho provozu.
K této části školení zaměstnanců
jsme využili program Operační rozvoj
lidských zdrojů GS Profese, vypsali
jsme k tomuto tématu projekt a po
naplnění všech předepsaných pod-
mínek jsme pro něj získali finanční
podporu z evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu ČR pro-
střednictvím Ministerstva průmyslu
a obchodu. (kph)

Roli dílenské plánovačky, která byla dříve zodpovědná za evidenci veškerých odve-
dených prací v příslušné dílně na základě vyplněné papírové průvodní dokumentace,
převzali přímo dělníci.
Největší evropský výrobce optických komponent Meopta zavádí nový informační
systém, který firmě výrazně zvýší efektivitu plánování výroby. Firma tak bude moci
snížit stav materiálu a skladových zásob či lépe plánovat využití výrobních prostřed-
ků. Prostředky vložené do zavedení nového řešení, založeného na platformě Micro-
soft Dynamics AX, by se měly vrátit dříve než za dva roky. Z původní tvorby plánu na
dekády, která byla doprovázena dispečerským řízením, přešla společnost na týdenní
plánování a od začátku letošního roku začala plánovat denně. To jí umožní flexibil-
něji reagovat na nepředvídatelné události ovlivňující výrobní kapacity, ať se jedná
například o změnu požadavku zákazníka na poslední chvíli nebo o výpadek techno-
logie, říká IT manažer Meopty Antonín Kubíček. Důsledkem je změna pracovních po-
stupů, která se v určité míře projeví téměř u každého zaměstnance.
»Jako příklad bych uvedl pozici dílenské plánovačky, která byla dříve zodpovědná za
evidenci veškerých odvedených prací v příslušné dílně na základě vyplněné papírové
průvodní dokumentace. Protože v současné době probíhá odvádění v reálném čase pří-
mo dělníky, je její rolí pouze kontrola a zaúčtování těchto deníků. Měsíčně se tak jedná
o úspory v řádu až desítek hodin,« dodal Kubíček. Kvalitativní posun v řízení výroby si
vyžádal i přesnější a aktuální informace. V rámci řešení Dynamics AX, dodaného spo-
lečností Axperience, má firma k dispozici nejen korektní informace o roz-
pracovanosti jednotlivých výrobních příkazů používané pro plánování,
ale také dostatek podkladů pro nástroje vyvinuté k racionalizaci nor-
mativní základny, především výkonových norem, což umož-
ňuje zpřesnění kalkulací, a podobně. Nový

systém zároveň umožnil in-
tegraci všech podnikových subsystémů do jed-

notného prostředí. To výrazným způsobem usnadňuje
práci všem jeho uživatelům. Nyní lze dohledat vazbu mezi jed-

noduchým výrobním příkazem a prodejní objednávkou, technologickými
daty nebo analyzovat kapacitní stav dotčených pracovišť. Vše se odehrává v prostředí,
které je pro standardního uživatele snadno pochopitelné a pracuje se v něm velmi po-
dobným způsobem jako v běžně používaných kancelářských aplikacích. Prodej, nákup,
plánování, výrobní technologie i konstrukce nyní pracují ve stejném systému.
»Je zcela běžnou zkušeností, že zaměstnanec potřebuje ke své práci informace nejen
z příslušného modulu, ale mnohdy i z jiných oblastí. Nyní má možnost velmi rychle zís-
kat jakékoliv relevantní informace na jednom místě a je omezen pouze uživatelskými
právy,« uvedl Kubíček s tím, že firma chce v budoucnu informační systém propojit
s dalšími informačními systémy v podniku, a vytvořit tak komplexní vnitropodnikové
informační řešení. Meopta systém spustila pro nevýrobní oblasti v lednu 2005. V polo-
vině následujícího roku zavedla plný testovací režim a kompletní přechod na nový
systém byl naplánován od letošního ledna. (bjk)

Meopta šla do
e-světa
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Zvolený systém pro
podporu rozhodování
poskytuje společnosti
Nike komplexní informace
z oblasti prodeje vlastních
produktů propojením na
data prodejců.
Pokrývá oblasti
reportingu,
scorecardingu, ad hoc
analýz i budgetingu.

Společnost Nike, Inc. je největším
světovým návrhářem, prodejcem
a distributorem originální sportovní
obuvi, oděvů, vybavení a doplňků
pro celou řadu sportů a pohy-
bových činností. Koncovým zákaz-
níkům prodává Nike své zboží
prostřednictvím sítě prodejen ob-
chodních partnerů. Jelikož musí
reagovat na situaci na trhu opera-
tivně, nestačí jí využívat informace

pouze z vlastního velkoobchodní-
ho systému, ale potřebuje znát ak-
tuální situaci přímo o prodeji »v te-
rénu«.

Každý partner ovšem používá
j iný informační systém, a proto
dosud prakticky neexistovala mož-
nost automatického sběru dat, je-
jímž cílem by byla integrace s daty
společnosti za účelem další analý-
zy, porovnávání a vyhodnocování.
Nike si tedy vypomáhala vlastním
řešením, které ale neposkytovalo
potřebnou funkcionalitu, flexibilitu
a automatizaci.

Navíc zde bylo nutné udržovat
vazby na více osob v řetězci sběru
a zpracování dat. Došlo tak ke sta-
vu, kdy nebylo možné adekvátně
reagovat na situaci v retailu, účin-
ně řídit operativní objednávky
a dodávky zboží obchodním part-
nerům či vytvářet určité typy repor-
tů a analýz pro centrálu společ-
nosti. Problém byl také s analýzou
dat z historického hlediska a s vy-
sokou vytížeností kvalifikovaného
personálu opakovanými a zdlouha-
vými manuálními úkony při sběru
a zpracování dat.

Datový sklad a BI
už za tři měsíce
Nike se rozhodla výše uvedené pro-
blémy vyřešit a implementovat ana-
lytický a reportingový systém, který
by jí umožnil automaticky zpracovat
aktuální data od retailových prodej-
ců o prodeji jejích produktů a nabídl
reporty a analýzy pro řízení obcho-
du a spolupráce s obchodníky. Na
základě požadavků Nike definovala
společnost Clever Decision, s.r.o.,
specifikaci řešení. Po vyhodnocení
celkové situace, časového hlediska
a finančních možností byla pro rea-
lizaci projektu vybrána jako nej-
vhodnější platforma Microsoft.
Systém ARIS (Analytical and Repor-
ting Information System), jehož zá-

kladem je datový sklad, byl vyvinut
pro tuto oblast aplikací v rekordně
krátkém čase a posléze v Nike im-
plementován.

Celý proces od oslovení společ-
nosti Clever Decision až po úspěš-
nou implementaci trval pouhé tři
měsíce.

Okamžitý efekt pro
kvalitu rozhodování
Vývoj a implementace systému ARIS
znamenaly pro společnost hned ně-
kolik podstatných přínosů. Díky
ARISu může nyní Nike:
• komplexně vyhodnocovat

úspěšnost prodeje vlastních
produktů u jednotlivých
obchodníků;

• adekvátně operativně
a strategicky reagovat na situaci
na trhu;

• optimalizovat a lépe koordinovat
spolupráci s retailery – zejména
v oblasti zásobovacích cyklů;

• využívat v analýzách a reportech
i data z jiných vnitropodnikových
informačních systémů (např.
CRM systém).
Významným benefitem řešení je

schopnost automatizované výměny
informací nejen mezi Nike a obchod-
ními partnery, ale také vůči vlastní
centrále společnosti. Provoz strate-
gické a bezpečné technologické
platformy navíc umožňuje rozšíření
pro plánované zapojení dalších teri-
toriálních centrál společnosti v regio-

Marek Nápravník, Business Support Director společnosti Johnson & Johnson, říká:

Změnili jsme se ve štiku na trhu
Společnost Johnson & Johnson,
největší výrobce produktů pro
zdravotní péči, zavedla pro analýzu
dat manažerský informační systém
MID (Management Information Da-
tabase). Součástí řešení dodaného
firmou DIGI TRADE jsou i nástroje
Business Intelligence, jako je Micro-
soft Excel, Microsoft SQL Server
nebo OLAP Server. Řešení umož-
ňuje detailní zpracování dat a tvor-
bu výkazů o činnosti a výsledcích
společnosti, které firma využívá pro
podporu rozhodování, plánování
skladových zásob či marketingo-
vých aktivit. Systémem především
procházejí data o prodejích, pro-
močních aktivitách, skladových zá-
sobách, předpovědích prodejů na
trhu i konkrétních objednávkách.
Fungující systém přináší efektivnější
využití času pracovníků. Pro Marka
Nápravníka ze společnosti Johnson
& Johnson bylo prioritní získat
možnost rychle a efektivně reago-
vat na změny v podnikání na trhu
s léčivy.

• Přibližte prosím důvody, které
vedly vaši společnost k úvahám
zavést informační systém pro
manažery…
Prvotním impulzem se stalo to,

že naše pobočka byla nucena vy-

kazovat detailní reporty. Ty jsme
nebyli schopni dodat v požadované
kvalitě, ledaže bychom zaměstná-
vali více lidí na zpracování dat po-
třebných pro určitý výkaz. Proto by-
ly naše první úvahy spojené nejen
se zavedením systému, ale začali
jsme se zaměřovat také na věci,
které se týkaly čistoty dat jak ze
strany kódování produktů, tak čis-
toty dat ze strany kódování zákaz-
níků. Zároveň jsme se museli zamě-
řit na to, jak, kdo a kdy zadává výše
uvedená data do systému. Při tom
všem jsme museli jasně definovat
pravidla a proces při zadávání no-
vých zákazníků či produktů. Když
se teď na vše dívám zpětně a vím,
co nám systém opravdu přináší, tak
bych řekl, že hlavním důvodem byla
možnost rychle a efektivně reago-
vat na změny, které postupem času
přicházejí. Zejména v prostředí
FMCG, kde se pohybujeme, jsou
změny velice rychlé a je potřeba na
ně reagovat pokud možno s před-
stihem. To znamená nebýt reaktiv-
ní, ale proaktivní. A to můžeme jedi-
ně tehdy, když máme datovou osu,
která je dlouhodobá, která se dá in-
terpretovat a podle níž se dá predi-
kovat. A pochopitelně za podmínky,
že dokážeme příslušné znalosti
a dovednosti využít proti konkuren-

ci, která třeba takovou možnost ne-
má.

• Dají se vyčíslit úspory nebo
odhadnout přínosy, které vám
systém přináší?
Položená otázka je zajímavá, ale

musím říci, že je na ni velice těžké
odpovědět. Protože být proaktivní
s sebou nese odstranění vícenákla-
dů, které spočívá jak v úspoře času,
tak i v úspoře pracovních sil. Za-
městnanec navíc dostane možnost
pracovat na analýze orientované na
očekávané změny v budoucnosti,
a nevyhodnocuje tedy pouze to, co
už se stalo. Pracovní síla je tak vy-
nakládána mnohem efektivněji. Defi-
novat vícenáklady a z toho vyčíslit
úspory by šlo pouze v případě, kdy-
bychom setrvali v původním stavu
a já bych teď věděl, kolik problémů
nastalo a kolik lidí je muselo řešit.
Což nelze, protože jsme systém za-
vedli včas a použili ho při plánování
a přípravě dalších významných
změn ve společnosti. Tak tedy zní
jasná odpověď na vaši otázku.

• Ovlivnilo nějak použití nového
systému sledování výkonnosti
firmy?
Klíčové indikátory, jako je veli-

kost prodeje či profitabilita, jsou

měřeny ve všech firmách stejně.
Pro nás je důležité, že měříme ne-
jen klíčové indikátory, ale i ty dílčí,
tedy procesní vstupy, které mají na
klíčové indikátory vliv. A tady došlo
v průběhu času k výrazným změ-
nám. Neboť dílčí indikátory se mění
v závislosti na konkurenčním pro-
středí, odpovědných osobách, no-
vých pracovních postupech, no-
vých technologiích …, a to všechno
můžeme měřit jen v případě, kdy
máme dostupný systém.

• Jak ovlivnilo zavedení MID
působení společnosti na trhu?
Museli jsme změnit a znovu na-

stavit produktové portfolio, které
bylo absolutně neflexibilní a neprofi-
tabilní. Díky novému systému a po-
mocí měření, jež jsme měli násled-
ně k dispozici, jsme se mohli
zaměřit na věci, které jsou opravdu
klíčové a v souladu s naším očeká-
váním. Příslušné změny pochopitel-
ně nemohly být skokové, ale po-
stupné. Jinak bychom ztratili pozice
na trhu. Když teď pravidelně začnu
něco zaznamenávat v určité hierar-
chii a zároveň používat jako svůj ex-
terní výstup jakýsi report, kterým to
měřím, zjišťuji, že mohu měřit i to,
o čem jsem si ani nemyslel, že mů-
že být důležitým faktorem pro ko-

nečný úspěch. Mohu se také zamě-
řit na produktovou nebo zákaznic-
kou skupinu, podle toho, jak si ji
nadefinuji. Což samozřejmě samo
o sobě může vést k možnosti rychle
přeskupovat jednotlivá měřítka mezi
sebou a dokonce je mezi sebou
i prokládat. Lze tak nazírat na jeden
problém ze dvou nebo tří rovin, což
ve finále evokuje vznik něčeho no-
vého a zajímavého.

• Změnilo se využití systému
v průběhu jeho používání,
případně změnily se nějak cíle
nebo procesy?
My jsme začali MID dělat proto,

abychom si zjednodušili a umožnili
reportování, o kterém se nám ani
nezdálo. Ale pak jsme najednou zji-
stil i, že pokud dáme do pořádku
datové struktury a správnost dat,
můžeme systém začít používat
i v dalších oblastech. Mám na mysli
například kontrolu nákladů, syste-
matické plánování a eventuálně
i posílání zpráv do zahraničí ve for-
mátech, které se v rámci společ-
nosti Johnson & Johnson relativně
často mění. Získali jsme najednou
schopnost velice rychle na tyto
změny reagovat a v podstatě na
jedno tlačítko mít výstup, který regi-
on požadoval, v kvalitě i čase. (hzk)

Nike European Operations Netherlands využívá v ČR a SR k řízení obchodu nový analytický systém

Bohyně vítězí přímo v městském terénu
nu CEMEA. Realizaci tohoto záměru
také výrazně usnadňuje možnost
různých přístupů k informacím (intra-
net/Excel/e-mail).

Díky novému systému se výrazně
ušetřilo na manuálních činnostech
spojených s dřívějším sběrem, vyhod-
nocováním a archivací dat a informa-
cí. Informace jsou nyní jednotné,
v požadovaném formátu a granulari-
tě, bez nutnosti manuálních zásahů.
Systém řídí automaticky i čištění a ka-
lendarizaci dat, reakce na výjimky
a dokonce informuje obchodníky
e-mailem o problémech v kvalitě
a aktuálnosti jimi dodaných dat. (bsk)

»ARIS odstranil největší nevýhodu
velkoobchodních společností, kte-
rou jsou nedostatečné informace
o konečném spotřebiteli. Nyní má-
me o dění v prodejnách lepší pře-
hled než někteří maloobchodníci.
ARIS umožňuje plně automaticky
sbírat, třídit a především flexibilně
vyhodnocovat data z různých systé-
mů na té nejnižší úrovni, což nám
dává nezanedbatelnou konkurenční
výhodu. Díky zvolené platformě
Microsoft bylo možno ve vysoké
kvalitě, rychle a v dostupné ceně
vyvinout řešení pokrývající naše po-
žadavky.«

Daniel Mašek,
Retail Area Manager, Nike EON

Společnost Okin Facility, která se zabývá komplexní správou nemovitostí a průmyslových areálů, se
rozhodla razantně zefektivnit své obchodní aktivity a vztahy se zákazníky zavedením nového informač-
ního systému CRM. Firma zaměstnává 700 lidí, mezi její nejvýznamnější klienty patří například Philips,
Komerční banka, ČEZ, Makro či Hamé. V posledních
letech zažila rychlý růst, a proto zázemí původně pou-
žívaného řešení přestalo stačit. Po analýze trhu se
Okin obrátil na Microsoft jako na spolehlivého doda-
vatele ucelených řešení. Ten přizval ke spolupráci
společnost Logos, která se na CRM řešení dlouhodobě
specializuje.
Okin podle marketingového manažera Jana Hykla
oslovuje ročně desítky potenciálních zákazníků, za
kterými obchodníci firmy cestují po celém území ČR
a Slovenska. »Obchodník měl s sebou dříve pouze in-
formace, které si sám udržoval, a žádné jiné. Na cent-
rální úrovni řízení obchodu informace sesbírané od všech obchodníků v podstatě chyběly. Tvorba kalku-
lací do nabídek pro klienty byla v minulosti poměrně náročným a časově zdlouhavým procesem,« shrnul
Hykl stav používaného řešení. Novým informačním systémem firma především chtěla umožnit svým ob-
chodníkům přístup k informacím a rychle a efektivně sestavit nabídku pro zákazníka. Řešení Microsoft

Dynamics CRM zavedl Logos ve společnosti během tří měsíců. V první fázi se Okin rozhodl řešení zavést
do obchodní části firmy. Poskytovaná funkčnost a úspěch implementace povzbudily společnost k úva-
hám, že ho v budoucnu použije i v provozním zázemí. Systém CRM společnosti Okin nyní zahrnuje při-

bližně 2500 firem a přibližně dvojnásobek kon-
taktních osob. Řešení je schopné obchodníkům
vyřídit běžnou agendu a plnit jejich základní po-
žadavky. K dodané technologii patří velice intui-
tivní ovládání, flexibilní řízení uživatelských
oprávnění, ale především možnost práce off-line.
Top management společnosti kladně hodnotí pře-
hledný reporting, a tedy dokonalý přehled o ob-
chodních aktivitách. Nejvíce však uživatelé oce-
ňují integraci CRM v aplikaci Outlook.
Okin Facility poskytuje komplexní služby facility
managementu subjektům z oblasti průmyslu, ko-

merčních nemovitostí a státní správy. Firma přebírá od svých klientů podpůrné nevýrobní činnosti, jako
jsou technická správa, úklid, ostraha, recepční a poštovní služby, odpadové hospodářství, management
energetiky, činnosti v oblasti ochrany životního prostředí apod. Dále firma provozuje expertní a kompe-
tenční centrum pro největšího světového telekomunikačního operátora – Verizon Business. (kzt)

Zákaznický informační
systém už růstu

Okin Facility nestačil

Na vytvoření přílohy
se podílely společnosti:


