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Microsoft Visio 2010 je k dispozici ve 3 edicích:

Visio Standard 2010 – určené pro základní diagramy, • 
schémata a grafy.

Visio Professional 2010 – určené pro pokročilejší • 
diagramy s možností propojovat obrazce s daty.

Visio Premium 2010 – určené pro nejnáročnější • 
uživatele, kteří potřebují silný nástroj například pro 
procesní řízení, TQM, ISO, Six Sigma apod.

Podrobný popis jednotlivých edicí a funkce v nich 
obsažené, stejně jako další zajímavé informace o aplikaci 
Microsoft Visio 2010, najdete na lokalizovaných stránkách 
www.microsoft.cz/visio.

Nová edice Visio Premium 2010 rozšiřuje možnost výběru a vyhoví i nejnáročnějším uživatelům

Dostupné edice a licencování

Obecné diagramy• 
Technická schémata• 
Diagramy v IT• 
Nástroje pro Business Intelligence• 
Nástroje pro procesní řízení• 

Visio vždy bylo aplikací, která díky vizualizaci problému 
usnadňovala pochopení situace, proto je samozřejmé, že 
našla použití i v oblasti Business Intelligence.

Vytvořením reportů, přehledů (scorecards) nebo panelů 
(dashboards) získáte lepší přehled pro řízení vaší fi rmy 
nebo organizace. Data lze prohlížet na různých úrovních, 
v reálném čase a hlavně v grafi ckém zobrazení, které je 
pro člověka mnohem přirozenější. Nástroje pro přidání 
map a obrázků, nástroje pro napojení na fi remní databáze 
(např. zaměstnanci, produkty, zákazníci) a nástroje pro 
napojení na informace z vašich systémů (např. CRM, 
ERP) vám dohromady poskytnout vše potřebné pro vaše 
kvalifi kované rozhodování.

Příklady využití aplikace Visio 2010 pro řízení fi rmy nebo 
organizace zahrnují:

Panely (dashboards) pro rychlý přehled o celkové • 
situaci v organizaci, s možností získání detailních 
informací pro problematické oblasti.

Přehledy (scorecards) s aktuálními informacemi • 
o sledovaných ukazatelích (KPI) v porovnání 
s plánovanými hodnotami.

Analýzy po zákaznících, obchodních zástupcích, • 
produktech, divizích nebo odděleních.

Diagramy projektového řízení – Ganttův diagram, • 
diagram PERT, schéma časové osy.

Díky možnostem publikování takto vytvořených reportů 
na stránkách SharePoint, máte zároveň možnost, jak 
dostat klíčové informace k těm, kdo je potřebují, při 
regulovaném přístupu k citlivým informacím, s možnostmi 
vyhledávání a možnostmi napojení na pracovní postupy 
(například automatické upozornění na kritickou situaci 
v určité oblasti) apod.

Ať už potřebujete zdokumentovat vaše současné procesy, 
analyzovat dodavatelský řetězec nebo sledovat výkonnost 
vašich obchodních procesů, aplikace Visio 2010 vám v tom 
velmi pomůže. Visio je často využíváno pro iniciativy 
s cílem zlepšit fungování procesů, měřit efekty procesů, 
sledovat kvalitu a soulad s předpisy. Díky přednastaveným 
šablonám a možnostem úprav tak iniciativy typu 
Sarbannes-Oxley, TQM, Six Sigma a různé druhy interních 
auditů snáze dosáhnou požadovaných efektů.
Díky novinkám přicházejícím s verzí Visio 2010 navíc 
získáte ještě lepší přehled pomocí rozdělení složitých 
procesů na podprocesy a využitím grafi ckých kontejnerů 
získáte výstup, který je logický a zároveň přehledný.

Visio 2010 lze uplatnit v mnoha oblastech souvisejících 
s procesním řízením – například:

Při metodě Six Sigma.• 

Můžete zachycovat pracovní postupy a dokumentovat • 
je pro ISO 9000.

Vytvářet vývojové diagramy zápisu BPMN.• 

Použít diagramy příčin a následků (označované také • 
jako Rybí kostra nebo Ishikawovy diagramy), které 
slouží na kontrolu faktorů ovlivňujících určitou situaci. 
Dokumentuje procesy standardů Six Sigma a ISO 9000.
 
 Vytvořit vývojový diagram křížového procesu, který • 
umožňuje zachytit vazby mezi obchodními procesy 
a organizačními jednotkami, které jsou zodpovědné za 
kroky v tomto procesu.

Při různých auditech – například účetnictví, fi nančních • 
toků, řízení peněžních prostředků nebo fi nanční inventury.

 Použít diagram řetězce zpracování řízeného událostmi • 
(EPC) na dokumentování obchodních procesů 
(například pro dokumentaci procesů technologie SAP).

 Vytvořit diagram pro použití s metodou Total Quality • 
Management (TQM).
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Začít pracovat s aplikací Visio zvládne ve 4 krocích i úplný začátečník

Co je nového ve verzi Visio 2010?

Microsoft Visio 2010 je oproti verzi 2007 výrazně 
vylepšeno a pozměněno.
Mezi hlavní novinky nové verze patří především:

Úplně 1. nová edice Visio Premium 2010, která 
je určena speciálně pro velmi pokročilé diagramy 
spojené například s procesním řízením nebo 
s metodou Six Sigma.

Nové uživatelské rozhraní2.  (Ribbon) je konzistentní 
s ostatními aplikacemi systému Offi ce. Díky němu 
můžete potřebné nástroje najít a použít rychleji.

Sdílení interaktivních diagramů3.  s propojenými daty 
a možností aktualizace prostřednictvím prohlížečů. 
Data propojená s diagramy můžete aktualizovat 
na serveru SharePoint Server 2010 v reálném čase 
a to buď ručně, nebo nastavit jejich automatickou 
aktualizaci v defi novaných intervalech.

Práce s pracovními postupy (workfl ows) na 4. 
technologii SharePoint umožňuje import, export 

nebo vytvoření vlastního pracovního postupu. 
Součástí nabídky jsou i vyspělé šablony, které již 
v sobě obsahují pravidla a logiku pracovních postupů 
technologie SharePoint.

Možnost využít systém 5. podprocesů – složité procesy 
v diagramech můžete v nové verzi rozdělit na lépe 
zvládnutelné části pomocí podprocesů. Podproces je 
opakovaně použitelný minidiagram, který je umístěn 
na své vlastní stránce, avšak je propojen s obrazcem 
Podproces ve větším diagramu.

Funkce6.  Ověření diagramů, která umožňuje 
zkontrolovat, zda diagramy neobsahují běžné chyby 
a zda splňují požadovaná obchodní pravidla.

Zdokonalené formátování7.  umožňující například 
automatické zarovnání a rozmístění, náhled změn 
formátování, uspořádání diagramů pomocí kontejnerů 
nebo rozšíření stránky pro větší diagramy, kdy 
se velikost plochy automaticky přizpůsobí vašim 
potřebám.

Více informací naleznete na www.microsoft.cz/visio



Každý občas potřebuje vytvořit nějaký diagram, pěkně 
vypadající graf nebo plán. Pokud na to použijete Visio 
2010, získáte výsledek, který vypadá profesionálně, lze 
jej snadno upravovat, napojit na reálná data a sdílet 
s ostatními.

Příklady použití pro každého jsou:

Organizační schémata (tzv. orgcharty), které lze velmi • 
dobře napojit na databáze zaměstnanců, přidat jejich 
fotografi e a třeba i propojit s plánkem kanceláří.

Plán prostoru se využije při návrhu kanceláří a jejich • 
vybavení nebo při návrhu zařízení bytu nebo domu.

Grafy a schémata pro fi nanční výkazy, výkazy prodejů, • 
rozpočty, analýzy nebo průzkumy trhu přidají na 
profesionalitě takového dokumentu a zlepší jeho 
vizuální dojem.

Diagram diskuze pro grafi cké znázornění • 
myšlenkových procesů lze dobře použít při analýze 
brainstormingových sezení a strategických úvahách.

Marketingová schémata a diagramy pro citlivostní • 
analýzu, pyramidy prodeje nebo grafy nasazení 
pomůžou lépe pochopit zákazníka a dopady vašich 
marketingových akcí.
     

Obecné diagramy často využívají manažeři pro své 
prezentace. Díky informacím zachyceným v přehledném 
schématu jsou diskuze rychlejší a rozhodování snadnější. 
A díky napojení na reálná data můžete mít jistotu, že 
prezentované informace jsou vždy aktuální a správné.

Pro technické specialisty (například pracovníky ve 
stavebnictví, elektroprůmyslu, výrobě, strojírenství 
a mnoha dalších oborech) jsou v aplikaci Visio 2010 
k dispozici pokročilé možnosti schémat, plánků 
a diagramů, které vyhovují přesně jejich potřebám.

S aplikací Visio 2010 lze například:

Importovat, exportovat a upravovat soubory CAD.• 

Jednoduše nakreslit elektrotechnické obvody, • 
hydraulické systémy nebo schémata pro průmyslové 
řídicí systémy.

Vytvořit schéma řídicí logiky pro vytápění, ventilaci, • 
klimatizaci a chlazení.

Vytvořit plány instalace potrubí, stropních • 
a osvětlovacích panelů nebo elektroinstalace.

Navrhnout plán místa z pohledu architekta – obytné • 
plochy, parky, dvory, schémata zavlažování, přičemž je 
možné dokonce využít i katastrální mapy.

Využít připravené tvary pro dopravní plány a schémata • 
– například dálnice, křižovatky, dopravní značky, 
železniční tratě, terminály apod.

K vytvořeným grafům lze samozřejmě připojit data, 
přidat poznámky a vybírat z nepřeberného množství 
předpřipravených specializovaných obrazců a tvarů.

Visio 2010 umožňuje IT profesionálům zjednodušit 
komplexní informace a usnadnit tak analýzu, pochopení, 
komunikaci a rozhodování.

Pro IT profesionály, kteří mají na starosti celkovou IT 
infrastrukturu, přináší Visio 2010 například následující 
možnosti:

Schéma Active Directory, které slouží na • 
dokumentování služeb AD pomocí tvarů, které 
reprezentují běžné objekty, lokality a služby AD.

Adresář LDAP slouží na vytváření dokumentace • 
adresářových služeb pomocí tvarů, které představují 
běžné objekty protokolu LDAP.

Diagram regálu na vytvoření návrhu a dokumentace • 
regálových systémů.

Podrobný síťový diagram slouží na vytvoření • 
podrobných diagramů pro fyzickou, logickou a síťovou 
architekturu.

Mapa webové lokality umožňuje vytvářet mapy lokalit • 
na serverech http, síťových serverech a lokálních discích.

Vytváření diagramů podnikové architektury.• 

Diagram ITIL na dokumentování nejvhodnějších • 
postupů při správě procesů IT služeb.

Díky využití těchto diagramů, může IT profesionál výrazně 
omezit dopady výpadků systému, zvýšit zabezpečení 
celého systému a zlepšit uživatelům služby IT díky zkrácení 
času na vyřešení jejich problémů při vyšší poskytnuté 
kvalitě služeb.

Podle zkušeností využívají IT profesionálové aplikaci Visio 
například i v následujících oblastech:

Plánování a instalace sítí• 

Správa sítí• 

Správa majetku• 

Plánování kapacit• 

Analýza zabezpečení• 

Adresářové služby• 

Řízení projektů• 

Pro vývojáře má Visio 2010 připraveny například 
následující využití:

Diagram pracovního postupu SharePoint (workfl ow) • 
pro návrh logiky. Takto vytvořený diagram lze 
následně exportovat do aplikace SharePoint Designer 
a použít na serveru SharePoint.

Diagram modelu databáze používající zápis IDEF1X • 
a relační vazby.

Diagram modelu toku dat pomocí DFD zápisu.• 

Diagramy COM a OLE pro objektové programování. • 

Diagram modelu UML nebo diagram drátěného rámu.• 

A další nástroje pro vytváření webových stránek, • 
databází a aplikací.

Jednotlivé servery v rámci datového centra je možné sledovat 
na jednom diagramu.

IT profesionálové mohou mít v aplikaci Visio 2010 pomocníka 
na sledování celého systému.

Pomocí aplikace Visio 2010 vytvoříte přehledné informace pro 
manažerská rozhodování.

Microsoft Visio 2010 umožňuje přehledné zobrazení 
myšlenkové mapy z brainstormingu.

Edice Visio Premium 2010 pomůže při modelování procesů 
a iniciativách na jejich zlepšení.
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Aplikace Microsoft® Visio® 2010 je určená na vytváření 
pokročilých grafů, schémat a diagramů. Aplikace 
Visio 2010 usnadňuje specialistům z různých odvětví 
vizualizovat, analyzovat a komunikovat složité informace. 
Namísto komplikovaných textů a tabulek, které jsou 

Aplikace Visio 2010 přináší možnosti výborně vypadajících schémat, které se dají využít při různých příležitostech.

Organizační schéma může nejenom pěkně vypadat, ale být 
i napojené na centrální databáze a tudíž stále aktuální.

Ukázky Microsoft® Visio® 2010

často nepřehledné a nesnadno pochopitelné, je možné 
informace prezentovat přehledně. Navíc lze takto 
zpracovaná schémata propojit přímo s daty a mít tak po 
ruce vždy aktuální a přesné informace. 




