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Případy táhnou
Volba Případové studie roku vstupuje letos již do svého třetího ročníku a po-
malu se tak stává tradicí. O popularitě a významu snad nejlépe svědčí nejen 
rozsah, který v letošním roce narostl co do množství stran i počtu studií zhru-
ba o třetinu, ale dle našeho názoru především vysoká kvalita přihlášených 
materiálů. 

Hodnocení případových studií v jednotlivých oborech a výběru celkové-
ho vítěze se bude, podobně jako ve dvou předcházejících ročnících, věno-
vat odborná porota složená ze zástupců odborných médií našeho vydavatel-
ství, akademické obce a IT odborníků. Společnost Conceptica, která je 
podobně jako v minulém roce odborným garantem, udělí cenu za inovativ-
nost. Nejlepší design případové studie ocení už tradičně redakce Business 
Worldu.

V neposlední řadě se na hodnocení budete podílet i vy, čtenáři Business 
Worldu. Ve čtenářském hlasování, které probíhá prostřednictvím e-mailu (viz 
níže), můžete zvolit tři případové studie, jimž pošlete svůj hlas. Odměnou za 
čas, který věnujete hodnocení a hlasování, zašleme všem hlasujícím drob-
nou pozornost a třem čtenářům, kteří nejlépe odpoví na soutěžní otázku, ba-
toh na notebook od společnosti Dicota.

Případové studie jsme řadili abecedně podle zadavatelů, výjimky z toho-
to pravidla jsou dány zveřejněním dvoustránkových studií na protilehlých 
stranách. 

Věřím, že následujících osmačtyřicet stran bude bohatým zdrojem inspi-
race a možných projektů, které lze úspěšně realizovat i ve vašich podnicích 
či institucích. 

Lukáš Erben
šéfredaktor Business Worldu

Čtenářská otázka:
Jak se jmenuje dvojice programátorů, která stojí  
za zrodem jazyka PostScript?
Odpovědi spolu s tipy na tři nejlepší studie posílejte do 30. 9. 2008 na 
adresu: jitka_vyhlidkova@idg.cz.

ZÁŘÍ 2006  BUSINESS WORLD

W0 09_ i ad y_de .indd   1 13.8.2007   1 :49:4

?



Případová studie roku 2008
Přihlašovatel Studie Realizováno pro

Anect Portál pro efektivní čerpání evropských peněz Ministerstvo kultury ČR

Aquasoft Vnitřní informační systém České advokátní komory (VIS ČAK) Česká advokátní komora

Autodesk
Česká hasicí technika pro lesní požáry v Řecku s podporou řešení Autodesk 
Inventor

THT

Asseco Datový sklad Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj

Berit Geografický informační v systém Lids pro společnost Synthos Kralupy Synthos Kralupy

Circon
Podpora komplexních nákupních procesů jako součást implementace 
Microsoft Dynamics AX

Mediatel

Deltax Systems Přiípadová studie MHMP SEM Magistrát Hlavního Města Prahy

ecommerce.cz Elektronická distribuce laboratorních nálezů Centrum prenatální diagnostiky Brno

ecommerce.cz Komplexní loterijní systém pro internetové sázení společnosti Sazka Sazka

Eset Případová studie : Centrum Holdings Centrum Holdings

Gemma Systems
Williams & Partner řídí nábor a poradenství v oblasti lidských zdrojů pomocí 
Microsoft Dynamics CRM

Williams & Partner

Fujitsu Siemens 
Computers

x10sure efektivní řešení vysoké dostupnosti PST Ostrava

HP
Díky společnému úsilí Plzeňského kraje a HP již nemusíte stát fronty na 
úřadech

Plzeňský kraj

ICZ Údržbu v České rafinérské řídí Primavera Česká rafinérská

IFS / Altec Společnost Toshulin zvyšuje produktivitu s IFS Aplikacemi Toshulin

Intersystems Caché Objektová databáze ve službách zdravotní pojišťovny DÔvera

J.K.R. Kasalova pila využívá Byznys Kasalova pila

K2 atmitec IS K2 zprůhlední toky materiálů a odvádění výroby Elok–Opava

Konica Minolta Business 
Solutions Czech

Centralizace tiskových řešení pro Českou spořitelnu Česká spořitelna

Karat Software Implementace informačního systému Karat ve společnosti Z Studio Z Studio

Kvintech Kvintech–Outsourcing vývoje software pro Sitronics Sitronics Telecom Solutions

LCS Helios Green pro distribuci digitálních snů Bontonfilm

Logos PaySec platí bezpečně a rychle na internetu Československá obchodní banka

Ness Digitální mapa Prahy Útvar rozvoje hl. m. Prahy

NetDirect B2B řešení s napojením na Microsoft Dynamics NAV pro Hawle Armatury Hawle Armatury

Orbit ALD Automotive–bezpečná mobilita ALD Automotive

Siemens IT Solutions and 
Services

Česká národní zdravotní pojišťovna–zaručený elektronický archív Česká národní zdravotní pojišťovna

Stringdata
V Raiffeisenbank ubylo administrativy díky systému BINF od společnosti 
StringData

Raiffeisenbank

Siemens Enterprise 
Communications

Efektivnější hlasová komunikace pro Českou správu sociálního zabezpečení Česká správa sociálního zabezpečení

Webcom–Axperience Tok dat ve vodárenské akciové společnosti vyřešil Microsoft Dynamics Nav Vodárenská akciová společnost

Trask Solutions Implementace SOA v GE Money GE Money

Telefónica O2 Snižte své náklady se službou O2 Kompletní kancelář ČSAD Semily

Triada Letohrad IS Munis a třídění komunálního odpadu MěÚ Letohrad



??????

ZÁŘÍ 2008  BUSINESS WORLD 65



Česká advokátní komora

Vnitřní informační systém 
České advokátní komory 
(VIS ČAK)

VIS ČAK je průřezový informační systém podporující 
převážnou většinu agend spravovaných Českou 
advokátní komorou. Dokázal včlenit do jednotného 

uživatelsky přívětivého prostředí velmi komplikované a 
různorodé procesy a evidence s často velmi atypickými 
požadavky. Díky tomu výrazným způsobem zefektivnil a 
zpřesnil vnitřní fungování a vzájemnou informovanost 
jednotlivých odborů a útvarů této významné a 
renomované stavovské komory.

Situace, oblast řešení Cíle projektu Přínosy

Česká advokátní komora je stavovská organizace 
zřízená Zákonem o advokacii (č. 85/1996 Sb. v platném 
znění), která spravuje celou řadu agend, plynoucích 
z uvedeného zákona a z dalších stavovských předpisů. 
Její postavení je nezastupitelné, protože členství 
v České advokátní komoře je základním předpokladem 
pro výkon povolání advokáta na území České re-
publiky. Z toho je zřejmé, že základem je podrobná 
a přesná evidence členské základny, tzv. Matrika obsa-
hující identifi kační, evidenční a stavové údaje o všech 
zapsaných advokátech a advokátních koncipientech. 
Nad Matrikou je vybudována celá řada dalších velmi 
důležitých agend přímo ovlivňujících členskou základnu 
(např. vyřizování stížností podaných na advokáty, interní 
kárná řízení s advokáty vedená na základě oprávněných 
stížností, organizace advokátních zkoušek, profesní legi-
slativa apod.) a mnoho pomocných agend zajišťujících 
servis jak pro samotnou Komoru a její orgány, tak pro 
členskou základnu (oblast vzdělávání, mezinárodní vzta-
hy, vydávání stavovského časopisu apod.). Součástí 
činnosti jsou vydání různých rozhodnutí, osvědčení 
a vedení různých evidencí, registrů, rejstříků, seznamů 
atd. 

ČAK pro svou činnost původně používala pouze velmi 
omezenou podporu informačními technologiemi, a to 
ještě pouze s lokální působností daných odborů. Pouze 
tři odbory používaly specializované řešení od různých 
dodavatelů na podporu svých činností, nicméně i tato 
řešení již nevyhovovala současným požadavkům 
a rozrůstajícím se agendám. Cílem projektu VIS ČAK 
bylo tedy navrhnout a vytvořit nový průřezový informační 
systém, který pokryje všechny podstatné činnosti komo-
ry, plně nahradí stávající dílčí řešení a umožní sdílení 
podstatných informací mezi odbory.

Dalším z cílů implementace nového systému bylo zlepšit 
informování výkonných i řídících pracovníků, umožnit 
získávat informace o klíčových událostech, zlepšit 
a zefektivnit vnitřní fungování organizace a zvýšit schop-
nost komory poskytovat rychle relevantní informace 
interně i vůči justičním orgánům, orgánům státní správy 
a veřejnosti. 

Zadavatel požadoval řešení kompatibilní s jeho tech-
nologickým prostředím, které však bude postavené 
na dostatečně perspektivních vývojových platformách 
a technologiích. Zároveň byla požadována vzájemná 
on-line komunikace a sdílení dat s účetním systémem 
a schopnost vytvářet různé exportní soubory pro externí 
partnery (vydavatelství Bulletinu, Policie ČR, ČSÚ, GŘ 
VS apod.).

Dalším cílem projektu bylo také automatické zveřejňování 
obecných informací o advokátech a jejich kancelářích, 
které jsou vedeny VIS Matrikou, na internetových 
stránkách ČAK a umožnit návštěvníkům těchto stránek 
rychlý a pohodlný přístup k požadovaným informacím 
(vyhledání kontaktu na konkrétního advokáta, vyhledání 
advokáta podle specializace v zadané lokalitě apod.).

• Sjednocení IT prostředí a centralizace agend 
umožňuje lepší zástupnost pracovníků.

• Díky tomu, že systém prostupuje napříč agendami, 
bylo možné sjednotit, zpřesnit a upravit řadu důležitých 
procesů jak uvnitř oddělení, tak i v návaznostech na je-
jich okolí.

• Automatické generování tiskových výstupů do MS 
Wordu snižuje rutinní práci při tvorbě dokumentů. 
Centrální správa šablon zajišťuje jednotný, metodicky 
závazný a konzistentní obsah dokumentů právní pova-
hy.

• Sledování běhu lhůt a upozorňování na význam-
né události v řadě agend snižuje riziko vzniku chyb 
a prodlení zaviněné lidským faktorem.

• Systém pracuje důsledně uživatelským způsobem, při 
složitějších úkonech vede obsluhu po krocích, využívá 
průvodců, kontextového chování a dalších moderních 
uživatelských pomůcek, což výrazně zkracuje dobu nut-
nou k vyškolení a adaptaci obsluhy.

Výsledkem projektu je řešení kvalitativně zlepšující 
interní procesy a poskytující efektivní prostředí pro 
vedení všech agend České advokátní komory. Adopce 
organizačních zásad a jejich implementace v IT sys-
tému může být východiskem pro realizaci obdobného 
řešení v dalších stavovských komorách. 
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Technologie

• Microsoft .NET Framework
• Databáze Microsoft SQL Server 2005
• Windows Server 2003 SMB
• Microsoft SharePoint Services
• Integrace realizována prostřednictvím webových služeb.

Řešení

VIS ČAK nepatří k systémům, které by používaly stovky uživatelů z desítek lokalit. V současné době jej konkrétně
využívá cca 60 pracovníků z dvanácti odborů, které jsou dislokovány ve třech lokalitách Prahy a Brna. Podstatně 
zajímavější je z hlediska velké šíře záběru, značné komplikovanosti některých agend a nutnosti velmi precizního nakládání 
s důvěrnými údaji evidovaných subjektů.  

Základem systému je modul „Matrika“, který představuje nejdůležitější databázi všech členů ČAK. Matrika 
umožňuje evidovat všechny důležité údaje týkající se daného člena, včetně všech úkonů a událostí, které je nutné 
evidovat ze zákona a souvisejících stavovských předpisů. Dále umožňuje vydávat různá osvědčení a potvrzení 
a vede další související evidence. Z údajů matriky čerpají údaje další odbory a oddělení ČAK. Stěžejním výstupem 
této agendy je tzv. „Matriční list“ advokáta či advokátního koncipienta, který v závislosti na provedení poskytuje 
veškeré důležité aktuální či historické informace.

Patrně nejkomplikovanější agendou je vyřizování stížností a navazující kárné řízení. Oba procesy jsou velmi 
variabilní, sleduje se množství lhůt, musí být dodržena řada procesních úkonů. Samotné kárné řízení pak do 
značné míry kopíruje postupy běžného soudního řízení. K velmi důležitým agendám patří například evidence 
změn právních forem advokátů (způsobů výkonů advokacie), která má přímý vliv na výpočet hromadného pojištění 
členů nebo na výběr členských příspěvků. Na základě poskytnutých dat z VIS dochází pak v účtárně ke složitým 
výpočtům těchto částek.   

Celkově vzniká v rámci VIS ČAK velké množství dokumentů, které jsou ve velké většině generovány ve formátu 
textového editoru MS Word podle předpřipravených šablon s využitím údajů evidovaných v systému. Dokumenty 
je možné dále zpracovat či doplnit a následně jsou ukládány v rámci dokumentového úložiště. O rozsahu a kom-
plikovanosti systému svědčí počet šablon, který se v současné době blíží k číslu dvěma stům. Většina z nich prošla 
náročnou precizací právních formulací a měla značný počet verzí již ke dni spuštění systému do ostrého provozu.

Systém je navržen modulárně, ale zároveň jednotně napříč všemi odbory zadavatele, což zvyšuje zastupitelnost 
pracovníků. Jeho chování je důsledně řízeno rolemi přistupujících uživatelů. Tím je zajišťována maximální ochrana 
důvěrných a osobních informací, které systém spravuje. Modularita řešení usnadňuje rozvoj a rozšíření systému 
pro potřeby dalších agend. 

Systém uživatele vede. Nabízí mu v danou chvíli možné akce – předdefi nované potřebné údaje (datové struktury, 
relevantní úkony, konkrétní šablony dokumentů a lhůty). Systém využívá jednotné grafi cké rozhraní s jednotným 
způsobem ovládání aplikace, což usnadňuje zaškolení obsluhy. 

Specifi kace zákazníka

Česká advokátní komora je stavovská organizace zajišťující zákonem dané povinnosti v oblasti advokacie 
na území České republiky. Vede potřebné evidence členské základny, kontroluje a dohlíží na dodržování 
stavovských předpisů a stavovské etiky, funguje jako rozhodčí orgán, řeší stížnosti a ukládá kárná opatření. 

Advokacie, stavovská komora

cca 60 PC

Česká republika

Profi l:

Odvětví:

Velikost organizace:

Země

Aquasoft patří mezi přední fi rmy v České repub-
lice zaměřené na dodávky informačních systémů. 
Na trhu působí od roku 1996. Aquasoft disponuje 
týmem více než 100 kvalifi kovaných profesionálů. 
Za dobu své existence úspěšně realizoval celou řadu 
vývojových a integračních projektů zahrnujících geogra-
fi cky, procesně i věcně velmi rozsáhlé systémy.

AQUASOFT spol. s r.o.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Tel. +420 281 093 400
e-mail: obchod@aquasoft.eu
http://www.aquasoft.eu

Řešení

Díky využití frameworku “CoreFw”, vyvinutého společností 
Aquasoft speciálně pro tento typ aplikací, bylo možné 
vytvořit systém ve velmi krátkém čase. Složitost 
některých procesů a speciální požadavky zákazníka si 
vynutily rozsáhlé úpravy tohoto frameworku a začlenění 
řady nových technologií. Tím jej posunuly na kvalitativně 
podstatně vyšší úroveň.



Výzva
Jedním z požadavků zákazníka byla dodávka na třech variantách 
podvozku Mercedes (4x4, 6x4 a 6x6). Hlavním úkolem kon- 
strukčního týmu v THT bylo proto vytvořit v krátkém čase tři 
varianty návrhu stejné koncepce pro jednotlivé podvozky. Protože 
schvalování a připomínkování návrhu probíhalo u konečného 
uživatele v Řecku, bylo nutné zajistit bezproblémovou obousměr- 
nou komunikaci návrhu i připomínek.

Nadstandardní požadavky byly kladeny i na montáž. Zatímco 
obvykle se nástavba montuje na podvozek v dílnách THT, 
tentokrát bylo nutno při návrhu vzít v úvahu požadavek na trans- 
port v rozloženém stavu a následnou montáž u odběratele v Řecku. 
To znamenalo i zajistit dokumentaci potřebnou pro správnou 
montáž, včetně podrobné rozpisky, a zároveň předat jen infor- 
mace nutné pro správnou montáž a zajistit tak ochranu duševního 
vlastnictví.

Řešení
Základem konstrukce nástavby je montovaný rám z hliníkových 
profilů, obestavěný kolem plastové vodní nádrže. Zatímco zadní 
skříň s čerpacím agregátem je shodná pro všechny tři varianty, 
rozměry přední skříně se liší pro jednotlivé podvozky. Přední skříň 
se přepravuje v rozloženém stavu, všechny přířezy jsou označeny 
ve shodě s výkresy, které jsou vygenerovány ze 3D modelu. 
Naproti tomu zadní skříň je přepravována smontovaná a otesto-
vaná i s namontovanou lafetou. Při montáži se zadní skříň pouze 
nasadí a upevní na nosný rám, propojí se koncovky přívodních        
a výstupních hadic a čerpací agregát je připraven k použití. To, že 
se sestavená zadní skříň vejde do kamiónu, bylo ověřeno na digi- 
tálním modelu. 

Konstrukční práce významným způsobem urychlily dvě vlastnosti 
použitého softwaru Autodesk Inventor - generátor rámových 
konstrukcí a adaptivita. Generátor rámových konstrukcí byl beze 
zbytku využit pro návrh výchozí varianty (na podvozek 4x4). 
Uživatelské hliníkové profily i speciální spojovací materiál jsou 
uloženy v knihovně profilů, takže vlastní konstruování je velmi 
rychlé. Adaptivita umožňuje vytváření rozměrových a polohových 
vazeb mezi díly, které při změně řídícího parametru zajistí prove-
dení změny ve všech souvisejících dílech. Protože byl tento 
postup využit při návrhu, byly po schválení první varianty zbývající 
dvě vytvořeny velmi rychle „pouhým“ prodloužením přední 
skříně. „Navržení tří variant v tak krátkém čase by ve 2D prostředí, 
které jsme používali dříve, bylo prakticky nemožné.“ řekl Jiří 
Lopour, vedoucí konstruktér THT Polička.

Přínosy
Řešení Autodesk Inventor umožnilo rapidně snížit chybovost v roz- 
měrech profilů, díky bezchybné rozpisce materiálu je prakticky nu- 
lový podíl přířezů špatného rozměru. To přineslo značné finanční 
úspory drahého materiálu. Otevřené rozhraní Inventoru umožnilo 
přímé propojení do systému správy revizí, což značně zefektivnilo 
schvalovací i změnové řízení. Rozpiska se přímo přenáší do pod- 
nikového informačního systému, takže nedochází k chybám při 
přepisování a je možno optimalizovat skladové zásoby. 

Pro komunikaci se zahraničním partnerem se velmi osvědčil 
formát souboru výkresové dokumentace DWF. Přenášené sou- 
bory jsou kompaktní, takže klesají požadavky na objem přená- 
šených dat. K dispozici jsou bohaté možnosti nastavení obsahu 
(rozměry, úroveň detailu, tisk), snadné je poznámkování a přene- 
sení požadovaných změn zpět do modelu. 

„Na tomto náročném projektu se jasně potvrdily výhody 
systému Autodesk Inventor, který používáme pro všechny 
nové projekty. Získané zkušenosti samozřejmě uplatníme  
i v dalších zakázkách, na kterých již pracujeme.“

Česká hasicí technika pro lesní požáry v Řecku

Po ničivých lesních požárech v létě 2007, kdy se rozsah a síla plamenů ukázaly být nad síly 
záchranářů, se řecký hasičský sbor rozhodl vybavit moderní hasicí technikou vhodnou do ná- 
ročného terénu. V mezinárodní konkurenci ve výběrovém řízení na dodávku 30 požárních 
vozidel do náročného terénu zvítězila česká firma THT, která je největším výrobcem a doda-
vatelem požárních automobilů na území České a Slovenské republiky.

s podporou řešení Autodesk Inventor

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Stanislav Červený, ředitel THT Polička

© THT, s.r.o.





G e o g r a f i c k ý  i n f o r m a č n í
 s y s t é m  L I D S  p r o  s p o l e č n o s t 

S Y N T H O S  K r a l u p y  a . s .
PROFIL FIRMY

Společnost SYNTHOS Kralupy a.s. (dříve KAUČUK, a.s.) se sídlem v Kralupech nad Vltavou patří mezi přední petrochemické 
podniky v České republice. V roce 2007 se společnost stala součástí polské společnosti Firma Chemiczna DWORY, S.A. (nyní 
SYNTHOS S.A.). Do širokého produktového portfolia SYNTHOS Kralupy se řadí KRALEX – styren-butadienový kaučuk, který 
se využívá zejména v gumárenském a obuvnickém průmyslu a při výrobě drobných domácích doplňků a sportovních potřeb. 
KRASTEN je obchodní značka pro standardní nebo houževnatý polystyren, který nachází uplatnění především v elektrotechnic-
kém, spotřebním a potravinářském průmyslu. Zpěňovatelný polystyren KOPLEN je používán převážně ve výrobě tvarovek, fólií, 
bloků, izolačních desek a obecně ve stavebnictví.
Společnost SYNTHOS Kralupy a.s. je držitelem certifikátů podle mezinárodní normy ISO 9002 a ISO 14000.

PROČ SYSTÉM PRO DOKUMENTACI AREÁLU?
Společnost SYNTHOS Kralupy a.s. potřebovala flexibilní řešení pro dokumentaci svých podzemních sítí, potrubních rozvodů, 
evidenci pozemků a jednotlivých stavebních objektů s možností postupného rozšiřování celého systému. Proto se společnost 
rozhodla pro nejlépe vyhovující projekt Geografického informačního systému pro dokumentaci areálu podniku, který je realizován 
produktem LIDS firmy BERIT. Systém poskytuje širokou funkčnost pro evidenci prostorových dat, jejich údržbu, zpracování a vy-
hodnocování. Data mohou být následně sdílena s jinými používanými aplikacemi.

ROZSAH PROJEKTU
Systém LIDS obsahuje data nejen na území areálu hlavního závodu SYNTHOS Kralupy a.s., ale také vybraná data jeho zájmového 
území a souvisejících dislokovaných areálů. Dále systém obsahuje dokumentaci ropovodu mezi Litvínovem a Kralupami nad Vlta-
vou. Systém LIDS je velmi úzce provázán s dalšími podnikovými aplikacemi, zejména se Správou nemovitého majetku. 

Systém LIDS je využíván především pro:
Tvorbu základní mapy závodu
Dokumentaci

 polohopisných dat na území areálu a jeho okolí  pozemkové mapy (včetně vlastnických vztahů)  různých typů ploch 
 (budovy, sklady, komunikace, zeleň) potrubí a potrubních mostů  produktovodů, ropovodů a teplovodů
 kanalizační, vodovodní a plynovodní sítě  kabelových tras a rozvodů nízkého a středního napětí, datových sítí, 
 venkovního osvětlení geodetických měření  vlečkového plánu

Tvorbu mapových výstupů
Podporu technického plánování, výstavby a projektování

LIDS slouží pro dokumentaci průmyslových areálů. Na obrázku
je příklad práce s plochami v klientovi LIDS Edit.

V systému LIDS je možné uchovávat data o využití ploch, 
dopravní infrastruktuře nebo inženýrských sítích.
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CO ZAVEDENÍ SYSTÉMU ZÁKAZNÍKOVI PŘINESLO
Zavedením systému LIDS získala společnost SYNTHOS Kralupy a.s. moderní a efektivní nástroj, který umožňuje data o areálu 
nejen centrálně spravovat, ale především nabízí možnosti integrace s ostatními systémy a možnost využití dat širším okruhem 
uživatelů.

Prostřednictvím web technologií, které nabízí systém LIDS, jsou evidovaná data o areálu zpřístupněna nejen dalším podnikovým 
uživatelům, ale také externím subjektům. Areál hlavního závodu je využíván dalšími firmami, které mají na základě přidělených 
přístupových práv možnost využívat data GIS. Díky systému LIDS je možné při plánování rekonstrukcí zohlednit ochranná pásma 
podzemních rozvodů a rozvodů v chráničkách. U nadzemních rozvodů je sledována podjezdná výška trubních mostů, která může 
omezit přístup nadměrných vozidel k místu havárie či rekostrukce.

Systém LIDS je velmi úzce propojen s podnikovou aplikací Správa nemovitého majetku (SNM). Aplikace SNM poskytuje pro LIDS 
řadu doplňujících údajů o parcelách, budovách, vlastnících inženýrských sítí, inventárních číslech apod. Uživatelům jsou tak přímo 
v prostředí systému LIDS zpřístupněna data jiné aplikace, aniž by bylo nutné je znovu pořizovat. Díky propojení obou systémů lze 
generovat nejrůznější mapové výstupy a reporty, např. mapu s přehledem vlastníků části vodovodní sítě na území areálu doplněnou 
o tabulku obsahující jejich délku a materiál.

V neposlední řadě přinesla implementace systému LIDS zvýšení kvality poskytovaných dat. Systém nabízí širokou škálu kontrol 
grafických i popisných údajů včetně nastrojů pro jejich opravu. Datový model je definován s využitím státních norem (např. ČSN 
01 3411 – Norma pro mapy velkých měřítek).

JAK NOVÝ GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ 
SYSTÉM HODNOTÍ  ZÁKAZNÍK?
„S digitalizací dokumentace včetně důsledného geodetického zaměření 
Areálu chemických výrob v Kralupech jsme tehdy jako KAUČUK, a.s., 
začali v roce 1992. Plnohodnotné provozování projektu GIS v prostředí 
produktu LIDS firmy Berit, a.s., bylo zahájeno v roce 1997. GIS areálu 
je tedy v prostředí LIDS trvale centrálně provozován a rozvíjen už přes 
deset let.
Mohu potvrdit, že informační systém LIDS vyhovuje našim požadavkům 
jak na důslednou evidenci pozemků, geodetických dat polohopisu spra-
vovaného území a podzemních sítí, tak na pasportní správu trubních roz-
vodů a jednotlivých stavebních objektů s vazbou na jednotnou evidenční 
a dokladovou databázi a možností sdílení dat z jiných aplikací.
Systém umožňuje operativní dílčí výstupy a předávání ověřených pod-
kladů v tiskové i souborové formě, stejně jako generování po grafické 

stránce sofistikovaných výkresů dle standardů řízené dokumentace společnosti. To oceňují jak odborní pracovníci, vedení firmy, 
auditoři a dodavatelé investic, tak i významné firmy působící v areálu včetně UNIPETROL, a.s., a Česká rafinérská a.s., pro něž 
územní správu včetně GIS zajišťujeme jako službu.
Vysoce hodnotím přístup firmy BERIT, a.s., k zákazníkům, zdravou otevřenost, včasné a dostatečné poskytování informací a pod-
poru jak při zavádění systému, tak při přechodu na vyšší verzi produktů. Rovněž i flexibilní licenční politiku, umožňující dlouhodobě 
efektivní využívání produktů.“

Ing. Vladimír Křička
Vedoucí odboru Generel a dokumentace 

SYNTHOS Kralupy a.s.

Areál SYNTHOS Kralupy a.s.

Berit Group - the European Offices
www.berit.com

BERIT, a.s.
Žarošická 13
CZ – 628 00 Brno
Telefon: (+420) 545 554 111
Telefax: (+420) 545 554 999
E-Mail: info@berit.cz

BERIT AG (Schweiz)
Netzibodenstrasse 33
CH - 4133 Pratteln/BL
Telefon: (+41) 061 816 99 99
Telefax: (+41) 061 816 99 98
E-Mail: info@berit.ch

BERIT GmbH (Deutschland)
Mundenheimer Straße 55
D - 68219 Mannheim
Telefon: (+49) 06 21-878 05-0
Telefax: (+49) 06 21-878 05-20
E-Mail: info@berit.de
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Pfiípadová studie
MHMP SEM

DELTAX Systems a.s. Lighthouse Towers - Jankovcova 1569/2c 170 00 Praha 7 tel.: +420 251 029 230 fax: +420 251 029 222 www.deltax.cz

Zákazník
Hlavní mûsto Praha zastoupené Magistrátem hlavního mûsta Prahy.

Projekt
Anal˘za a vytvofiení plánu integrace a implementace systému správy
evidence nemovitého majetku hlavního mûsta Prahy (SEM). Návaznû pak
dodání, instalace, uvedení do provozu.

Realizace
02/2004 – 12/2004 analytická ãást. 12/2005 – 01/2007 realizaãní ãást,
12/2006 – 04/2007 uvedení do provozu.

Profil zákazníka
Magistrát hlavního mûsta Prahy (dále MHMP) v samostatné pÛsobnosti hlavního
mûsta Prahy plní úkoly uloÏené Zastupitelstvem hlavního mûsta Prahy nebo Radou
hlavního mûsta Prahy a vykonává pfienesenou pÛsobnost hlavního mûsta Prahy,
není-li zákonem svûfiena jin˘m orgánÛm hlavního mûsta Prahy. MHMP mimo jiné
zabezpeãuje v˘stavbu a provoz IS MHMP a úfiadÛ mûstsk˘ch ãástí kompatibilního
s IS správních úfiadÛ.

V˘chozí stav
MHMP pouÏíval celou fiadu aplikací, které se dot˘kaly oblasti správy 
a evidence majetku. Vût‰ina z nich v‰ak nebyla vzájemnû integrována 
a informace pofiizované tûmito agendami mûly nedostateãnou míru konzistence 
a to i pfiesto, Ïe celá fiada informací byla evidována redundantnû. âást aplikací byla
technologicky zastaralá a mimo uÏivatelského komfortu nebyla schopna
poskytnout dostateãnou míru zabezpeãení. TotoÏné procesy nakládání s majetkem
také neprobíhaly vÏdy stejnû a jejich nastavení rozhodnû nebylo optimální.

PoÏadavky na fie‰ení
PoÏadavky MHMP na nov˘ informaãní systém SEM byly definovány 
v „Projektovém zámûru Správa a evidence nemovitého majetku SEM“.
Klíãová oãekávání lze shrnout do následujících bodÛ:

� Optimalizace nákladÛ na správu majetku vzhledem k v˘nosÛm z nûho.
� Maximalizace v˘nosÛ z tûch objektÛ, u nichÏ je to relevantní.
� UdrÏení hodnoty a kvality spravovaného majetku.
� Plánování rozpoãtu na správu jednotliv˘ch objektÛ.
� Monitorování vzniku a fie‰ení problémÛ v procesech správy majetku.
� PrÛbûÏná inventarizace a popis jednotliv˘ch objektÛ majetku.
� Zv˘‰ení efektivity a produktivity správy majetku, a její zprÛhlednûní.

Popis fie‰ení
V prÛbûhu anal˘zy vznikl procesní model popisující nakládání s nemovit˘m
majetkem hlavního mûsta Prahy. Jeho souãástí byl také soubor doporuãení,
smûfiující k optimalizaci procesÛ. Ze zpracovaného procesního modelu,
technologick˘ch omezení dan˘ch prostfiedím IS MHMP a poãáteãních oãekávání
MHMP vznikl seznam poÏadavkÛ na systém SEM:

� Orientace aplikaãní podpory na procesy správy majetku.
� Jednotná, úplná a aktuální evidence spravovaného majetku.
� Úãelná integrace komponent aplikaãní a datové architektury IS MHMP.
� Prostfiedky pro fiízené sdílení informací o spravovaném majetku.
� Prostfiedky pro sledování aktivit v souvislosti s majetkem.
� Evidence ve‰ker̆ ch smluvnû-závazkov˘ch vztahÛ spojen˘ch se správou majetku.
� Evidence podporující manaÏerské fiízení správy majetku a rozhodování.
� Evidence podporující centralizovanou správu dokumentÛ s fiízením

pfiístupu k nim.
� Prostfiedky pro centrální správu a provoz.

To v‰e s ohledem na vyuÏití technologií v souladu s informaãní a bezpeãnostní
strategií MHMP.
Následnû bylo MHMP nabídnuto robustní fie‰ení, které je pfiipraveno pokr˘t i budoucí
poÏadavky na rozvoj IS v oblasti správy a evidence nemovitého majetku.
SEM zaji‰Èuje centrální evidenci nemovit˘ch objektÛ v majetku hlavního mûsta
Prahy. UmoÏÀuje evidovat parcely, budovy, domy, byty a nebytové prostory, úseky

inÏen˘rsk˘ch sítí, stavby neevidované v katastru nemovitostí apod. Pomocí dal‰ích
popisn˘ch údajÛ mÛÏe SEM evidovat i objekty bez adresy a parcelního ãísla.
Objekt je urãen základními identifikaãními údaji a dále je moÏno evidovat informace
o ãísle listu vlastnictví, vlastnících, vlastnickém podílu organizace, o zpÛsobu vyuÏití
objektu, zámûrech s objektem, správci objektu, o cenách objektu (znalecké,
nab˘vací a vyfiazovací cenû), o nákladech a v˘nosech vztaÏen˘ch k objektu apod.
Souãástí SEM je i realizace procesÛ nakládání s majetkem, tj. uzavírání smluv,
tvorba protokolÛ, investiãních zámûrÛ a promítnutí dÛsledkÛ tûchto procesÛ
do vlastní evidence objektÛ.

Pfiehled hlavních funkcí
V prÛbûhu anal˘zy vznikl procesní model popisující nakládání s nemovit˘m
majetkem hlavního mûsta Prahy. Jeho souãástí byl také soubor doporuãení,
smûfiující k optimalizaci procesÛ. Ze zpracovaného procesního modelu,
technologick˘ch omezení dan˘ch prostfiedím IS MHMP a poãáteãních
oãekávání MHMP vznikl seznam poÏadavkÛ na systém SEM:

� Vedení a správa evidence objektÛ.
� Realizace úkonÛ nakládání s objekty.
� Provázanost dat o objektech s daty v REN a RB.
� Vedení kompletní historie, moÏnost zobrazení detailní informace o objektu.
� Podpora procesu inventarizace objektÛ.
� Sledování nákladÛ a v˘nosÛ na dan˘ objekt, komfortní vyhledávání záznamÛ.
� Provázanost dat o objektech s GIS, moÏnost exportu dat.

Struktura
Ře‰ení SEM je postaveno na modulu Evidence objektÛ (dále jen ENO) 
a modulech AGENDIO. ENO realizuje evidenci objektÛ a AGENDIO pokr˘vá
procesy nakládání s objekty. Oba systémy jsou integrovány. Aplikace ENO je
provázána s datov˘mi zdroji REN a RB.

Pfiínosy
Implementace systému probûhla bez vût‰ích ãasov˘ch posunÛ v rámci
stanoveného ãasového rámce. SEM pfiiná‰í sv˘m uÏivatelÛm celou fiadu pfiínosÛ:

� Zpfiehlednûní a zjednodu‰ení procesÛ nakládání s nemovit˘m majetkem
ve vlastnictví hlavního mûsta Prahy.

� Kompletní pokrytí procesÛ správy a evidence majetku.
� Podpora rozhodovacích procesÛ a plánování.
� Zavedení pofiádku a udrÏení pfiehledu o vlastnûn˘ch ãi spravovan˘ch objektech.
� Soustfiedûní ve‰ker˘ch informací o objektech v jedné evidenci.
� Trvalá aktuálnost evidence díky propojení s registry.
� Snadná a okamÏitá dostupnost informací o objektech pro v‰echny

oprávnûné uÏivatele.
� Zjednodu‰ení a zprÛhlednûní procesu inventarizace.
� Konfigurovatelnost dle potfieb uÏivatelÛ.
� Moderní technologie, robustnost, stabilita.

ISKN
Katastr nemovitostí

ENO
re

gi
st

ry

UIR-ADR
Územně identifikační

registr

ag
en

dy

GIS

evidovaný objekt

rychlé a rozšířené
vyhledávání

zobrazení objektu
prostřednictvím GIS

export do
HTML, XLS, TXT a XML

historie záznamu v čase včetně
detailních popisů změn

základní údaje
kompletní číslo parcely
číslo listu vlastnictví, vlastníci
katastrální území, adresa....

doplňkové údaje
majetkový podíl, stav objektu, způsob nabytí,
správce, záměry s objektem

ekonomické údaje
znalecké, nabývací a vyřazovací ceny, náklady
a výnosy vztažené k objektu

souvislosti
smlouvy a pohledávky vázané k objektu,
soudní spory apod.

REN
Registr nemovitostí

RB
Registr budov

AGENDIO
Agendy nakládání

s majetkem
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Díky efektivnímu řešení společnosti 
ecommerce.cz nyní Centrum prenatální 
diagnostiky Brno (CPD Brno) jako první 
v České republice využívá moderní 

systém zasílání výsledků genetického vyšetření paci-
entům elektronickou poštou. Tato služba je navíc pro 
pacienty nabízena zcela zdarma. V CPD Brno, které 
se stará o spádovou oblast celého Jihomoravského 
kraje, se zpracuje přibližně 15 výsledků genetického 
vyšetření denně. 

OD PAPÍRU A RAZÍTEK K E-MAILU

Doručení výsledků laboratorních nálezů klasickou 
listinnou formou trvalo ve srovnání s elektronickou 
podobou velmi dlouho. Výsledky těchto citlivých 
vyšetření pacienti očekávají s nervozitou a napě-
tím a pro dosažení jejich maximální spokojenosti 
a komfortu bylo žádoucí čekací dobu maximálně 
zkrátit. Výsledky vyšetření bylo dříve nezbytné 
vytisknout, orazítkovat, podepsat a vkládat do na-
depsaných obálek. K odeslání pak byla nutná cesta 
pracovníka na poštu. Stávající proces byl neefektiv-
ní, pomalý a nákladný. Pacienti navíc na výsledky 
čekali příliš dlouho.

Jediné, co nyní pacient potřebuje, je připojení 
k internetu a vlastní e-mailová schránka, do které mu 
zpráva přijde. Klient může na e-mail pohodlně a oka-
mžitě odpovědět, nebo jej efektivně předat dalším 
ošetřujícím lékařům.

POHODLÍ KLIENTŮ JE ROZHODUJÍCÍ

Snahou bylo omezit zpoždění, ke kterému nevy-
hnutelně dochází při procesu vytištění, distribuce 
a doručení zprávy v klasické listinné podobě. Cílem 
bylo přispět k celkovému vyššímu klidu, pohodlí 
a vytvořit příjemné prostředí, které je zejména 
u těchto pacientek velmi důležité. Pacient v tomto 
případě očekává rychlou informaci a její doručení 
poštou znamená zbytečné zdržení. 

Realizované řešení představuje jeden z prvních 
základních kamenů elektronické komunikace mezi 
lékařem a pacientem. Celý projekt byl přitom reali-
zován v rozmezí pouhého jednoho měsíce v období 
od prosince 2007 do ledna 2008 a systém je zároveň 
úzce integrován se stávajícím evidenčním laborator-
ním systémem CPD Brno.

Od doby nasazení systému elektronické distribu-
ce laboratorních nálezů je jeho provoz zcela bezpro-
blémový a spolehlivý. K obsluze systému, vzhledem 
k jeho naprosté jednoduchosti, není potřeba žádné 
zaškolování personálu. Stačí obecné uživatelské 
znalosti práce na počítači. Po sestavení karyotypu se 
vytvoří cytogenetická zpráva, ve které jsou obsaženy 

kontaktní údaje pacienta včetně e-mailové adresy. 
Kompletní zprávy stačí jen nakopírovat do příslušné 
složky v počítači a spustit program pro jejich odeslá-
ní. Hromadné rozeslání jednotlivých zpráv na určené 
adresy proběhne zcela automaticky.

PŘÍNOS PRO ZÁKAZNÍKA A DALŠÍ ROZVOJ

Odbourání zbytečné prodlevy mezi vytvořením 
a doručením zprávy šetří čas všech zúčastněných 
stran. V neposlední řadě však jde i o významnou 
úsporu fi nančních prostředků na distribuci zpráv. 
Ušetřený čas zaměstnanců a náklady, které nejsou 
nevýznamné, může Centrum prenatální diagnosti-
ky v Brně využít k dalšímu zlepšování kvality služeb 
klientům. Pro pracovníky laboratoře je jejich práce 
mnohem jednodušší a efektivnější.

Nasazené řešení představuje jeden z prvních 
implementovaných elektronických komunikač-
ních kanálů, které do budoucna povedou k lepší 
komunikaci mezi lékařem a pacientem. Máme před 
sebou další možnosti předávání, publikace a správy 

lékařských zpráv elektronickou formou jednotlivým 
pacientům, od jejichž implementace nás dělí jen 
velmi krátká doba. 

ecommerce.cz, a.s.
Londýnské náměstí 1
639 00 Brno

t: +420 545 243 444
f: +420 545 242 400
w: www.ecommerce.cz

ELEKTRONICKÁ DISTRIBUCE
LABORATORNÍCH NÁLEZŮ
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Centrum prenatální diagnostiky v Brně nabízí díky řešení společnosti ecommerce.cz svým pacientům zdarma jako první v České 
republice službu, která umožňuje distribuci laboratorních nálezů po genetickém vyšetření pomocí e-mailu.

„V centru naší pozornosti stojí klienti a naším 
strategickým cílem je vytvářet pro ně příjemné 
prostředí a k tomu nám pomáhá zapojení mo-
derních informačních technologií. Odbourání 
zbytečné prodlevy mezi vytvořením a doruče-
ním zprávy šetří čas všech zúčastněných stran. 
V neposlední řadě však jde i o významnou 
úsporu fi nančních prostředků na distribuci 
zpráv. Takto ušetřený čas zaměstnanců a ná-
klady, které nejsou nevýznamné, můžeme vyu-
žít k dalšímu zlepšování kvality našich služeb 
klientům“, říká MUDr. Pavel Vlašín, vedoucí 
lékař Centra prenatální diagnostiky. 



Cílem zákazníka bylo posílit své postavení 
a renomé na trhu loterijních a sázko-
vých společností a rozšířit portfolio 
nabízených služeb o internetové kursové 

sázení. Klíčové bylo nabídnout uživatelům vyšší 
komfort, množství výhod a nesrovnatelně vyšší 
počty sázkových příležitostí. 

Po detailní analýze zákaznického prostředí byla 
provedena implementace produktu eBet System, vy-
vinutého společností ecommerce.cz, pro provozování 
internetových kursových sázek. Řešení eBet System 
bylo nasazeno tak, aby vyhovovalo platné legislativě 
ČR pro provoz hazardních her. Před uvedením do 
ostrého provozu systém prošel certifi kací Elektro-
technického zkušebního ústavu a následně SAZKA, 
a.s. získala licenci pro provoz od Ministerstva fi nancí. 

MODULÁRNÍ ŘEŠENÍ S BUDOUCNOSTÍ

eBet System společnosti ecommerce.cz je kom-
plexní aplikační platforma, která nabízí vše, co je 
potřeba k provozování sázkových her a vybudování 
vysoce moderního sázkového serveru. Celý systém 
je postavený jako modulární, s mnoha dalšími 
částmi, mezi které patří například elektronická pe-
něženka, marketingový portál, elektronické kasino 
nebo systém pro mobilní sázení. Jednotlivé moduly 
jsou postaveny na společné soft warové platformě 
a jsou navzájem provázány. Prvky eBet Systemu 
mohou být nasazeny buď samostatně, nebo jako 
jeden celek, případně použít konkrétní instalace ně-
kolika modulů v určité kombinaci a konfi guraci. Do 
budoucna tak systém implementovaný pro SAZKU, 
a.s. nabízí široké možnosti rozšíření.

Svojí architekturou, zabezpečením či náročností 
na výkon se eBet System velmi podobá napří-
klad jakékoliv bankovní aplikaci. Celý systém byl 
navržený jako on-line transakční aplikace, která 
je schopna běžet v režimu 24 × 7 × 365 a je vysoce 
škálovatelná.

Pro SAZKA, a.s. byly doposud implementovány 
moduly:
Registrační a platební portál – slouží pro správu 
hráčských kont, převody peněžních prostředků 
a komunikaci s bankami 
Marketingový portál – portál pro snadnou a au-
tomatizovanou správu marketingových kampaní 
a akcí 
Kusové sázky – kompletní, zcela autonomní 
systém pro vypisování kursových příležitostí, 
přijímání sázek na kursové příležitosti. Z pohledu 
provozovatele nabízí modul rozsáhlé možnosti při 
sledování sázkového provozu, jeho vyhodnocová-
ní a následných reakcí. Jde o jeden ze základních 
modulů celého systému. Umožňuje provádět 
všechny operace týkající se kursového sázení, 
které jsou pro provoz sázkové kanceláře důležité 
z hlediska jejího primárního provozu. Jedná se 
především o:

  vytváření kursové nabídky
  vypisování různých typů kursových příležitostí
  příjem sázek na vypsané kursové příležitosti
  sledování sázkového provozu
  vyhodnocování sázkového provozu
  sledování a příjem tiketů na základě defi nova-
ných pravidel
  zadávání výsledků utkání
  vyhodnocování vsazených tiketů
  vyplácení výher

Realizační tým na straně dodavatele: 30 lidí
Realizační tým na straně zákazníka: 15–20 lidí
Technická architektura: Celý systém je provozován 
na 15 serverech a využívají jej řádově desítky tisíc 
registrovaných uživatelů. Pracuje se s tisíci sázko-
vých událostí denně.

INOVATIVNOST PROJEKTU

Řešení je navrženo tak, aby bylo schopno komu-
nikovat on-line s terminálovou sítí společnosti 
SAZKA, a.s. Systém je napojen na telefonní auto-
mat, který on-line zpracovává veškeré požadavky 
uživatelů. Řešení je otevřené pro podávání sázek 
prostřednictvím mobilních technologií a komu-
nikaci s mobilními telefony prostřednictvím SMS 
zpráv. Při vývoji systému a rozhraní byl kladen 
vysoký důraz na dodržení uznávaných standardů 
a komunikaci s externími systémy jako je SAP, 
GTECH a jiné fi nanční a účetní systémy. Díky 

tomu lze systém bez potíží provázat s jakýmkoli 
jiným soft warem. Pro zaručení maximální možné 
ergonomie a komfortu pro uživatele bylo při 
návrhu webových stránek využito i oční kamery 
a jejich zpracování bylo přizpůsobeno výsledkům 
testů. Webové stránky pro internetové kursové 
sázky využívají řádově desítky tisíc registrovaných 
uživatelů. Velmi výrazně se rozšířil počet sázko-
vých událostí z celého světa z maximálních 799 až 
na 4 tisíce denně.

Společnost ecommerce.cz za toto řešení získala 
prestižní ocenění Finalista v soutěži Microsoft  In-
dustry Awards 2008 v kategorii Nejlepší řešení pro 
bankovnictví, pojišťovnictví a správu fi nancí.

PŘÍNOSY A POTENCIÁL RŮSTU ZÁKAZNÍKA

Systém je dopředu připraven pro plnohodnotné 
přímé internetové sázení, pokud ho v budouc-
nu naše legislativa dovolí. Díky otevřenosti pro 
mobilní technologie umožňuje v budoucnosti 
sázení a správu hráčských kont prostřednictvím 
mobilního telefonu pomocí Java aplikací nebo SMS 
zpráv. Systém lze v budoucnosti využít i ve spojení 
s IP TV.

Loterijní a sázková společnost SAZKA, a.s. 
si nasazením řešení eBet System pro internetové 
kursové sázení značně zvýšila své renomé a po-
sílila pověst silné sázkové kanceláře. Systém běží 
v ostrém provozu více jak půl roku bez výpadku 
a závažných problémů. Okamžitě po spuštění do os-
trého provozu je patrný velmi výrazný zájem s řad 
sázejících, což se významně projevuje na celkovém 
objemu přijatých sázek a obratu. Zákazník získal 
možnost podrobně sledovat chování a věrnost 
zákazníků a detailně spravovat různé marketingové 
akce či kampaně. Hladina sázek se stabilně udržuje 
na velmi vysoké úrovni. 

Jistě není bez zajímavosti ani to, že stejný systém 
si pro svoje potřeby zvolila také Slovenská národní 
loterijní společnost Tipos, a.s. 

ecommerce.cz, a.s.
Londýnské náměstí 1
639 00 Brno

t: +420 545 243 444
f: +420 545 242 400
w: www.ecommerce.cz

KOMPLEXNÍ LOTERIJNÍ SYSTÉM
PRO INTERNETOVÉ SÁZENÍ SPOLEČNOSTI SAZKA, A.S.

p ípadová studie roku 2008

Až do 28. ledna roku 2008 v nabídce služeb loterijní a sázkové společnosti SAZKA, a.s. chyběla možnost kursového sázení na 
internetu. Díky společnosti ecommerce.cz, a.s. se tato situace jednou pro vždy změnila a sázející v České republice mohou využívat 
stejných výhod a komfortu, jaký nabízí nejmodernější sázkové společnosti ve světě. 



virovou infiltraci. Konkrétně u Stahuj.cz bylo 
vzhledem ke stupňujícím se požadavkům 
na bezpečnost nutné nasadit komplexní 
antivirové řešení v podobě přímého testování 
na file serverech Stahuj.cz. IT oddělení také 
požadovalo zajištění co možná nejrychlejší 
implementace nové antivirové kontroly na 
straně file serveru, což v důsledku vyřadilo 
z výběrového řízení mnohá řešení z důvodu 
jejich časově náročné instalace. 

Řešení

Vítězem výběrových řízení na zajištění anti-
virové bezpečnosti služeb serverů Centrum 
Holdings se staly produkty společnosti ESET, 
které splnily náročné a specifické požadavky 
IT oddělení, a to především systémovou ne-
náročnost, kvalitu detekce virových hrozeb, 
vysoký výkon, kvalitní nástroj vzdálené sprá-
vy a zajištění rychlé implementace řešení. 
Důležitou roli při výběru produktů ESET hrálo 
i doporučení nezávislých srovnávacích testů, 
ve kterých produkty ESET pravidelně získávají 
maximální možná hodnocení. V červnu 2008 
získal ESET za svá řešení  jubilejní 50. ocenění 
VB100% v řadě od renomovaného magazínu 
Virus Bulletin. 

Od roku 2004 jsou e-mailové schránky na 
Centrum.cz chráněny produkty ESET. Nejdříve 
pomocí ESET NOD32 pro Linux Mail Server, 
nyní je ochrana zajištěna pomocí řešení ESET 
Mail Security pro Linux. Skenování e-mailů je 
zajištěno unikátní technologií ThreatSense®, 
která má bezkonkurenční úroveň proaktivní 
detekce. Veškerá příchozí i odchozí pošta 
je kontrolována na jakákoliv bezpečnostní 
rizika (viry, trojské koně, spyware, atd.). 
Funkce transparentního skenování umožňu-
je kontrolu protokolů POP3, SMTP a IMAP. 
Implementace antispamové kontroly s citlivě 
nastavitelnou konfigurací v závislosti na využi-
tí serveru umožňuje lokální analýzu e-mailové 
komunikace s možností „net-check“ kontroly 
vůči internetovým serverům, což zaručuje 

Profil zákazníka

Centrum Holdings je netmediální společ-
nost s působností ve střední a východní 
Evropě. V Česku osloví měsíčně 3,8 miliónu 
online uživatelů. Provozuje například znač-
ky Atlas.cz, Centrum.cz, Aktuálně.cz, ICQ, 
Xchat.cz nebo Stahuj.cz. Centrum Holdings 
vznikl v roce 2008 sloučením dvou společ-
ností – Atlas.cz a NetCentrum. K zajištění 
antivirové ochrany souborů portálu 
Stahuj.cz a e-mailových schránek 
Centrum.cz a Atlas.cz využívá Centrum 
Holdings bezpečnostních řešení ESET. 
E-mailové služby na portálech Centrum.cz 
a Atlas.cz měsíčně využívá 1,3 miliónu lidí, 
přičemž celkový počet schránek je 7 mili-
ónů. Portál Stahuj.cz představuje nejroz-
sáhlejší katalog softwaru k bezplatnému 
stažení v ČR.

Výzva

U společností podnikajících v internetovém 
prostředí je zajištění bezpečnosti uživatelů 
důležité. Obzvlášť pak, jedná-li se o e-mailové 
schránky miliónu uživatelů nebo stahování 
tisíců souborů denně. 
Pro Centrum Holdings byl cíl jasný; ochránit 
uživatele emailových služeb před internetový-
mi hrozbami v podobě virových infiltrací tak, 
aby nebyli žádným způsobem rušeni 
a nepřicházeli do styku s jakýmkoli druhem 
nebezpečného kódu. Kromě spolehlivé ochra-
ny uživatelů bylo v případě zabezpečení 
e-mailových schránek na portálech 
Centrum.cz a Atlas.cz nutné vybrat řešení, 
které bude systémově nenáročné, ale zároveň 
vysoce výkonné. Například i proto, že každou 
vteřinu musejí mail servery vyřídit více než sto 
příchozích či odchozích e-mailů.
V případě portálu Stahuj.cz bylo nutné zajistit 
bezpečnost obrovské koncentrace dat tako-
vým způsobem, aby uživatel měl 100% jistotu, 
že stahovaný soubor či program neobsahuje 
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ještě kvalitnější detekci nevyžádané pošty.

Uživatele bezplatných e-mailových služeb 
na Atlas.cz od roku 2005 chrání ESET NOD32
Antivirus Kerio pro Mail Server. Toto řešení 
pracuje jako antivirový plug-in v prostředí 
Kerio MailServer a kontroluje přílohy i těla 
samotných e-mailů v obou směrech (příchozí / 
odchozí). Samozřejmostí je možnost zahození 
celé infikované zprávy, popř. doručení zprávy 
bez infikovaných příloh a filtrování příloh na 
základě jména souboru, přípony či MIME typu.

Ochranu dat na čtveřici linuxových souboro-
vých serverů portálu Stahuj.cz zajišťuje od 
první poloviny roku 2007 řešení ESET. Původně 
byla na serverech nasazena antivirová ochra-
na ESET NOD32 pro Linux File Server, která 
byla po uvedení nových linuxových řešení ESET 
v listopadu 2007 inovována produktem ESET 
File Security pro Linux. Mezi klíčové funkce 
ESET File Security pro Linux patří kromě on-
demand kontroly také nepřetržitá kontrola 
souborového systému (on-access skenování). 
Uživatel má možnost zvolit si rozsah kontroly 
podle aktuální potřeby. ESET File Security 
pro Linux obsahuje nejnovější ThreatSense 
technologii, podporu aplikace ESET Remote 
Administrator a kompatibilitu produktu 
s nástrojem vzdálené správy ESET Remote 
Administrator v2.

Marketingová podpora

Součástí dohody Eset software a Centrum 
Holdings je umístění informačního banneru 
s logem společnosti ESET do patičky menu 
webového rozhraní e-mailových služeb 
Centrum.cz a Atlas.cz. V případě detekování 
virové hrozby v příchozí či odchozí poště navíc 
uživatel obdrží varování, že byla odhalena 
hrozba, která však byla pomocí řešení ESET 
odstraněna. Informační banner s logem ESET 
se zobrazuje také uživatelům, kteří stahují 
soubory z portálu Stahuj.cz.

„Antivirová ochrana ESET na našich serverech zajišťuje vysoce kvalitní zabezpečení před 
virovými infiltracemi a zároveň se vyznačuje systémovou nenáročností, rychlostí a nabízí 
pokročilé technologie jako například ESET ThreatSense®. Uživatelé našich služeb mají díky 
nasazení produktů ESET jistotu, že jsou účinně chráněni před viry, trojskými koňmi, spyware,
malware a dalšími typy infiltrací.“

Martin Farkaš, Procurement manager Centrum Holdings

chráníme vaše digitální světy

w w w. e s e t . c z

Společnost ESET, která byla založena v roce 1992, je světovým producentem bezpečnostního soft-
waru pro firemní klientelu i domácnosti a věnuje se pomoci v celosvětovém boji proti vznikajícím 
počítačovým hrozbám. Produkty společnosti ESET patří mezi nejpokročilejší bezpečnostní soft-
warová řešení na světě, což mohou prokázat řadou prestižních ocenění. Společnost ESET byla 
firmou Deloitte jmenována Technology Fast 500, má rozsáhlou síť partnerů včetně takových spo-
lečností jako jsou Canon, Dell a Microsoft. Společnost ESET má sídlo v Bratislavě na Slovensku, 
pobočky v Praze, ČR; v Bristolu, U.K.; v Buenos Aires, AR ; v San Diegu, USA; a je reprezentována 
ve více než 160 zemích světa.

ESET software spol. s r. o., Meteor Centre Office Park   Sokolovská 100/94, 180 00 Praha 8, Česká republika
Obchodní oddělení: obchod@eset.cz, tel: 233 090 233 , Technická podpora: servis@eset.cz, tel: 233 090 244



Williams & Partner je společnost, která se zabývá náborem zaměstnanců 
a poradenstvím v oblasti lidských zdrojů. Její konzultanti jsou ve svém 
oboru vysoce kvalifi kovaní a na každém svém úkolu pracují zodpovědně 
a s vysokým nasazením. Společnost poskytuje komplexní poradenské služby 
ve všech oblastech lidských zdrojů, tedy nábor pracovníků na hlavní pracovní 
poměr, vyhledávání top manažerů a úzce specializovaných odborníků, 
vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, systémy odměňování a benefi tů a hledání 
pracovního uplatnění pro bývalé zaměstnance, tzv. outplacement.

Společnost Williams & Partner úspěšně využívá Microsoft Dynamics 
CRM pro řízení obchodních procesů v oblasti náboru zaměstnanců 
a poradenství. Implementaci provedla společnost GEMMA Systems, 
Microsoft Gold Certifi ed Partner.

Společnost Williams & Partner je velmi závislá na kvalitě informací o svých 
zákaznících a zejména o potenciálních uchazečích o zaměstnání. Aktuálnost 
dat, jejich sdílení, snadná dostupnost a jejich vzájemné vazby jsou spolu 
s rychlostí procesu vyhledávání klíčovými faktory obchodního úspěchu. 
Proto se společnost Williams & Partner v roce 2006 rozhodovala o kompletní 
výměně systému pro podporu svého podnikání.

Základem rozhodování byla odpověď na otázku: „Koupit existující řešení 
nebo vytvořit vlastní?“

•  Pro nákup hotového řešení:
Existují snad stovky řešení pro podporu personálních agentur. Převážná 
většina těch lepších je však dostupná pouze v západní Evropě nebo v USA. 
Jako každé řešení je třeba počítat s jeho modifi kací na lokální podmínky 
a specifi cké prostředí. Tedy zde existuje závislost na dodavateli popř. 
implementátorovi včetně jeho cestovních nákladů. To znamená značnou 
počáteční investice (včetně poplatků za údržbu) ekonomicky neadekvátní 
pro společnost naší velikosti.

•  Pro tvorbu vlastního řešení: 
Představovalo navržení vlastního systému na míru, kde by společnost 
v podstatě od nuly popsala design celého řešení včetně podpory 
obchodních procesů. Takový projekt by byl především časově velmi 
náročný nejen pro programátory, ale i pro samotné konzultanty společnosti 
Williams & Partner.

Samotné rozhodnutí využít Microsoft Dynamics CRM jako výchozí platformu 
nového řešení bylo na pomezí obou variant. Nezačínali jsme od nuly, ale 
vhodně modifi kovali existující modulární CRM systém. Lokální podporu 
včetně zákaznického vývoje zabezpečovala společnost GEMMA Systems. 
Takovým způsobem jsme ekonomicky efektivně zabezpečili lokální úpravy 
a vývoj včetně následné podpory.

Cíle, které si společnost Williams & Partner stanovila na počátku projektu:
•  Integrace základních datových entit (Candidates, Consultants, Clients, Job 

Orders) a procesů v jeden ucelený systém, plně využívající MS Outlook a VoIP.
•  Redukce manuálních a administrativních činností jako např. správa úložiště 

životopisů kandidátů, ruční pořizování údajů nebo reporting. Tyto činnosti 
by měly být vhodně automatizovány.

•  Jednoduché a výkonné vyhledávání – systém musí podporovat snadné 
a rychlé vyhledávání vhodných kandidátů na právě otevřené obchodní 
příležitosti a to včetně vyhledávání v externích zdrojích.

•  Zlepšení obchodních a zákaznických služeb strukturováním obchodních 
procesů. 

•  Správa a přehlednost klíčových informací o obchodních přežitostech 
napříč jednotlivými obchodními týmy. Systém musí podporovat obchodní 
příležitosti od jejich vzniku a upozorňovat konzultanty na nadcházející 
aktivity a tak jim umožnit efektivněji pracovat na více obchodních 
příležitostech současně.

Standardní produkt Microsoft Dynamics CRM byl modifi kován tak, aby 
umožňoval výše zmíněné cíle. Byly vhodně upraveny stávající entity 
(zákazníci, kontakty a obchodní příležitosti) a přidány nové např. pro 
evidenci kandidátů a jejich umisťování na probíhajících obchodních 
příležitostech. Tyto základní entity byly plně propojeny a zautomatizovány 
pomocí workfl ow a obchodních procesů. Životopisy kandidátů jsou nyní 
automaticky zpracovávány a přenášeny do Microsoft Offi  ce SharePoint 
Serveru 2007, kde se provádí strukturované vyhledávání podle klíčových 
vlastností. Jako klíčový komunikační nástroj využívá společnost Williams 
& Partner Microsoft Outlook (včetně Microsoft Exchange Serveru), který 
zároveň slouží jako klient CRM. Telefonní komunikace přes Internet je plně 
integrována s Microsoft Dynamics CRM pomocí nadstavbového modulu.

Převážná většina klíčových procesů byla zprovozněna v relativně krátkém 
časovém období 3 měsíců. Po spuštění základní verze bylo nutné provádět 
postupné korekce tak, jak se systém naplňoval daty a jak jej začali intenzivně 
využívat konzultanti.

Půl roku po spuštění první verze má Williams & Partner strukturovaný 
přístup k aktuálním datům kandidátů, včetně jejich komunikace 
a historie. Tato data jsou navíc lehce k nalezení pomocí strukturovaného 
vyhledávání. Přihlašování nových zájemců o zprostředkování zaměstnání je 
automatizováno.

Informace o zákaznících a jejich kontraktech je plně integrována do systému. 
Získávání nových klientů je mj. podporováno nástroji marketingových 
kampaní a obchodními procesy. Správa obchodních příležitostí je 
standardizována napříč jednotlivými odděleními a plně podporuje jejich 
spolupráci.

Implementace Microsoft Dynamics CRM otevřela společností Williams & Partner 
nové možnosti a již dnes je jisté, že i nové obzory, které se dříve zdály nereálné. 
Jejich další realizaci se bude věnovat druhá verze řešení.

Williams & Partner řídí nábor a poradenství v oblasti 
lidských zdrojů pomocí Microsoft Dynamics CRM

GEMMA Systems, spol. s r.o.
Oderská 4, 625 00 Brno
tel.: +420 533 339 999
e-mail: jstribrny@gemma.cz

Půl roku po spuštění první verze má Williams & Partner 
strukturovaný přístup k aktuálním datům kandidátů, 
včetně jejich komunikace a historie. Tato data jsou navíc 
lehce k nalezení pomocí strukturovaného vyhledávání.
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Implementace fie‰ení vysoké dostupnosti Fujitsu Siemens Computers x10sure™ 
ve spoleãnosti PST Ostrava

V˘chozí stav:
Spoleãnost PST Ostrava, a. s., je v˘znamn˘ nadnárodní 
poskytovatel spediãních, logistick˘ch a celních sluÏeb. 
V âesku má rozmístûno nûkolik hlavních logistick˘ch 
center. Pro fiízení chodu spoleãnosti a fiízení logistick˘ch 
sluÏeb a zakázek vyuÏívá PST Ostrava dva hlavní 
informaãní systémy (s datovou platformou postavenou na 
technologii Microsoft SQL Server 2005), které jsou 
uÏivatelÛm k dispozici v rámci terminálov˘ch sluÏeb. 
Celková serverová platforma ãítala ‰est hlavních serverÛ: 
doménov˘, po‰tovní, databázov˘, dva terminálové 
a zálohovací server.

V roce 2007, po sérii nûkolika nepfiíjemn˘ch odstávek, 
zpÛsoben˘ch poruchami sice znaãkov˘ch, av‰ak nepfiíli‰ 
spolehliv˘ch serverÛ, které byly pro PST Ostrava velice 
nákladné, se spoleãnost rozhodla pro implementaci fie‰ení, 
které zajistí vysokou dostupnost v‰ech klíãov˘ch sluÏeb 
a aplikací tak, aby Ïádn˘ pfiípadn˘ v˘padek nebyl del‰í neÏ 
nûkolik minut.

Cíle implementovaného fie‰ení
Od poãátku bylo jasné, Ïe musí dojít ke konsolidaci 
hardwaru, jeÏ zajistí oddûlení v˘poãetního v˘konu serverÛ 
na jedné stranû a centrálního datového úloÏi‰tû na stranû 
druhé. Návrh fie‰ení byl zadán spoleãnosti CS21 Nextnet, 
v˘znamnému dodavateli IT fie‰ení, kter˘ je prodejním 
partnerem spoleãnosti Fujitsu Siemens Computers. 
V prvopoãátku se uvaÏovalo o nasazení virtualizovaného 
prostfiedí VMware se sluÏbami vysoké dostupnosti, 
pfiípadnû fie‰ení Microsoft cluster. 

S ohledem na pomûrnû vysokou pofiizovací cenu tûchto 
dvou moÏností v‰ak CS21 Nextnet ve spolupráci se 
spoleãností Fujitsu Siemens Computers navrhla fie‰ení 
x10sure™. Toto fie‰ení se v dobû pfiipravované 
implementace právû dostalo na trh a svou koncepcí zde 
nemûlo (a stále nemá) obdoby.

Fujitsu Siemens Computers x10sure™ a jeho klíãové vlastnosti
Na rozdíl od klasick˘ch sluÏeb fail-over clusteru, kde je obvyklé párování 1:1 (na jeden produkãní server jeden záloÏní), je fie‰ení 
x10sure™ postaveno na koncepci, kdy jedna záloha pfiipadá na jeden nebo více (maximálnû 20) produkãních serverÛ. Srdcem 
fie‰ení je speciální software, kter˘ nepfietrÏitû sleduje zdraví „ostr˘ch“ serverÛ a v pfiípadû havárie kteréhokoliv z nich  zaji‰Èuje 
inicializaci a start serveru záloÏního. Sáhneme-li po analogii z kaÏdodenního Ïivota, mÛÏeme x10sure™ pfiirovnat k rezervû 
v kufru automobilu se ãtyfimi koly. Pfii poru‰e kteréhokoliv kola se pouÏije univerzální rezerva. Fail-over cluster v klasickém pojetí 
by samozfiejmû vyÏadoval pro ãtyfii kola ãtyfii rezervy.

x10sure™
efektivní fie‰ení vysoké dostupnosti

> nízká cena 
> dynamické prostfiedí
> rychlá implementace
> chytrá, dostupná, hodnotná investice do IT

su Siemens Computers x10sure™

do IT

x10sure™ tedy efektivnû zaji‰Èuje vysokou dostupnost sluÏeb, v˘padek aplikace ãi sluÏby netrvá zpravidla déle neÏ zhruba 
5 minut – po tuto dobu dochází k inicializaci a startu zálohy. Na rozdíl od clusteru se tedy sice nejedná o opravu bûhem 
pár sekund, ov‰em pofiizovací náklady jsou o nûkolik fiádÛ niÏ‰í:

  pouze jeden záloÏní server aÏ na 20 serverÛ produkãních

  není nutné pouÏívat Microsoft Windows server ve verzi Enterprise (staãí Standard)

   prostfiedí x10sure™ je dynamické; instalace dal‰ích pfiípadn˘ch produkãních serverÛ nevyÏaduje Ïádné dodateãné náklady 
(jednodu‰e se administrátorsky zaãlení do stávající infrastruktury x10sure™) 
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Kontakty:

PST Ostrava, a. s.
NádraÏní 112/969, Ostrava

Ing. Rudolf Mal˘, fieditel spoleãnosti
rudolf.maly@pst-clc.cz; +420 286 000 204

CS21 Nextnet
âujkovova 3097, Ostrava-Zábfieh

Ing. Jifií Matûj, fieditel poboãky Ostrava
Jiri.matej@cs21nextnet.cz; +420 596 622 817

„Klasick˘“ model fail-over cluster fie‰ení

   1    :     1    1    :     1    1    :     1    1    :     1    1    :     1

záloha

záloha

záloha

záloha

záloha

                  N                           :                              1
¤e‰ení x10sure™

záloha

Instalace fie‰ení
Celé fie‰ení spoãívalo v dodávce nûkolika nov˘ch serverÛ 
FSC PRIMERGY RX200S4 urãen˘ch k provozu klíãov˘ch 
aplikací, centrálního datového úloÏi‰tû FibreCAT SX80 
a implementaci samotného prostfiedí x10sure™. 
Samozfiejmostí také byla instalace a migrace stávajících 
sluÏeb a aplikací. Nûkteré star‰í servery byly vyuÏity pro 
podpÛrné sluÏby (doména, zálohování).

Aãkoliv x10sure™ patfií mezi pomûrnû sofistikované 
podnikové produkty, jeho implementaci i správu bez 
problémÛ zvládnul samotn˘ dodavatel celého fie‰ení, 
tedy spoleãnost CS21 Nextnet.

Pfiínos fie‰ení Fujitsu Siemens Computers x10sure™
Nové fie‰ení je jiÏ v plném provozu a po sérii crash testÛ, 
které prokázaly efektivní a spolehlivou funkãnost vysoké 
dostupnosti. Plnû odpovídá pfiedstavám zákazníka, 
pofiizovací cena pfiitom byla nûkolikanásobnû niÏ‰í neÏ 
u srovnateln˘ch fie‰ení typu cluster nebo sluÏeb vysoké 
dostupnosti VMware. 

Dal‰í v˘hodu pro zákazníka pfiedstavuje program 
PrimeRENT, kter˘m Fujitsu Siemens Computers spoleãnosti 
PST Ostrava, a. s., celé fie‰ení (hardware i x10sure™) za velmi 
v˘hodn˘ch podmínek financuje.

a
622 817

ní (hardware i x10sure ) za velmi
cuje.

Vysvûtlivky:

Produktivní 
server

ZáloÏní 
server

Spoleãné datové úloÏi‰tû

záloha

10xsure_inz_210x295-fin.indd   2 13.8.2008   10:04:04



VIRTUOS FINALNI_křivky.indd   1 6.8.2008   15:15:07



VIRTUOS FINALNI_křivky.indd   2 6.8.2008   15:15:08



ŘEŠENÍ

Systém Primavera je v České rafi nérské opakovaně pou-
žíván při plánování a sledování realizace „zarážky“ – 
odstávky technologií, která je nezbytná pro plánova-
nou údržbu zařízení, provedení technologických změn 
a investičních akcí, jimiž se upravují technologie nebo 
budují zcela nové celky.

Výše uvedená konfi gurace modulů podporuje celý 
životní cyklus projektu. Osvědčila se platforma MS Win-
dows NT serveru. Databáze projektů je implementována 
v relačním databázovém systému Oracle.

PROJEKT

V září a říjnu 2007 proběhla v rafi nérii Litvínov dosud 
největší akce týkající se plánované údržby. Vlastní imple-
mentaci předcházela analýza, která stanovila podmínky 
práce a základní nastavení systému podle potřeb a cílů 
společnosti.

Pečlivá příprava akce byla završena po zhruba devíti měsících 
práce integrovaným harmonogramem prací, který obsaho-
val více než 25 000 činností s celkovou pracností převyšující 
320 000 člověkohodin. Schválený integrovaný harmono-
gram se stal výchozím směrným plánem pro realizaci prací. 
Vlastní příprava pracovních příkazů probíhala v systému SAP. 

Údržbu v České rafi nérské 
řídí Primavera

ICZ a. s. | Hvězdova 1689/2a | 140 00  Praha 4 | Česká republika | T +420 244 100 111 | F +420 244 100 222 | E marketing@i.cz www.i.cz

Výkaz práce v rozsahu pracovního týdne,  
s uvedením činností, které byly danému 
pracovníkovi - zdroji delegovány. Kromě 
standardních parametrů činnosti je zde 
i napojení na dokumentaci, která se něja-
kým způsobem váže k provedení úkolu. 
To je nesporná výhoda při aplikaci systé-
mu řízení jakosti.

Příklad výstupu modulu myPrimavera:  
S-křivka plánované a skutečné pracnosti 
(vyjádřeno v hodinách). Horní část ob-
razovky ukazuje časový postup realizace 
projektu vůči směrnému plánu s uvedením 
rozpracovanosti v procentech, spodní část 
obrazovky vyjadřuje stav projektu z pohle-
du aktuální a plánované pracnosti. S-křiv-
ka je základem pro vyhodnocení projektu 
metodou výpočtu dosažené hodnoty (tzv. 
earned value analysis).

Uživatelé systému jsou bezprostředně po  
aktualizaci databáze projektů informo-
váni o stavu projektů formou různých 
indikátorů stavu, které rozlišují stavy 
vyhovující, upozornění a stavy kritické. 
Signalizaci lze spojit s vyhodnocením sta-
vu projektu v rovině času a vynaložených 
nákladů resp. pracností.

IMPLEMENTOVANÉ MODULY 
SYSTÉMU PRIMAVERA

Primavera Project Management –  −
klient/server aplikace

Publikační modul pro prezentaci informací  −
a dat pro management „zarážky“, 
kontraktory a další zúčastněné strany

Timesheets - pro sledování průběhu prací  −
formou vyplnění pracovního výkazu

Maximální využití výrobní kapacity, zajištění plynulé výroby ropných produktů 
a naplnění všech požadavků zpracovatelů ropy – to jsou klíčové požadavky na 
provoz přepracovací rafi nérie, kterou provozuje Česká rafi nérská, a. s. 
V jejich splnění pomáhá také systém Primavera, který řídí plánované odstávky 
technologií. Systém a související podporu dodala ICZ a. s.

Významnou součástí celého systému se stalo 
rozhraní mezi systémy SAP a Primavera dodané 
a implementované společností Impress Software 
AG. Systém Primavera zajistil funkce časového 
plánování, koordinace prací, sledování alokace 
zdrojů a také průběžné sledování a vyhodnocová-
ní postupu prací.

Hlavním cílem projektu byla realizace stanovené 
práce v určených termínech a s odpovídající kva-
litou při dodržení daného rozpočtu. S ohledem 
na tato kritéria úspěšnosti realizace projektu byly 
nastaveny hlavní parametry pro monitorování 
vývoje stavu projektu, zejména odchylky termínů 
pro zahájení a ukončení činností a odchylka 

vykázané pracnosti oproti pracnosti stanovené 
směrným plánem.

Pracovní výkazy jednotlivých dodavatelů se 
uzavíraly každý den ve stanovený okamžik. Bě-
hem několika minut proběhla aktualizace plánů, 
časový výpočet a příprava výstupu pro poradu 
realizačního týmu. Ten mohl díky tomu okamžitě 

reagovat na aktuální průběh projektu, přijímat 
případná nápravná opatření a vydávat pokyny 
pro další průběh prací.

PODPORA

Kromě samotné dodávky systému Primavera 
zajišťuje společnost ICZ i podporu související 
s plánováním a realizací „zarážek“. Od roku 
2003 konzultanti společnosti spolupracují na 
přípravě harmonogramů odstávek či školení 
dodavatelů prací. Jako doplňkovou službu 
vyvinula ICZ webový portál, který obsahuje 
aktuální informace pro management „zaráž-
ky“. V průběhu „zarážky“ je podpora realizová-
na prakticky 24 hodin denně.

Systém Primavera byl 
implementován v plné 
české lokalizaci

PŘEHLEDNÉ A REÁLNÉ INFORMACE O PROJEKTU

PŘÍPADOVÁ STUDIE
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litou při dodržení daného rozpočtu. S ohledem 
na tato kritéria úspěšnosti realizace projektu byly 
nastaveny hlavní parametry pro monitorování 
vývoje stavu projektu, zejména odchylky termínů 
pro zahájení a ukončení činností a odchylka 

vykázané pracnosti oproti pracnosti stanovené 
směrným plánem.

Pracovní výkazy jednotlivých dodavatelů se 
uzavíraly každý den ve stanovený okamžik. Bě-
hem několika minut proběhla aktualizace plánů, 
časový výpočet a příprava výstupu pro poradu 
realizačního týmu. Ten mohl díky tomu okamžitě 

reagovat na aktuální průběh projektu, přijímat 
případná nápravná opatření a vydávat pokyny 
pro další průběh prací.

PODPORA

Kromě samotné dodávky systému Primavera 
zajišťuje společnost ICZ i podporu související 
s plánováním a realizací „zarážek“. Od roku 
2003 konzultanti společnosti spolupracují na 
přípravě harmonogramů odstávek či školení 
dodavatelů prací. Jako doplňkovou službu 
vyvinula ICZ webový portál, který obsahuje 
aktuální informace pro management „zaráž-
ky“. V průběhu „zarážky“ je podpora realizová-
na prakticky 24 hodin denně.

Systém Primavera byl 
implementován v plné 
české lokalizaci

PŘEHLEDNÉ A REÁLNÉ INFORMACE O PROJEKTU
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O spOlečnOsti tOsHUlin
Tradice firmy známé v minulosti jako TOS 
Hulín je datována k roku 1949, kdy byla za-
hájena výstavba strojírenského závodu ve 
městě Hulíně, který se nachází ve východní 
části České republiky. Firma prošla několi-
ka obdobími rozvoje strojírenské výroby 
a v roce 1951 zaměřila svoji činnost na výro-
bu obráběcích strojů, zejména svislých sou-
struhů. V roce 1959 byl na základě vlastní do-
kumentace vyroben první svislý soustruh 
s plynulými posuvy, NC pravoúhlým řízením 
a kopírováním. Firma začala tuto generaci 
strojů vyrábět jako jedna z prvních na světě. 
V současné době zaměstnává TOSHULIN 
370 odborníků, z toho 50 v konstrukčním od-
dělení. Výroba svislých soustruhů a obrábě-
cích strojů s údržbou a modernizací služeb 
generuje roční obrat 20 milionů eur. Za do-
bu své existence dodala společnost již do 58 
zemí světa přes 13 000 obráběcích strojů. 

společnost tOsHUlin  
zvyšuje produktivitu s iFs Aplikacemi

TOSHULIN udržuje těsné spojení s Vysokým 
učením technickým v Brně. Mezi významné 
zákazníky patří Rolls-Royce, General Elect-
ric a Pratt & Whitney. Další segmenty trhu, 
na které se společnost orientuje, zahrnují 
naftařský průmysl, dopravu, průmysl obra-
ny a zdravotnictví (výroba tomografů a rent-
genových přístrojů).

VýcHOzí sitUAce zákAzníkA – 
kOmplexní VýrObA etO  
VyžAdUje Flexibilní řešení
TOSHULIN vyrábí v režimu Projekt na zakáz-
ku. Ačkoli je produkce založena na standard-
ních návrzích a komponentách, stroje jsou 
často customizovány, někdy až ze 60 %. Dlou-
hé výrobní cykly, 6–14 měsíců, znamenají, že 
změny v zákazníkově specifikaci jsou zcela 
běžné. Někdy se stane, že při podepsání 
smlouvy hlásí zákazník pouze několik poža-
davků s detailními specifikacemi, které poz-

ději rozpracuje ve spolupráci s konstrukčním 
oddělením TOSHULIN. V důsledku toho se 
pracovní zatížení v podniku hodně mění.

Před několika lety začala společnost po-
užívat k řízení výrobního procesu nástroje 
IT. Avšak zvláštní potřeby výrobních proce-
sů firmy, řízení výroby, plánování dodávek 
a optimalizace kapacity jsou velmi složité. 
Každý obráběcí stroj vyžaduje individuální 
dodávky materiálu a komponent právě tak 
jako specifické výrobní kapacity. 

Návrhy zpracování prokázaly, že na-
vzdory skutečnosti, že technici používají 
počítačové nástroje a podstatné části doku-
mentace jsou již dostupné elektronickou 
cestou, je podpora konstrukčních prací nej-
obtížnější kapitolou používání IT. Avšak pro-
jekt je koncepční práce, která vyžaduje, aby 
problémy byly identifikovány a řešeny. Na-
víc časté změny v projektech způsobené 
očekáváním zákazníka nebo technickými 
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Software 
s komponentovou 

architekturou od švédské IT 
společnosti IFS pomáhá firmě TOSHULIN 

zvyšovat produktivitu, zlepšovat plánování 
zakázek a zjednodušovat výrobní procesy.



problémy, ztěžují vývoj přesného harmono-
gramu pro projektové práce. V důsledku to-
ho pracuje výrobní oddělení pod neustá-
lým tlakem.

„musíme plánovat výrobu ve značné 
nejistotě. Občas se zdá, že jediný zákon, 

který převažuje,  je murphyho zákon,“ 
uzavírá martin kvapilík, ředitel vnitřního 
auditu společnosti tOsHUlin.

VýVOj A náVrH řešení
Ve spolupráci s konzultanty společností IFS 
a Altec předcházelo implementaci vymeze-
né, detailní posouzení výrobní struktury 
v TOSHULIN. Výsledky odhalily dvě úzká 
místa – trh kvůli vysoce specializované po-
vaze produktu a nepředvídatelným trendům, 
a konstrukční oddělení, kde jsou koordino-
vány požadavky na zákaznické změny a ře-
šení technických problémů. TOSHULIN na-
koupil řešení pro řízení výroby založené na 
IFS Aplikacích a modelu Seiban pro zpraco-
vání dynamické objednávky (DOP), kde 
všechny činnosti související s objednávkou 
jsou přiřazeny k jednomu záhlaví DOP (Sei-
ban). To zjednodušuje vytvoření stromové 
struktury objednávky a provedení změn, sle-

dování výkonnosti a řízení kontroly nad vý-
robním procesem. Podle původního posou-
zení byl celý výrobní proces přebudován tak, 
aby vyhovoval požadavkům konstrukčního 
oddělení. Plánování s omezenými zdroji by-
lo ukončeno a více pozornosti se věnuje ří-
zení termínů v konstrukčním oddělení. Mil-
níky a kontrolní body ve výrobním procesu 
byly modifikovány. Metoda plánování zaká-
zek se také změnila.

„Hlavní změny jsou v plánování a pro-
cesech,“ řekl martin kvapilík.

Kromě modulů IFS Výroba a IFS Distri-
buce firma také implementovala z IFS Apli-
kací moduly Údržba a Finance.

nižší průběžné dOby VýrOby
Přebudováním výrobního procesu a imple-
mentace řešení pro výrobu se průběžné do-
by pro určité objednávky DOP snížily asi 
o 50 %.

„systém je pro nás jedno velké ško-
lení. způsob myšlení, jak řídit věci – to 
nás učí mnoho,“ komentoval martin 
kvapilík.

Řešení výroby založené na IFS Aplika-
cích má v současné době 180 uživatelů. To 
zahrnuje téměř 700 modelu Seiban a 250 ti-
síc objednávek DOP a uchovává v paměti 
75 tisíc technologických postupů a 165 000 
položek. Z těchto položek je 75 tisíc vyrábe-
no přímo v podniku, zatímco zbývajících 
90 tisíc je nakupováno od externích doda-
vatelů. Systémový archív obsahuje více než 
80 tisíc dokumentů.

Všechny tyto úspěchy ale neomezují 
možnosti IFS Aplikací. TOSHULIN plánuje 
rozšíření rozsahu implementace, která zahr-
nuje změnové řízení, rozšířené využití event 
serveru a reporting o plnění zakázek v reál-
ném čase.

„často říkám svým kolegům, že sys-
tém je rozsáhlý a pokud chceme plně 
využívat jeho možností, musíme růst,“ 
uzavírá martin kvapilík.

přínOsy řešení
 Lepší řízení průběžné doby výroby
 Snížení výrobního času až o 50 % pro da-

nou objednávku DOP
 Lepší plánování zakázek
 Jednodušší výrobní procesy
 Zdokonalení výroby

„iFs nám pomáhá postupně zlepšo-
vat produktivitu v dlouhodobém měřít-
ku.“ martin kvapilík, ředitel vnitřního au-
ditu společnosti tOsHUlin

pOUžité kOmpOnenty iFs AplikAcí
Finance, Distribuce, Výroba, Údržba

O společnosti IFS 
a IFS Aplikacích
IFS (OMX STO: IFS) je jeden z vedoucích 
globálních dodavatelů podnikových apli-
kací, dodává řešení, která umožňují or-
ganizacím rychle reagovat na změny tr-
hu, umožňují, aby byly zdroje použity 
agilnějším způsobem za účelem dosa-
žení lepší výkonnosti podniku a konku-
renční výhody.

IFS byla založena v roce 1983 a dis-
ponuje 2 600 zaměstnanci, v součas-
nosti má přes 600 tisíc uživatelů napříč 
sedmi klíčovými vertikálními sektory: 
letectví a obrana, automobilový průmy-
sl, high-tech, průmyslová výroba, zpra-
covatelský průmysl, stavební průmysl 
a správa zařízení, utility a telekomuni-
kace. IFS Aplikace poskytují rozšířenou 
funkcionalitu ERP, včetně řízení dodava-
telského řetězce (SCM); správa majet-
ku (EAM); údržba, oprava a revize 
(MRO); řízení životního cyklu výrobku 
(PLM); řízení vztahů se zákazníky (CRM); 
a správa podnikových obchodních pro-
cesů (CPM). IFS Aplikace jsou k dispo-
zici v 54 zemích a ve 22 jazycích.

Přímé zastoupení IFS AB pro Českou 
republiku, společnost IFS Czech se síd-
lem v Praze, byla založena v roce 2000. 
Ve Slovenské republice byla založena 
IFS Slovakia se sídlem v Bratislavě. Obě 
společnosti mají k dispozici odborníky, 
kteří jsou schopni plnohodnotně zajiš-
ťovat lokalizaci, dodávku a implementa-
ci produktů IFS na českém a sloven-
ském trhu.

O společnosti ALTEC
Implementačním partnerem společnos-
ti IFS v České republice je společnost 
ALTEC, jeden z předních dodavatelů 
podnikových informačních systémů 
v ČR. Společnost ALTEC byla založena 
v r. 1991, od r. 2001 je distributorem 
a implementátorem softwarových pro-
duktů společnosti IFS. Výrobním podni-
kům posky tuje komplexní služby 
zahrnující zpracování projektu imple-
mentace IS, vlastní realizaci implemen-
tace včetně vývoje a dodávky zákaznic-
kých úprav a kompletní servis provozu 
informačního systému.
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Kasalova pila
využívá BYZNYS

Dřevozpracující společnosti jsou z hlediska 
ERP řešení specifi cké v několika oblastech.
Jsou využívány specifi cké měrné jednotky, 
které jsou plněny dle nadefi novaných pře-
počtů a vzorců z uživatelského číselníku. 
Všechny položky musí být šaržovatelné, 
   proto byla vytvořena úprava pro automa-
tické generování čísla sortimentu, jenž je 
složeno z informací jako jsou šířka, délka 
či druh dřeviny. Pro Kasalovu pilu byla dále 
vytvořena podpora sledování certifi kace 
materiálu a výrobků při nákupu a prodeji, 
což umožní vytváření přehledů a statistik 
o pohybu certifi kovaného sortimentu.



OBLAST VÝROBY JE JEDNÍM Z OBORŮ, KDE INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE NALEZLY ŠIROKÉ
UPLATNĚNÍ A PRÁVEM SE ŘADÍ K ZÁKLADŮM ÚSPĚŠNÉHO PODNIKÁNÍ. DŮVODEM BÝVÁ NEJČASTĚJI 
ZEFEKTIVNĚNÍ ČINNOSTI A ZKVALITNĚNÍ VNITROPODNIKOVÝCH PROCESŮ, COŽ BYL I PŘÍPAD 
SPOLEČNOSTI KASALOVA PILA, KTERÁ SE ZABÝVÁ PILAŘSKOU A STAVEBNĚ-TRUHLÁŘSKOU VÝROBOU.

Kasalova pila se rozhodla vyměnit tehdejší 
ERP řešení v roce 2004. Důvodem byly 
vzrůstající požadavky na funkčnost infor-
mačního systému a narůstající objem dat.

Původně byl sklad řešen z pohledu náku-
pu materiálu a prodeje hotových výrobků, 
avšak chybělo například řízení výrobního 
procesu, řízení logistiky balíků řeziva, pod-
pora prodeje na fi remních prodejnách nebo 
řízení obchodní činnosti a marketingu. 
Původní systém řídil hlavně ekonomiku 
a mzdy, ovšem s nedostatečnou evidencí 
dokladů a s pracným dohledáním, což způ-
sobovalo problémy při jejich zaúčtování. 
Kasalova pila dále hledala řešení, které 
splní specifi cké požadavky, jako jsou auto-
matické generování údajů ve skladové kar-
tě, manipulace s balíky řeziva či podpora 
čárových kódů.

Implementace ERP systému třídy BYZNYS 
ve společnosti Kasalova pila trvala 3,5 mě-
síce, přičemž bylo nutné přizpůsobit har-

monogram implementace tak, aby nedošlo 
k ohrožení chodu celé fi rmy. Nejsložitější 
částí implementačního procesu byla analý-
za výrobních procesů a návrh řešení v rámci 
ERP. Nasazení výroby proběhlo ve dvou 
fázích – jako první přišel na řadu modul 
Skladové hospodářství pro řízení toku 
materiálu a pohybu polotovarů napříč jed-
notlivými pracovišti a následně byl nasazen 
modul Výroba určený pro plánování a sledo-
vání výrobních procesů.

„Se systémem jsme spokojeni. Zavedení 
ERP třídy BYZNYS přineslo výrazné zlepšení 
administrativy a zejména účetnictví,“ říká 
Zdeněk Pavlovský, ekonomický ředitel Kasa-
lovy pily, a pokračuje: ,,Úroveň účetnictví 
v BYZNYSu je v porovnání s předchozími 
systémy o několik tříd vyšší. Navíc jsme 
pomocí exportů schopni přenést data do 
externích aplikací a dále s nimi pracovat.“

Hlavními přínosy implementace podni-
kového informačního systému BYZNYS 

v Kasalově pile jsou zprůhlednění a výrazné 
zkvalitnění evidence, větší přehled o toku 
a stavu zásob, lepší operativa při objedná-
vání materiálu, zkvalitnění plánování výro-
by, zrychlení odbavení zákazníka, zrychlení 
následné agendy a také snížení chybovosti 
díky kontrolním mechanismům ERP řešení.

S pokračujícím rozvojem aktivit plánuje 
Kasalova pila nasazení modulu Mzdy a per-
sonalistika. V návaznosti na důkladnější 
podporu a řízení výrobních procesů se také 
uvažuje o využití technologie čárových 
kódů pro řízení logistiky výrobních manipu-
lačních jednotek – palet řeziva. S nasaze-
ním se počítá v průběhu příštího roku.

KASALOVA PILA se zabývá pilařskou 
a stavebně-truhlářskou výrobou. Vyrábí 
produkty pro zpracování v truhlárnách 
a řezivo pro ostatní odběratele. Stěžejní 
činností je výroba panelů pro montované 
domy, výroba masivních dveří, hoblovaných 
profi lů a dřevěných eurooken. Společnost 
s obratem 350 milionů korun zaměstnává 
téměř 300 pracovníků.
Kasalova pila ročně zpracuje 6 tisíc vydaných 
faktur, 10 tisíc pokladních dokladů, 8 tisíc 
přijatých faktur a k tomu navíc 20 tisíc 
skladových dokladů a přibližně 45 tisíc 
účetních dokladů. ERP BYZNYS je využíván 
na 50 pracovních stanicích v průměrné 
konfi guraci 2GHz procesor, 1 GB RAM, 
40 GB HDD a Windows XP. Ty jsou připojeny 
k hlavnímu serveru provozujícímu Windows 
2003 SBS, MS SQL Server 2000 a ERP BYZNYS.

Společnost J.K.R. je s ERP třídy BYZNYS 
předním českým dodavatelem podnikových 
informačních systémů. Informační systémy třídy 
BYZNYS využívá v Česku více než 1 200 instalací 
v nejrůznějších oblastech podnikání.
Více informací lze získat na www.jkr.eu.







CENTRALIZACE TISKOVÝCH ŘEŠENÍ PRO ČESKOU SPOŘITELNU
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Tisk v evropském měřítku
V souvislosti s rozvojem a velmi výrazným růstem Erste Group (EG), mateřské společnosti České spořitelny (ČS), vznikla potřeba zefektivnit        
a sjednotit procesy v celém holdingu EG napříč několika zeměmi. Společnost si uvědomovala rezervy v oblasti tiskových služeb, kde byl patrný 
významný konkurenční tlak vedoucí ke snižování provozních nákladů. Vedení holdingu se proto rozhodlo pro zásadní změnu tiskového 
prostředí s přihlédnutím k očekávaným evropským bezpečnostním standardům v oblasti bankovnictví.
Na základě detailní analýzy tiskového prostředí EG společně se započtením strategických plánů v budoucích letech byla vytvořena interní 
tisková politika EG – printing policy. Dokument stanovil požadavek na centralizaci systému na národní úrovni včetně jeho jednoduché 
administrace a sledování nákladů. Na základě zjištěných potřeb byla určena kritéria pro výběr nového tiskového prostředí, která se stala 
základem výběrového řízení na dodavatele služeb.
Vítězně z výběrového řízení vyšla Konica Minolta, která dokázala zajistit dodání tiskových služeb v požadovaném standardu v rámci celého 
holdingu EG. V rámci výběrového řízení bylo stanoveno několik klíčových požadavků: měřitelné snížení celkových nákladů vlastnictví, 
vyhodnocování nákladů až na úroveň jednotlivých uživatelů, celkové zvýšení kvality poskytovaných reprografických služeb, zavedení opatření 
pro bezpečnost a kontrolovatelnost tiskového prostředí a především maximální sjednocení reprografických zařízení v rámci celého holdingu 
Erste Group.

Plánování základem úspěchu
Další postup po vyhlášení výsledků výběrového řízení byl mírně odlišný od běžných standardů. Obě strany dohodly, že ještě před podpisem 
smlouvy budou maximálně zkonkretizovány nabízené služby a jejich poskytování, aby se předešlo případným budoucím nedorozuměním. 
Výsledkem byl dokument offer summary, který upravoval konkrétní situace v rámci dodávky tiskových služeb.
Celý proces tvorby offer summary trval přibližně čtyři měsíce, jednání probíhalo napříč všemi zúčastněnými zeměmi, bylo nutné zakompono-
vat často odlišné požadavky, ale jeho výsledky se staly závaznými pro obě zúčastněné strany – EG a Konica Minolta – na nadnárodní úrovni. 
Paralelně s vytvářením offer summary již probíhala jednání o budoucí podobě smlouvy a řada dalších předimplementačních činností.
Pro hladký průběh samotné realizace projektu bylo třeba vytvořit jasný systém řízení projektu, který by jasně definoval kompetence                        
a komunikační toky, a to jak mezi oběma smluvními stranami, tak i v rámci mezinárodních struktur dodavatele a zákazníka – ve vertikální linii 
probíhá řídící projektová komunikace, v horizontální linii pak zejména komunikace procesně–technická.
V rámci vytvořených řídících struktur se poté rozběhla řada souběžně prováděných činností, od vytvoření zastřešujícího smluvního dokumen-
tu (Umbrella Contract) na nadnárodní úrovni, přes tvorbu lokálních národních smluv (Participation Contract) až po detailní analýzu prostředí 
každé jednotlivé banky, jejímž cílem bylo vytvořit návrh optimálního rozmístění tiskových zařízení.

Realizace formou tiskopůjčovny
Pro potřeby zjištění přesného rozmístění strojů včetně nákresů budov a jednotlivých pater poboček ČS bylo využito standardního nástroje 
Konica Minolta – eDOC analýza – upraveného o konkrétní parametry printing policy EG. Souběžně s analýzou tiskového prostředí probíhala 
tvorba přesného harmonogramu implementace celého tiskového řešení.
V rámci dodávky a v souladu s požadavky ČS zajišťuje Konica Minolta jednotný tiskový systém, tj. komplexní služby včetně bezproblémového 
provozu, dodávky spotřebního materiálu a údržby, tiskový park je unifikovaný pro celou společnost. Bylo nadefinováno několik kategorií 
tiskových zařízení s přesnými parametry, přičemž samotné zajištění tiskových služeb je založeno na plnění nastavených parametrů v dané 
kategorii, bez ohledu na to, jaké typy strojů jsou nasazeny nebo jaké je jejich stáří. Tento koncept by se dal nazvat „tiskopůjčovnou“, kdy si 
zákazník stanoví své požadavky a Konica Minolta dodá všechny požadované služby a to včetně tiskového stroje.
Pro zabezpečený tisk je použito služby eSetQ s modifikovanými hardwarovými a softwarovými prvky založené na platformě SafeQ společnosti 
Y Soft. Zabezpečený tisk primárně chrání dokument před jeho zcizením, kdy nedochází k manipulaci dokumentů neoprávněnou osobou               
a k vytištění dojde až po autorizaci uživatele pomocí čipové karty na terminálu zařízení, uživatel má tedy fyzicky kontrolu nad každým 
tištěným dokumentem. Potřeba neustálého přístupu k reportům tiskových úloh si vyžádala nasazení technologie OLAP cube, neboli datový 
sklad, která se standardně používá například ve velkých obchodních řetězcích. Výsledkem je produkt, který dokáže po propojení s centrálním 
datovým SafeQ serverem okamžitě poskytnout libovolně definovaný report např. tiskové náklady na uživatele, středisko či pobočku, a to vše 
z několika různých pohledů.

Naladění na stejnou vlnu
Očekávaná úspora ze strany ČS během prvních 36 měsíců po dokončení projektu je v řádech desítek milionů korun. Po prvním roce provozu je 
možné konstatovat, že úspora přímých tiskových nákladů oproti předchozímu systému je 40%.
Mimo úsporu přímých nákladů se zefektivnění tiskového prostředí projevilo také v oblasti lidských zdrojů, především díky centralizaci servisu 
do rukou dodavatele a zjednodušení a zautomatizování správy celého tiskového parku. Další optimalizace tiskového prostředí probíhá 
kontinuálně na základě aktuálních požadavků a detailních přehledů o provozu jednotlivých zařízení.
Pro uživatele je zvýšení komfortu přímo „viditelné“ v podobě nasazení multifunkčních zařízení s větší rychlostí a kvalitou tisku a také s řadou 
dokončovacích funkcí (děrování, sešívání, sklad). V případě poruchy je standardně smluveno zprovoznění stroje do dalšího pracovního dne, 
díky propracovanému sytému sledování stavu zařízení je však většině poruch předcházeno preventivní údržbou.
Nyní je již dodáno, nainstalováno a zprovozněno prakticky 100 % všech požadovaných strojů včetně proškolení uživatelů. Systém zabezpeče-
ného tisku eSeTQ je aktuálně provozován v pilotním provozu, jehož cílem je odladit systém pro bezproblémové nasazení a následný provoz   
do celého produkčního prostředí zákazníka.

Projekt v číslech:
•  O b d o b í  R o l l  O u t :  7 / 0 7  –  2 / 0 8  •  P o č e t  l o k a l i t :  6 5 0  •  P o č e t  u ž i v a t e l ů :  1 0  0 0 0  •  P o č e t  z a ř í z e n í :  1  9 0 0
•  O b j e m  t i s k u :  1 0 0  m i l i ó n ů  v ý t i s k ů  a  k o p i í  z a  r o k  •

P Ř Í P A D O V Á  S T U D I E
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kOnkUrencescHOpnOst spOčíVá 
V indiVidUálním přístUpU
Protože společnost díky poptávce a kvalitě 
poskytovaných služeb dynamicky rostla, 
musela se začít zabývat otázkou obnovy in-
formačního systému. Dalším důležitým po-
žadavkem na nové řešení byla výrazná fle-
xibilita vůči zákazníkům. Výroba každého 
návodu je tedy striktně individuální záleži-
tostí, s čímž také souvisejí nároky na infor-
mační systém, které nebyly zcela obvyklé. 
Vedení firmy proto nechtělo a ani nemohlo 
přijmout nabízená standardní ERP řešení. 
Bylo si navíc vědomo, že před dodavatelem, 
který bude vybrán, stojí velmi náročný úkol 
propojit odlišně fungující součásti firmy v je-
den funkční celek.

inFOrmAční systém  
přímO nA mírU
Prvním krokem před výběrem ERP řešení by-
lo vypracování úvodní analýzy, které se zhos-
tily dvě oslovené dodavatelské společnosti. 
Ve výběrovém řízení však nakonec uspěla 
společnost Karat Software, která tuto analý-
zu ani nenabídla, ani neprováděla. Z jakého 
důvodu? Již na počátku bylo jasné, že infor-
mační systém bude muset být kompletně vy-
tvořen společnosti na míru, což znamená vel-
mi úzkou spolupráci s dodavatelskou firmou 
a také vysoké nároky na mezilidské vztahy 

a partnerský přístup. Systém musel být rov-
něž schopen komunikovat ve vícejazyčném 
prostředí. Od dodavatele se tak očekával vy-
soce individuální a nestandardní přístup.

FAktUry stOkrát jinAk
Fakturace bývá obvykle jednoduchý trans-
parentní proces, jehož automatizaci lze pro-
vést bez výraznějších problémů.

Ve společnosti Z Studio tomu tak ale ne-
ní. Proces tvorby faktury představuje kom-
binaci mnoha nejrůznějších proměnných. 
Tvorba faktur tak představuje pracné sepiso-
vání několika desítek položek. Společnost 
Karat Software proto hledá cesty, jak tento 
proces alespoň částečně zautomatizovat 
a zjednodušit. Problém přitom spočívá v mo-
dulárním uspořádání systému Karat, podob-
ně jako je tomu u mnoha dalších ERP řeše-
ní na českém trhu.

Když jsme systém vybírali, bylo nám jas-
né, že se musí stát pomocníkem pro každé-
ho uživatele ve firmě. Naši zaměstnanci byli 
motivováni především úsporou času a od-
bouráním rutinní práce, uvádí Ondřej Záru-
ba a dodává: „Systém je využíván zaměstnan-
ci bez rozdílu jejich pracovní pozice, což 
představuje 40 uživatelů včetně pracovníků 
ve skladovém hospodářství, zásobování a do-
pravě.“ Nasazení systému Karat skutečně při-
neslo ulehčení práce většině pracovníků.

pOřádek V dAtecH
Implementace informačního systému Karat 
poskytla společnosti Z Studio především po-
řádek a transparentnost v podnikových da-
tech. Neoddiskutovatelným přínosem je rov-
něž možnost zpracovávat data v jednotném 
integrovaném prostředí. Velkou výhodou ce-
lého systému je jeho napojení na pobočku 
firmy v Nizozemí. Jestliže zakázka vznikne 
právě tam, pak si centrála firmy ve Zlíně pře-
vezme veškeré informace, zakázku vytiskne 
a vyexpeduje.

crm jAkO krOk dO bUdOUcnA
Když společnost Z Studio vybírala informač-
ní systém, bylo jasné, že nepůjde o jedno-
rázový krok a že bude následovat jeho sy-
stematický rozvoj. Společnost hned na 
počátku zakoupila kromě všech potřebných 
funkcionalit také modul CRM. Právě s jeho 
využitím počítá teprve v následujícím ob-
dobí. Firma je založená na osobním kon-
taktu obchodníka se zákazníkem a každé 
oddělení si zatím vede agendu odděleně 
mimo informační systém. Každý obchod-
ník má svou vlastní evidenci kontaktů, se 
kterou pracuje dané obchodní oddělení. 
Každé oddělení je orientováno na jiný trž-
ní segment, takže se nemůže stát, že by byl 
zákazník osloven několikrát nezávisle na 
sobě více obchodními skupinami. Počítá se 
samozřejmě s tím, že veškerá agenda ob-
chodníků bude převedena právě do inte-
grovaného CRM prostředí.

kontaktní údaje

Z STUDIO 

tř. T. Bati 5267, 762 02 Zlín,

tel.: +420 577 009 711

e-mail: zstudio@zstudio.cz

www.zstudio.cz

KARAT Software a.s., Husova 2, 751 52 Přerov 1, tel: +420 581 737 111, fax:+420 581 737 193,  http://www.karatsoftware.com

implementace informačního systému karat 
ve společnosti z studio
Společnost Z Studio nabízí komplexní řešení výroby návodů, a to 
v mnoha jazykových mutacích pro zákazníky z celého světa. Ví-
ce než deset let poskytuje tuto službu pod jednou střechou, a to 
od překladu návodu, přes jeho grafické řešení a tisk, až po do-
pravu k zákazníkovi. Vyjímečnost firmy spočívá v tom, že kliento-
vi nabízí celý proces výroby, nikoliv jen některou z jeho částí. Ten 
se tak nemusí zabývat dílčími kroky, pouze uvede, v jakém jazy-
ce má být návod vytištěn, sdělí požadavky na jeho design, určí 
termín a místo expedice zakázky.

Návody na klíč do celého světa
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Československá obchodní ban-
ka/Poštovní spořitelna a společ-
nost Logos připravily jednodu-
ché a přitom nejrychlejší bez-
pečné řešení pro elektronické 
platby – PaySec. Zaplatit nebo 
dostat zaplaceno na internetu je 
díky službě PaySec stejně jed-
noduché jako poslat e-mail.  
A vůbec nezáleží na tom, ve kte-
ré bance máte účet. Pro interne-
tové uživatele a obchodníky tak 
vznikla nová možnost platit  
a přijímat platby snadno a bez-
pečně i bez platební karty či in-
ternetového bankovnictví. 

Zájem o nový způsob placení 

Prodej zboží v českých interneto-
vých obchodech se každým rokem 
zvyšuje téměř o 40 %. Současně  
s tím roste i prodej obsahu (hudba, 
filmy) a služeb (on-line půjčovny, le-
tenky a jízdenky, předplatné). Zákaz-
níci mohli doposud platit pouze pla-
tebními kartami, bankovním převo-
dem, nebo si nechali zboží zasílat na 
dobírku. Tyto relativně málo bezpeč-
né či zastaralé způsoby placení zpo-
malují nákup v internetových ob-
chodech a často zákazníky odrazují. 
Připravují je totiž o hlavní výhodu 
těchto nákupů – rychlost a jednodu-
chost. České obchody také nenabí-
zely v zahraničí oblíbené způsoby 
placení předplacenou elektronickou 
peněženkou. Dřívější pokusy o zave-
dení podobného způsobu v Čechách 

ztroskotaly na přísné legislativě. Zá-
kazníci i obchodníci proto netrpělivě 
očekávali zásadní inovaci plateb  
v podmínkách českého internetu.  

Bezpečné a efektivní řešení 

Chybějící způsob platby odkryl vol-
ný segment v nabídce bankovních 
produktů českých bank. Šance se 
chopila ČSOB, která se dlouhodobě 
zabývá vývojem bankovních inter-
netových služeb. Logos spolu s ní 
proto připravil koncept řešení, studii 
proveditelnosti i vlastní vývoj systé-
mu. Specifická služba vyžadovala 
přípravu nového robustního trans-

akčního jádra, které zajistí 
stálý bezporuchový provoz 
a zároveň vyhoví bezpeč-
nostním a výkonovým au-
ditům. V dlouhodobém ná-
ročném projektu byla také 
klíčovou úlohou Logosu 
systémová integrace do 
hardwarové a softwarové 
infrastruktury banky. Služ-
ba musí totiž spolehlivě 
pracovat s dalšími interní-
mi bankovními systémy.   

PaySec je na světě 

V dubnu 2008 spustila 
ČSOB nový on-line platební nástroj 
PaySec. Banka chtěla oslovit celý 
trh, proto umožnila využívat systém 
každému, bez ohledu na příslušnost 
k jiné bance. Kdokoliv si tak může 
zdarma založit konto PaySec  
a ihned začít platit. Není třeba  
s bankou podepisovat smlouvu ani 
sdělovat další osobní informace.  

Založení konta je otázkou několika 
minut a po jeho nabití (např. plateb-
ní kartou) může ihned platit. PaySec 
umožňuje zasílat peníze i mezi jeho 
uživateli. Obchodníci jednoduše na-
pojí svůj obchod na platební bránu 
a přijímají platby od zákazníků.  
V současné době je PaySec nejrych-
lejším platebním nástrojem na čes-
kém internetu. Odborníci z Logosu 
dnes připravují další vylepšení pro 
podporu uživatelů i obchodníků.  

PaySec platí bezpečně 
a rychle na internetu 

Co řekl zákazník 
„Připravili jsme nový platební nástroj, 
který není vázán na banku, u které má 
uživatel účet. Chtěli jsme oslovit celý trh  
a umožnit komukoliv, aby si zdarma onli-
ne založil PaySec a začal ihned platit. Ne-
musí chodit do banky, ani nemusí sdělo-
vat bance osobní informace. Velmi oce-
ňujeme profesionální přístup odborníků  
z Logosu, kteří nový platební systém vyví-
jeli a podíleli se na jeho přípravě a koneč-
né podobě,“ říká Tomáš Stegura, projek-
tový manažer projektu PaySec za ČSOB.  

O společnosti ČSOB, a.s. 

ČSOB působí v České republice od roku 
1964 a je majetkem belgické KBC Bank, 
která je součástí skupiny KBC. V roce 
2000 převzala Investiční a poštovní ban-
ku. Do konce roku 2007 působila ČSOB na 
českém i slovenském trhu; slovenská po-
bočka ČSOB byla oddělena k 1. 1. 2008. 
Klienti ČSOB jsou v ČR obsluhováni na 
221 pobočkách, klienti Poštovní spořitelny 
jsou obsluhováni prostřednictvím 27 Fi-
nančních center Poštovní spořitelny  
a 3 350 obchodních míst České pošty.  

O společnosti Logos, a.s. 
Společnost Logos a.s., prochází 
v současné době procesem začleňování 
do mezinárodního holdingu Ness Techno-
logies, Inc. Logos je přední česká konzul-
tační a technologická společnost. S využi-
tím informačních technologií rozvíjíme 
podnikání významných společností. Ino-
vativním přístupem vytváříme pro zákaz-
níky nové příležitosti a realizujeme kom-
plexní řešení hlavně v oblasti financí  
a telekomunikací. 

Kontakt pro informace 

Zbyněk Bajer 
Senior Manager  

Přínosy řešení  
Nejrychlejší realizace makro i mikro 
plateb na internetu 
Bezpečné placení na internetu bez 
použití platební karty  
Otevřená služba bez omezení pro kli-
enty všech bank 
Zásadní inovativní řešení interneto-
vých plateb v ČR 
Jednoduché založení konta zdarma  
a bez podpisu smlouvy  
Rychlá integrace platebního nástroje 
do internetového obchodu 

www.logos.cz 
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s bankou podepisovat smlouvu ani 
sdělovat další osobní informace.  

Založení konta je otázkou několika 
minut a po jeho nabití (např. plateb-
ní kartou) může ihned platit. PaySec 
umožňuje zasílat peníze i mezi jeho 
uživateli. Obchodníci jednoduše na-
pojí svůj obchod na platební bránu 
a přijímají platby od zákazníků.  
V současné době je PaySec nejrych-
lejším platebním nástrojem na čes-
kém internetu. Odborníci z Logosu 
dnes připravují další vylepšení pro 
podporu uživatelů i obchodníků.  

PaySec platí bezpečně 
a rychle na internetu 

Co řekl zákazník 
„Připravili jsme nový platební nástroj, 
který není vázán na banku, u které má 
uživatel účet. Chtěli jsme oslovit celý trh  
a umožnit komukoliv, aby si zdarma onli-
ne založil PaySec a začal ihned platit. Ne-
musí chodit do banky, ani nemusí sdělo-
vat bance osobní informace. Velmi oce-
ňujeme profesionální přístup odborníků  
z Logosu, kteří nový platební systém vyví-
jeli a podíleli se na jeho přípravě a koneč-
né podobě,“ říká Tomáš Stegura, projek-
tový manažer projektu PaySec za ČSOB.  

O společnosti ČSOB, a.s. 

ČSOB působí v České republice od roku 
1964 a je majetkem belgické KBC Bank, 
která je součástí skupiny KBC. V roce 
2000 převzala Investiční a poštovní ban-
ku. Do konce roku 2007 působila ČSOB na 
českém i slovenském trhu; slovenská po-
bočka ČSOB byla oddělena k 1. 1. 2008. 
Klienti ČSOB jsou v ČR obsluhováni na 
221 pobočkách, klienti Poštovní spořitelny 
jsou obsluhováni prostřednictvím 27 Fi-
nančních center Poštovní spořitelny  
a 3 350 obchodních míst České pošty.  

O společnosti Logos, a.s. 
Společnost Logos a.s., prochází 
v současné době procesem začleňování 
do mezinárodního holdingu Ness Techno-
logies, Inc. Logos je přední česká konzul-
tační a technologická společnost. S využi-
tím informačních technologií rozvíjíme 
podnikání významných společností. Ino-
vativním přístupem vytváříme pro zákaz-
níky nové příležitosti a realizujeme kom-
plexní řešení hlavně v oblasti financí  
a telekomunikací. 

Kontakt pro informace 

Zbyněk Bajer 
Senior Manager  

Přínosy řešení  
Nejrychlejší realizace makro i mikro 
plateb na internetu 
Bezpečné placení na internetu bez 
použití platební karty  
Otevřená služba bez omezení pro kli-
enty všech bank 
Zásadní inovativní řešení interneto-
vých plateb v ČR 
Jednoduché založení konta zdarma  
a bez podpisu smlouvy  
Rychlá integrace platebního nástroje 
do internetového obchodu 

www.logos.cz 
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Digitální mapa Prahy

www.ness.com/cz

Útvar rozvoje hlavního města Prahy připravil koncept modernizace správy geografi ckých dat. Stávající řešení již nevyhovovalo jednak 
po technologické stránce a jednak došlo také ke změně způsobu zpracování samotné digitální mapy v souvislosti se zrušením Institutu 
městské informatiky a převedením kompetencí za rozvoj GIS hl. m. Prahy na Útvar rozvoje hlavního města Prahy, příspěvkovou organi-
zaci. Projekt Digitální mapa Prahy si klade za cíl zajištění pružné a operativní správy digitální mapy, zvýšení kvality a obsahové náplně 
mapy a umožnění jejího přímého využití jako referenčního podkladu pro jiné geografi cké informační systémy. 

Projekt byl zahájen po ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky v říjnu 2007 a nová Digitální mapa Prahy byla spuštěna do provozu v březnu 2008. V rám-
ci této první fáze byl vytvořen datový model Digitální mapy Prahy (DMP), včetně technologického prostředí, datových struktur a aplikací. Součástí projektu 
byla také rozsáhlá migrace stávajících dat do nového úložiště. 
Ve druhé etapě projektu budou průběžně aktualizována data DMP a bude prováděna údržba a rozvoj informačního systému zajišťujícího provoz DMP. 
V rámci dalšího rozvoje se plánuje zefektivnění poskytování základních geodat formou e-shopu a dále se předpokládá vybudování rozhraní pro metadatový 
portál hl. m. Prahy. V souvislosti s cílovým konceptem poskytování dat odborné i široké veřejnosti byl strategickým prvkem na tomto projektu zejména 
samotný vývoj aplikačního prostředí a návrh technologií pro výdej a vzdálenou výměnu dat. Společnost NESS Czech s.r.o. (dále jen „NESS“) využila dlou-
holetého know-how získaného při budování a následném rozvoji Informačního systému katastru nemovitostí, unikátního řešení realizovaného pro Český 
úřad zeměměřický a katastrální. Součástí dodávky bylo také zpracování aktualizačních podkladů jednotlivých katastrálních území a zahájení aktualizace nově 
podporovaných datových vrstev.
Partnerem NESS je společnost T-MAPY spol. s r.o., která v České republice úspěšně působí na poli geografi ckých informačních systémů (GIS) a má zázemí 
nadnárodní mateřské společnosti T-Kartor Sweden AB, se sídlem ve Švédsku.

Klíčové milníky projektu

Zahájení projektu 1. 10. 2007

Dokončení analýzy nového datového modelu a aplikací 7. 12. 2007

Implementace navrženého řešení, migrace dat a předání do provozu 28. 3. 2008

Zahájení II. etapy projektu – pravidelná aktualizace dat, údržba a rozvoj 1. 4. 2008

HLAVNÍ PŘÍNOSY
•  bezešvá správa základního polohopisného mapového podkladu 

hl. m. Prahy v technologii umožňující přímé napojení na obecné 
informační systémy 

•  komplexní řešení výdeje geografi ckých dat hl. m. Prahy, 
včetně územních plánů, leteckých snímků a 3D zobrazení území

•  očekávané zrychlení aktualizačních lhůt a zvýšení spolehlivosti 
mapového obsahu

•  podpora hromadných kontrol, které zajistí maximální kvalitu dat 
včetně automatických možností reklamací 

•  možnost fl exibilního výběru dat s následnou možností exportu 
do dalších formátů

•  operativní přehled o využívání dat prostřednictvím reportingu 
o výdejích dat 

Použité technologie
V rámci projektu jsou použity osvědčené technologie platforem Oracle, Bentley a ESRI (ESRI ArcGIS/ArcSDE, ArcGIS Desktop). Produkty ESRI jsou 
v oblasti GIS velmi využívanou platformou jak v USA, tak v rámci EU, včetně veřejné správy České republiky.

Útvar rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace, zřízená Magistrátním úřadem hl. m. Prahy. Zaměření činnosti představuje územní 
plánování a rozvoj, koncepce dopravní a technické infrastruktury a dále činnosti související s koncepcí a správou informačního systému včetně zajišťování 
základních geografi ckých dat o území Prahy a informačních služeb. Projekt Digitální mapa Prahy je realizován se záměrem zefektivnit a zjednodušit správu 
základního digitálního mapového díla v souvislosti se zrušením příspěvkové organizace Institut městské informatiky Praha.
Společnost NESS Czech s.r.o., český člen holdingu Ness Technologies, Inc., zahájila činnost v roce 1990 jako česká soukromá fi rma APP a vždy se 
profi lovala jako průkopník nových technologií. Jako první na český trh uvedla některé moderní světové softwarové produkty, například Oracle, a postupně 
se stala jedním z největších poskytovatelů IT služeb v České republice. 
Součástí nadnárodního holdingu Ness Technologies se stala v roce 2002. 
V současné době má společnost Ness v ČR přes 400 zaměstnanců.

„Nabídka sdružení společností NESS Czech a T-MAPY byla 
v soutěži o veřejnou zakázku vyhodnocena jako nejlepší, ze-
jména s ohledem na zvolený způsob technologického řešení,“ 
prohlásil Jiří Čtyroký, vedoucí Odboru prostorových infor-
mací na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy. „Toto řešení jednak 
vhodně splňuje požadavky na efektivní správu, ale umožňuje 
také přímou integrovatelnost datových výstupů do stávajících 
a budovaných systémů pro sdílení prostorových dat a informací 
v rámci Prahy. Dosavadní spolupráci na projektu hodnotíme 
velmi pozitivně jako hladkou a bezproblémovou a věříme, 
že stejně úspěšná bude i nadále.“
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ALD Automotive – bezpečná mobilita

Cíle zákazníka

�  Snížit TCO v oblasti IT pro po-
bočkovou síť ALD Automotive

�  Zrychlit distribuci nových apli-
kací a změn aplikací v průbě-
hu jejich životního cyklu

�  Zvýšit efektivitu správy konco-
vého uživatelského prostředí

�  Snížit cestovní a provozní 
náklady při správě koncových 
stanic v pobočkách

�  Zajistit bezpečnost centralizo-
vaných dat a přístupu k nim

V kostce
Technologicky ojedinělé nasazení bezpečné autentifikace v centralizovaném prostředí
Vysoká bezpečnost dat při plné mobilitě pracovníků
Návratnost investice: 10 měsíců
Předpokládaná životnost řešení: 5 let

Leasingová společnost ALD Automotive se specializuje na financování a provoz auto-
mobilů v prostředí velkých společností. Veškeré investice do nasazení nebo upgradu 
výpočetní techniky jsou v ní pečlivě posuzovány z hlediska návratnosti. Velmi silný 
důraz spočívá i na bezpečnosti při současném zajištění maximální mobility pracovní-
ků. Z hlediska klasické koncepce IT jde v zásadě o protichůdné požadavky.

Pro splnění těchto požadavků navrhl ORBIT centralizaci veškerých aplikací a dat 
s jejich následným doručováním jednotlivým uživatelům. To umožnilo vysokou míru 
bezpečnosti při současném zajištění naprosté aktuálnosti spouštěných aplikací jak při 
přístupu z podnikové sítě, tak ze vzdálených pracovišť. 

Zároveň se zvýšila mobilita pracovníků zákazníka a pružnost jejich přístupu k firemní 
infrastruktuře, (tedy efektivita práce) i komfort práce – uživatelé například mohou 
využívat několik verzí aplikací, které v klasickém PC prostředí nemohou koexistovat 
(např. Microsoft Office).

Návratnost? Deset měsíců
Návratnost prostředků přitom činí pouhých 10 měsíců. Při předpokládané pětileté 
době životnosti řešení se peněžní přínosy na straně zákazníka pohybují v řádech 
milionů korun. Rovněž implementace byla rychlá: jedenáct pracovních dní včetně 
zahoření nově dodávaného hardwaru.

Pětiletá životnost je mimo jiné důsledkem výrazně pomalejšího morálního zastará-
vání hardwaru než v architektuře klient/server. Klientské počítače fakticky není nutné 
nijak vylepšovat, jelikož se veškerý výpočetní výkon přesouvá do serverového centra. 

Unikátní bezpečnost 
Dalším z požadavků zákazníka byla vysoká bezpečnost dat. K ní přispívá už samotný 
princip centralizace. Snižuje hrozbu zcizení údajů z pobočkových serverů a koncových 
stanic (lze například zakázat kopírování definovaných firemních dat na vyměnitelná 
média), zmizela i možnost odposlechu dat v průběhu přenosu. K vysoké bezpečnost 
při autentizaci uživatele do systému slouží autentizační token RSA SecurID, který 
dovoluje kombinovat uživatelské jméno a PIN s automaticky generovaným heslem, 
které se obměňuje každých 60 sekund. Tento způsob ověření zákazníka v prostře-
dí Citrix je v České republice unikátní. K bezpečnosti rovněž přispívá automatická 
dokumentace, umožňující přesně zmapovat veškeré události proběhlé ve zvoleném 
časovém období.

Uživatelský komfort 
Pro přístup k aplikacím slouží přístupový a integrační portál. Pomocí standardního 
webového rozhraní nabízí zabezpečenou komunikaci pro přístup k datům a aplikacím. 
Lze jej velmi efektivně využít i při bezpečném připojení z nedůvěryhodného prostředí 
Internetu.

Technické řešení
Základním kamenem řešení je Citrix Presentation Server, sloužící pro doručování 
aplikací koncovým zákazníkům. Bezpečné ověření uživatelů zajišťuje RSA SecureID, 
které díky dvoufaktorové autentizaci, nabízí snadný přístup a vysokou míru ochrany. 
Třetím klíčovým prvkem celého řešení je ORBIT VirtuaControl, který usnadňuje defini-
ci a správu uživatelských nastavení a konfiguraci pracovní plochy.

ORBIT
ORBIT (*1991) nabízí svým zákazníkům ze střední a východní Evropy pokročilé služby v oblasti centralizace ICT se zárukou dosažení ekonomických přínosů a úspor. 

S nabídkou  služeb společnosti se můžete seznámit na www.ORBIT.cz.

Citát zákazníka

Hledali jsme řešení, 
které bude nabízet vyso-
kou bezpečnost, pružný 
přístup a současně zvýší 
spolehlivost našeho IT. 
Koncept ORBITu nabí-
dl kromě řešení těchto 
potřeb i podporu našich 
obchodních procesů. 
Velmi příjemně nás pak 
překvapila doba imple-
mentace celého řešení 
a velmi rychlá návrat-
nost investice.

–  Tomáš Krsek 
vedoucí IT oddělení 
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Česká národní zdravotní
pojišťovna

• elektronické dokumenty jsou po celou dobu archivace
uchovávány ve validním stavu a to nejen z pohledu
dokumentů samotných, ale také z pohledu jejich
elektronických podpisů a časových razítek,

• pomocí „přerazítkování“ dokumentů, u nichž se blíží
vypršení platnosti certifikátu, je zajištěna neomezená
doba archivace dokumentů, 

• v případě potřeby nezpochybnitelného důkazu
o autenticitě archivovaného dokumentu (dokumentů)
je vygenerován tzv. důkazní záznam a

• celý proces je co nejekonomičtější.

Navržené řešení rozšířilo stávající osvědčený Centrální
elektronický archiv (CEA) o nové funkce, zejména
kryptografické knihovny. Přitom byla zachována
původní architektura, kde se metadata ukládají do
databáze a dokumenty (image) do samostatného
úložiště na bázi souborového systému s vyváženým
adresářovým stromem. 

Požadavky
Přechod na Zaručený elektronický archiv proběhl 
ve 4 relativně samostatných oblastí:
1.Centrální systém - zabezpečuje práci nejen

s digitálními dokumenty, ale také s jejich
elektronickými podpisy či značkami, časovými
razítky a certifikáty.

2.Skenovací pracoviště -  je určeno ke skenování
a indexaci nově příchozích dokumentů v ústředí
ČNZP a na pobočkách. Jednotlivá pracoviště jsou
vybavena dokumentovými skenery Kodak
a dedikovaným skenovacím softwarem Kodak Capture.
Tento software byl doplněn o speciální modul, který
zajišťuje tvorbu elektronického podpisu
k naskenovaným dokumentům.

3.Podpůrné systémy - zabezpečují ověřování platnosti
použitých certifikátů, pořizování časových razítek
a podobně. 

4.Organizace a bezpečnost - jsou jednou z podmínek
vysoké důvěryhodnosti archivu. Nedílnou součástí
řešení je komplexní sada technických opatření, školení,
směrnic a předpisů, stejně jako postup kontroly
a systém varování při vzniku nestandardních situací.

Při dlouhodobé archivaci elektronických
dokumentů je třeba vyřešit řadu problémů,
které jsou primárně způsobeny tím, že
vlastní informace je oddělena od jejího
fyzického nosiče. Kromě nutnosti vyrovnat
se s rychlým technologickým vývojem zařízení
pro ukládání dat je nutné především zajistit
integritu a neměnnost uložených informací.
Základní nástroje již existují, v ČR mají
legislativní oporu a termíny elektronický
podpis i časová značka už delší dobu patří mezi
oblíbená klíčová slova nejen mezi odborníky. 

Společnost Siemens se dlouhodobě touto
oblastí zabývá a svými zkušenostmi pokrývá
celé spektrum služeb spojených s autentizací,
identifikací a šifrováním, ať už se jedná
o výrobu čipových karet a tokenů,
implementaci elektronických zdravotních
karet nebo implementaci důvěryhodného
notářského úložiště dat.

V České republice společnost Siemens IT Solutions
and Services vytvořila a implementovala ve
spolupráci s Českou národní zdravotní
pojišťovnou (ČNZP) tzv. Zaručený elektronický
archiv (ZEA). Vznikl rozšířením stávajícího
Centrálního elektronického archivu o moduly,
které jsou založeny na následujících výchozích
předpokladech:
• zaměstnanci na skenovacích pracovištích

využívají nástroje pro tvorbu
elektronického podpisu, každý operátor
má svůj kvalifikovaný certifikát od
akreditované certifikační autority,

• dokument je opatřován kvalifikovaným
elektronickým podpisem v okamžiku
jeho vstupu do archivačního systému,
v případě skenování je podepisování
součástí skenovacího software,

• jako prostředek dlouhodobé archivace
dokumentů jsou využita kvalifikovaná
časová razítka,

• Zaručený elektronický archiv (ZEA) má
k dispozici komponenty a prostředky PKI
pro zajištění dlouhodobé archivace,

Siemens IT Solutions and Services

Zaručený elektronický archiv

Česká národní zdravotní
pojišťovna

• elektronické dokumenty jsou po celou dobu archivace
uchovávány ve validním stavu a to nejen z pohledu
dokumentů samotných, ale také z pohledu jejich
elektronických podpisů a časových razítek,

• pomocí „přerazítkování“ dokumentů, u nichž se blíží
vypršení platnosti certifikátu, je zajištěna neomezená
doba archivace dokumentů, 

• v případě potřeby nezpochybnitelného důkazu
o autenticitě archivovaného dokumentu (dokumentů)
je vygenerován tzv. důkazní záznam a

• celý proces je co nejekonomičtější.

Navržené řešení rozšířilo stávající osvědčený Centrální
elektronický archiv (CEA) o nové funkce, zejména
kryptografické knihovny. Přitom byla zachována
původní architektura, kde se metadata ukládají do
databáze a dokumenty (image) do samostatného
úložiště na bázi souborového systému s vyváženým
adresářovým stromem. 

Požadavky
Přechod na Zaručený elektronický archiv proběhl 
ve 4 relativně samostatných oblastí:
1.Centrální systém - zabezpečuje práci nejen

s digitálními dokumenty, ale také s jejich
elektronickými podpisy či značkami, časovými
razítky a certifikáty.

2.Skenovací pracoviště -  je určeno ke skenování
a indexaci nově příchozích dokumentů v ústředí
ČNZP a na pobočkách. Jednotlivá pracoviště jsou
vybavena dokumentovými skenery Kodak
a dedikovaným skenovacím softwarem Kodak Capture.
Tento software byl doplněn o speciální modul, který
zajišťuje tvorbu elektronického podpisu
k naskenovaným dokumentům.

3.Podpůrné systémy - zabezpečují ověřování platnosti
použitých certifikátů, pořizování časových razítek
a podobně. 

4.Organizace a bezpečnost - jsou jednou z podmínek
vysoké důvěryhodnosti archivu. Nedílnou součástí
řešení je komplexní sada technických opatření, školení,
směrnic a předpisů, stejně jako postup kontroly
a systém varování při vzniku nestandardních situací.

Při dlouhodobé archivaci elektronických
dokumentů je třeba vyřešit řadu problémů,
které jsou primárně způsobeny tím, že
vlastní informace je oddělena od jejího
fyzického nosiče. Kromě nutnosti vyrovnat
se s rychlým technologickým vývojem zařízení
pro ukládání dat je nutné především zajistit
integritu a neměnnost uložených informací.
Základní nástroje již existují, v ČR mají
legislativní oporu a termíny elektronický
podpis i časová značka už delší dobu patří mezi
oblíbená klíčová slova nejen mezi odborníky. 

Společnost Siemens se dlouhodobě touto
oblastí zabývá a svými zkušenostmi pokrývá
celé spektrum služeb spojených s autentizací,
identifikací a šifrováním, ať už se jedná
o výrobu čipových karet a tokenů,
implementaci elektronických zdravotních
karet nebo implementaci důvěryhodného
notářského úložiště dat.

V České republice společnost Siemens IT Solutions
and Services vytvořila a implementovala ve
spolupráci s Českou národní zdravotní
pojišťovnou (ČNZP) tzv. Zaručený elektronický
archiv (ZEA). Vznikl rozšířením stávajícího
Centrálního elektronického archivu o moduly,
které jsou založeny na následujících výchozích
předpokladech:
• zaměstnanci na skenovacích pracovištích

využívají nástroje pro tvorbu
elektronického podpisu, každý operátor
má svůj kvalifikovaný certifikát od
akreditované certifikační autority,

• dokument je opatřován kvalifikovaným
elektronickým podpisem v okamžiku
jeho vstupu do archivačního systému,
v případě skenování je podepisování
součástí skenovacího software,

• jako prostředek dlouhodobé archivace
dokumentů jsou využita kvalifikovaná
časová razítka,

• Zaručený elektronický archiv (ZEA) má
k dispozici komponenty a prostředky PKI
pro zajištění dlouhodobé archivace,
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Zaručený elektronický archiv

Česká národní zdravotní
pojišťovna

• elektronické dokumenty jsou po celou dobu archivace
uchovávány ve validním stavu a to nejen z pohledu
dokumentů samotných, ale také z pohledu jejich
elektronických podpisů a časových razítek,

• pomocí „přerazítkování“ dokumentů, u nichž se blíží
vypršení platnosti certifikátu, je zajištěna neomezená
doba archivace dokumentů, 

• v případě potřeby nezpochybnitelného důkazu
o autenticitě archivovaného dokumentu (dokumentů)
je vygenerován tzv. důkazní záznam a

• celý proces je co nejekonomičtější.

Navržené řešení rozšířilo stávající osvědčený Centrální
elektronický archiv (CEA) o nové funkce, zejména
kryptografické knihovny. Přitom byla zachována
původní architektura, kde se metadata ukládají do
databáze a dokumenty (image) do samostatného
úložiště na bázi souborového systému s vyváženým
adresářovým stromem. 

Požadavky
Přechod na Zaručený elektronický archiv proběhl 
ve 4 relativně samostatných oblastí:
1.Centrální systém - zabezpečuje práci nejen

s digitálními dokumenty, ale také s jejich
elektronickými podpisy či značkami, časovými
razítky a certifikáty.

2.Skenovací pracoviště -  je určeno ke skenování
a indexaci nově příchozích dokumentů v ústředí
ČNZP a na pobočkách. Jednotlivá pracoviště jsou
vybavena dokumentovými skenery Kodak
a dedikovaným skenovacím softwarem Kodak Capture.
Tento software byl doplněn o speciální modul, který
zajišťuje tvorbu elektronického podpisu
k naskenovaným dokumentům.

3.Podpůrné systémy - zabezpečují ověřování platnosti
použitých certifikátů, pořizování časových razítek
a podobně. 

4.Organizace a bezpečnost - jsou jednou z podmínek
vysoké důvěryhodnosti archivu. Nedílnou součástí
řešení je komplexní sada technických opatření, školení,
směrnic a předpisů, stejně jako postup kontroly
a systém varování při vzniku nestandardních situací.

Při dlouhodobé archivaci elektronických
dokumentů je třeba vyřešit řadu problémů,
které jsou primárně způsobeny tím, že
vlastní informace je oddělena od jejího
fyzického nosiče. Kromě nutnosti vyrovnat
se s rychlým technologickým vývojem zařízení
pro ukládání dat je nutné především zajistit
integritu a neměnnost uložených informací.
Základní nástroje již existují, v ČR mají
legislativní oporu a termíny elektronický
podpis i časová značka už delší dobu patří mezi
oblíbená klíčová slova nejen mezi odborníky. 

Společnost Siemens se dlouhodobě touto
oblastí zabývá a svými zkušenostmi pokrývá
celé spektrum služeb spojených s autentizací,
identifikací a šifrováním, ať už se jedná
o výrobu čipových karet a tokenů,
implementaci elektronických zdravotních
karet nebo implementaci důvěryhodného
notářského úložiště dat.

V České republice společnost Siemens IT Solutions
and Services vytvořila a implementovala ve
spolupráci s Českou národní zdravotní
pojišťovnou (ČNZP) tzv. Zaručený elektronický
archiv (ZEA). Vznikl rozšířením stávajícího
Centrálního elektronického archivu o moduly,
které jsou založeny na následujících výchozích
předpokladech:
• zaměstnanci na skenovacích pracovištích

využívají nástroje pro tvorbu
elektronického podpisu, každý operátor
má svůj kvalifikovaný certifikát od
akreditované certifikační autority,

• dokument je opatřován kvalifikovaným
elektronickým podpisem v okamžiku
jeho vstupu do archivačního systému,
v případě skenování je podepisování
součástí skenovacího software,

• jako prostředek dlouhodobé archivace
dokumentů jsou využita kvalifikovaná
časová razítka,

• Zaručený elektronický archiv (ZEA) má
k dispozici komponenty a prostředky PKI
pro zajištění dlouhodobé archivace,
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Zaručený elektronický archiv

Česká národní zdravotní
pojišťovna

• elektronické dokumenty jsou po celou dobu archivace
uchovávány ve validním stavu a to nejen z pohledu
dokumentů samotných, ale také z pohledu jejich
elektronických podpisů a časových razítek,

• pomocí „přerazítkování“ dokumentů, u nichž se blíží
vypršení platnosti certifikátu, je zajištěna neomezená
doba archivace dokumentů, 

• v případě potřeby nezpochybnitelného důkazu
o autenticitě archivovaného dokumentu (dokumentů)
je vygenerován tzv. důkazní záznam a

• celý proces je co nejekonomičtější.

Navržené řešení rozšířilo stávající osvědčený Centrální
elektronický archiv (CEA) o nové funkce, zejména
kryptografické knihovny. Přitom byla zachována
původní architektura, kde se metadata ukládají do
databáze a dokumenty (image) do samostatného
úložiště na bázi souborového systému s vyváženým
adresářovým stromem. 

Požadavky
Přechod na Zaručený elektronický archiv proběhl 
ve 4 relativně samostatných oblastí:
1.Centrální systém - zabezpečuje práci nejen

s digitálními dokumenty, ale také s jejich
elektronickými podpisy či značkami, časovými
razítky a certifikáty.

2.Skenovací pracoviště -  je určeno ke skenování
a indexaci nově příchozích dokumentů v ústředí
ČNZP a na pobočkách. Jednotlivá pracoviště jsou
vybavena dokumentovými skenery Kodak
a dedikovaným skenovacím softwarem Kodak Capture.
Tento software byl doplněn o speciální modul, který
zajišťuje tvorbu elektronického podpisu
k naskenovaným dokumentům.

3.Podpůrné systémy - zabezpečují ověřování platnosti
použitých certifikátů, pořizování časových razítek
a podobně. 

4.Organizace a bezpečnost - jsou jednou z podmínek
vysoké důvěryhodnosti archivu. Nedílnou součástí
řešení je komplexní sada technických opatření, školení,
směrnic a předpisů, stejně jako postup kontroly
a systém varování při vzniku nestandardních situací.

Při dlouhodobé archivaci elektronických
dokumentů je třeba vyřešit řadu problémů,
které jsou primárně způsobeny tím, že
vlastní informace je oddělena od jejího
fyzického nosiče. Kromě nutnosti vyrovnat
se s rychlým technologickým vývojem zařízení
pro ukládání dat je nutné především zajistit
integritu a neměnnost uložených informací.
Základní nástroje již existují, v ČR mají
legislativní oporu a termíny elektronický
podpis i časová značka už delší dobu patří mezi
oblíbená klíčová slova nejen mezi odborníky. 

Společnost Siemens se dlouhodobě touto
oblastí zabývá a svými zkušenostmi pokrývá
celé spektrum služeb spojených s autentizací,
identifikací a šifrováním, ať už se jedná
o výrobu čipových karet a tokenů,
implementaci elektronických zdravotních
karet nebo implementaci důvěryhodného
notářského úložiště dat.

V České republice společnost Siemens IT Solutions
and Services vytvořila a implementovala ve
spolupráci s Českou národní zdravotní
pojišťovnou (ČNZP) tzv. Zaručený elektronický
archiv (ZEA). Vznikl rozšířením stávajícího
Centrálního elektronického archivu o moduly,
které jsou založeny na následujících výchozích
předpokladech:
• zaměstnanci na skenovacích pracovištích

využívají nástroje pro tvorbu
elektronického podpisu, každý operátor
má svůj kvalifikovaný certifikát od
akreditované certifikační autority,

• dokument je opatřován kvalifikovaným
elektronickým podpisem v okamžiku
jeho vstupu do archivačního systému,
v případě skenování je podepisování
součástí skenovacího software,

• jako prostředek dlouhodobé archivace
dokumentů jsou využita kvalifikovaná
časová razítka,

• Zaručený elektronický archiv (ZEA) má
k dispozici komponenty a prostředky PKI
pro zajištění dlouhodobé archivace,
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Zaručený elektronický archiv

Česká národní zdravotní
pojišťovna

• elektronické dokumenty jsou po celou dobu archivace
uchovávány ve validním stavu a to nejen z pohledu
dokumentů samotných, ale také z pohledu jejich
elektronických podpisů a časových razítek,

• pomocí „přerazítkování“ dokumentů, u nichž se blíží
vypršení platnosti certifikátu, je zajištěna neomezená
doba archivace dokumentů, 

• v případě potřeby nezpochybnitelného důkazu
o autenticitě archivovaného dokumentu (dokumentů)
je vygenerován tzv. důkazní záznam a

• celý proces je co nejekonomičtější.

Navržené řešení rozšířilo stávající osvědčený Centrální
elektronický archiv (CEA) o nové funkce, zejména
kryptografické knihovny. Přitom byla zachována
původní architektura, kde se metadata ukládají do
databáze a dokumenty (image) do samostatného
úložiště na bázi souborového systému s vyváženým
adresářovým stromem. 

Požadavky
Přechod na Zaručený elektronický archiv proběhl 
ve 4 relativně samostatných oblastí:
1.Centrální systém - zabezpečuje práci nejen

s digitálními dokumenty, ale také s jejich
elektronickými podpisy či značkami, časovými
razítky a certifikáty.

2.Skenovací pracoviště -  je určeno ke skenování
a indexaci nově příchozích dokumentů v ústředí
ČNZP a na pobočkách. Jednotlivá pracoviště jsou
vybavena dokumentovými skenery Kodak
a dedikovaným skenovacím softwarem Kodak Capture.
Tento software byl doplněn o speciální modul, který
zajišťuje tvorbu elektronického podpisu
k naskenovaným dokumentům.

3.Podpůrné systémy - zabezpečují ověřování platnosti
použitých certifikátů, pořizování časových razítek
a podobně. 

4.Organizace a bezpečnost - jsou jednou z podmínek
vysoké důvěryhodnosti archivu. Nedílnou součástí
řešení je komplexní sada technických opatření, školení,
směrnic a předpisů, stejně jako postup kontroly
a systém varování při vzniku nestandardních situací.

Při dlouhodobé archivaci elektronických
dokumentů je třeba vyřešit řadu problémů,
které jsou primárně způsobeny tím, že
vlastní informace je oddělena od jejího
fyzického nosiče. Kromě nutnosti vyrovnat
se s rychlým technologickým vývojem zařízení
pro ukládání dat je nutné především zajistit
integritu a neměnnost uložených informací.
Základní nástroje již existují, v ČR mají
legislativní oporu a termíny elektronický
podpis i časová značka už delší dobu patří mezi
oblíbená klíčová slova nejen mezi odborníky. 

Společnost Siemens se dlouhodobě touto
oblastí zabývá a svými zkušenostmi pokrývá
celé spektrum služeb spojených s autentizací,
identifikací a šifrováním, ať už se jedná
o výrobu čipových karet a tokenů,
implementaci elektronických zdravotních
karet nebo implementaci důvěryhodného
notářského úložiště dat.

V České republice společnost Siemens IT Solutions
and Services vytvořila a implementovala ve
spolupráci s Českou národní zdravotní
pojišťovnou (ČNZP) tzv. Zaručený elektronický
archiv (ZEA). Vznikl rozšířením stávajícího
Centrálního elektronického archivu o moduly,
které jsou založeny na následujících výchozích
předpokladech:
• zaměstnanci na skenovacích pracovištích

využívají nástroje pro tvorbu
elektronického podpisu, každý operátor
má svůj kvalifikovaný certifikát od
akreditované certifikační autority,

• dokument je opatřován kvalifikovaným
elektronickým podpisem v okamžiku
jeho vstupu do archivačního systému,
v případě skenování je podepisování
součástí skenovacího software,

• jako prostředek dlouhodobé archivace
dokumentů jsou využita kvalifikovaná
časová razítka,

• Zaručený elektronický archiv (ZEA) má
k dispozici komponenty a prostředky PKI
pro zajištění dlouhodobé archivace,
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Zaručený elektronický archiv



Česká národní zdravotní
pojišťovna

• elektronické dokumenty jsou po celou dobu archivace
uchovávány ve validním stavu a to nejen z pohledu
dokumentů samotných, ale také z pohledu jejich
elektronických podpisů a časových razítek,

• pomocí „přerazítkování“ dokumentů, u nichž se blíží
vypršení platnosti certifikátu, je zajištěna neomezená
doba archivace dokumentů, 

• v případě potřeby nezpochybnitelného důkazu
o autenticitě archivovaného dokumentu (dokumentů)
je vygenerován tzv. důkazní záznam a

• celý proces je co nejekonomičtější.

Navržené řešení rozšířilo stávající osvědčený Centrální
elektronický archiv (CEA) o nové funkce, zejména
kryptografické knihovny. Přitom byla zachována
původní architektura, kde se metadata ukládají do
databáze a dokumenty (image) do samostatného
úložiště na bázi souborového systému s vyváženým
adresářovým stromem. 

Požadavky
Přechod na Zaručený elektronický archiv proběhl 
ve 4 relativně samostatných oblastí:
1.Centrální systém - zabezpečuje práci nejen

s digitálními dokumenty, ale také s jejich
elektronickými podpisy či značkami, časovými
razítky a certifikáty.

2.Skenovací pracoviště -  je určeno ke skenování
a indexaci nově příchozích dokumentů v ústředí
ČNZP a na pobočkách. Jednotlivá pracoviště jsou
vybavena dokumentovými skenery Kodak
a dedikovaným skenovacím softwarem Kodak Capture.
Tento software byl doplněn o speciální modul, který
zajišťuje tvorbu elektronického podpisu
k naskenovaným dokumentům.

3.Podpůrné systémy - zabezpečují ověřování platnosti
použitých certifikátů, pořizování časových razítek
a podobně. 

4.Organizace a bezpečnost - jsou jednou z podmínek
vysoké důvěryhodnosti archivu. Nedílnou součástí
řešení je komplexní sada technických opatření, školení,
směrnic a předpisů, stejně jako postup kontroly
a systém varování při vzniku nestandardních situací.

Při dlouhodobé archivaci elektronických
dokumentů je třeba vyřešit řadu problémů,
které jsou primárně způsobeny tím, že
vlastní informace je oddělena od jejího
fyzického nosiče. Kromě nutnosti vyrovnat
se s rychlým technologickým vývojem zařízení
pro ukládání dat je nutné především zajistit
integritu a neměnnost uložených informací.
Základní nástroje již existují, v ČR mají
legislativní oporu a termíny elektronický
podpis i časová značka už delší dobu patří mezi
oblíbená klíčová slova nejen mezi odborníky. 

Společnost Siemens se dlouhodobě touto
oblastí zabývá a svými zkušenostmi pokrývá
celé spektrum služeb spojených s autentizací,
identifikací a šifrováním, ať už se jedná
o výrobu čipových karet a tokenů,
implementaci elektronických zdravotních
karet nebo implementaci důvěryhodného
notářského úložiště dat.

V České republice společnost Siemens IT Solutions
and Services vytvořila a implementovala ve
spolupráci s Českou národní zdravotní
pojišťovnou (ČNZP) tzv. Zaručený elektronický
archiv (ZEA). Vznikl rozšířením stávajícího
Centrálního elektronického archivu o moduly,
které jsou založeny na následujících výchozích
předpokladech:
• zaměstnanci na skenovacích pracovištích

využívají nástroje pro tvorbu
elektronického podpisu, každý operátor
má svůj kvalifikovaný certifikát od
akreditované certifikační autority,

• dokument je opatřován kvalifikovaným
elektronickým podpisem v okamžiku
jeho vstupu do archivačního systému,
v případě skenování je podepisování
součástí skenovacího software,

• jako prostředek dlouhodobé archivace
dokumentů jsou využita kvalifikovaná
časová razítka,

• Zaručený elektronický archiv (ZEA) má
k dispozici komponenty a prostředky PKI
pro zajištění dlouhodobé archivace,
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dokumentu je založen na použitém osobním certifikátu
při podpisu a prokazatelném dodržování pravidel
stanovených pro podpisování. Je zřejmé, že oblast
organizace a bezpečnosti, včetně vedení řádné
dokumentace, pravidelného školení, kontrol a případně
auditů, je nedílnou součástí celkového řešení a umožňuje
doložit, že při vzniku dokumentu a během jeho
uložení v ZEA byly dodrženy předepsané postupy.

Závěr
Závěrem je možné konstatovat, že ČNZP je v ČR první
institucí svého druhu využívající v takto komplexní míře
(99% dokumentů v archivu je elektronicky podepsáno)
možností, které jsou dány stávající legislativou. 
Vzhledem k jednoznačným a řízeným pracovním
postupům při pořizování dokumentů a jejich
zavádění do systému ZEA, díky využití elektronických
indicií (elektronický podpis a časová značka) při
vybavenosti pracovníků tokeny a čipovými kartami
s příslušnými certifikáty, lze prakticky 100% zaručit
pravost digitální podoby dokumentu vůči originálu
v konkrétním čase. Je tedy možné kdykoli prokázat,
že při převodu dokumentu do digitální podoby, ani
kdykoli později, nedošlo k manipulaci s obsahem
dokumentu. 
Výsledkem je mimo jiné skutečnost, že u řady
dokumentů je tak možné uchovávat pouze jejich
digitální podobu, bez nutnosti úschovy podoby
listinné. Řešení splňuje základní právní normy
a nastiňuje další možný směr vývoje v této oblasti.

Kryptografické knihovny
Pro komplexní podporu kryptografických
operací v rámci systému ZEA byly vyvinuty
speciální kryptografické knihovny. 

Mezi jejich základní funkce patří:
• vytváření a ověřování elektronicky

podepsaných dokumentů, resp.
elektronicky označovaných dokumentů
(na základě kvalifikovaného systémového
certifikátu), kontrola formální správnosti
struktury při ověření, certifikační cesty,
seznamu zneplatněných certifikátů,
podepisovaného atributu „hash
certifikátu“ (dle RFC 2634),

• práce s kryptografickými zprávami,
extrakce podpisového certifikátu
i dalších údajů ze struktury podpisu,

• vytvoření žádostí o časová razítka
k digitálním datům (elektronickým
dokumentům, elektronicky podepsaným
dokumentům) dle RFC 3161,

• komunikace s autoritou časových razítek
(kvalifikovaná QTSA I.CA), odeslání
žádosti o časové razítko, přijetí časového
razítka, modifikace pro QTSA I.CA, otevřená
možnost komunikace s dalšími TSA,

• ověření časového razítka ve vztahu
k původním datům, která byla
předmětem žádosti,

• podpora pro kryptografický HW (včetně
čipových karet a tokenů).

Klíčový prvek – důkaz
Jedním z nejdůležitějších prvků je důkazní
záznam. Při potřebě prokázání autenticity
dokumentu uloženého v archivu slouží
mechanismy ZEA k tomu, aby prokázaly,
že daný dokument existoval v nezměněné
formě v archivu v určitém časovém období.
U dokumentů opatřeny externím
elektronickým podpisem, který nebyl
vytvořen na centrálním serveru, pak
prokazují i místo a způsob vzniku
digitálního dokumentu. 
Důkaz o existenci dokumentu v ZEA v daném
časovém okamžiku je založen na důkazním
záznamu. Důkazní záznam (spolu s digitální
formou použitých dat) umožňuje například
soudnímu znalci ověřit deklarovaná tvrzení
o existenci dokumentu v ZEA od daného
časového okamžiku. Důkaz o vzniku
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Česká národní zdravotní
pojišťovna

• elektronické dokumenty jsou po celou dobu archivace
uchovávány ve validním stavu a to nejen z pohledu
dokumentů samotných, ale také z pohledu jejich
elektronických podpisů a časových razítek,

• pomocí „přerazítkování“ dokumentů, u nichž se blíží
vypršení platnosti certifikátu, je zajištěna neomezená
doba archivace dokumentů, 

• v případě potřeby nezpochybnitelného důkazu
o autenticitě archivovaného dokumentu (dokumentů)
je vygenerován tzv. důkazní záznam a

• celý proces je co nejekonomičtější.

Navržené řešení rozšířilo stávající osvědčený Centrální
elektronický archiv (CEA) o nové funkce, zejména
kryptografické knihovny. Přitom byla zachována
původní architektura, kde se metadata ukládají do
databáze a dokumenty (image) do samostatného
úložiště na bázi souborového systému s vyváženým
adresářovým stromem. 

Požadavky
Přechod na Zaručený elektronický archiv proběhl 
ve 4 relativně samostatných oblastí:
1.Centrální systém - zabezpečuje práci nejen

s digitálními dokumenty, ale také s jejich
elektronickými podpisy či značkami, časovými
razítky a certifikáty.

2.Skenovací pracoviště -  je určeno ke skenování
a indexaci nově příchozích dokumentů v ústředí
ČNZP a na pobočkách. Jednotlivá pracoviště jsou
vybavena dokumentovými skenery Kodak
a dedikovaným skenovacím softwarem Kodak Capture.
Tento software byl doplněn o speciální modul, který
zajišťuje tvorbu elektronického podpisu
k naskenovaným dokumentům.

3.Podpůrné systémy - zabezpečují ověřování platnosti
použitých certifikátů, pořizování časových razítek
a podobně. 

4.Organizace a bezpečnost - jsou jednou z podmínek
vysoké důvěryhodnosti archivu. Nedílnou součástí
řešení je komplexní sada technických opatření, školení,
směrnic a předpisů, stejně jako postup kontroly
a systém varování při vzniku nestandardních situací.

Při dlouhodobé archivaci elektronických
dokumentů je třeba vyřešit řadu problémů,
které jsou primárně způsobeny tím, že
vlastní informace je oddělena od jejího
fyzického nosiče. Kromě nutnosti vyrovnat
se s rychlým technologickým vývojem zařízení
pro ukládání dat je nutné především zajistit
integritu a neměnnost uložených informací.
Základní nástroje již existují, v ČR mají
legislativní oporu a termíny elektronický
podpis i časová značka už delší dobu patří mezi
oblíbená klíčová slova nejen mezi odborníky. 

Společnost Siemens se dlouhodobě touto
oblastí zabývá a svými zkušenostmi pokrývá
celé spektrum služeb spojených s autentizací,
identifikací a šifrováním, ať už se jedná
o výrobu čipových karet a tokenů,
implementaci elektronických zdravotních
karet nebo implementaci důvěryhodného
notářského úložiště dat.

V České republice společnost Siemens IT Solutions
and Services vytvořila a implementovala ve
spolupráci s Českou národní zdravotní
pojišťovnou (ČNZP) tzv. Zaručený elektronický
archiv (ZEA). Vznikl rozšířením stávajícího
Centrálního elektronického archivu o moduly,
které jsou založeny na následujících výchozích
předpokladech:
• zaměstnanci na skenovacích pracovištích

využívají nástroje pro tvorbu
elektronického podpisu, každý operátor
má svůj kvalifikovaný certifikát od
akreditované certifikační autority,

• dokument je opatřován kvalifikovaným
elektronickým podpisem v okamžiku
jeho vstupu do archivačního systému,
v případě skenování je podepisování
součástí skenovacího software,

• jako prostředek dlouhodobé archivace
dokumentů jsou využita kvalifikovaná
časová razítka,

• Zaručený elektronický archiv (ZEA) má
k dispozici komponenty a prostředky PKI
pro zajištění dlouhodobé archivace,
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uchovávány ve validním stavu a to nejen z pohledu
dokumentů samotných, ale také z pohledu jejich
elektronických podpisů a časových razítek,

• pomocí „přerazítkování“ dokumentů, u nichž se blíží
vypršení platnosti certifikátu, je zajištěna neomezená
doba archivace dokumentů, 

• v případě potřeby nezpochybnitelného důkazu
o autenticitě archivovaného dokumentu (dokumentů)
je vygenerován tzv. důkazní záznam a

• celý proces je co nejekonomičtější.

Navržené řešení rozšířilo stávající osvědčený Centrální
elektronický archiv (CEA) o nové funkce, zejména
kryptografické knihovny. Přitom byla zachována
původní architektura, kde se metadata ukládají do
databáze a dokumenty (image) do samostatného
úložiště na bázi souborového systému s vyváženým
adresářovým stromem. 

Požadavky
Přechod na Zaručený elektronický archiv proběhl 
ve 4 relativně samostatných oblastí:
1.Centrální systém - zabezpečuje práci nejen

s digitálními dokumenty, ale také s jejich
elektronickými podpisy či značkami, časovými
razítky a certifikáty.

2.Skenovací pracoviště -  je určeno ke skenování
a indexaci nově příchozích dokumentů v ústředí
ČNZP a na pobočkách. Jednotlivá pracoviště jsou
vybavena dokumentovými skenery Kodak
a dedikovaným skenovacím softwarem Kodak Capture.
Tento software byl doplněn o speciální modul, který
zajišťuje tvorbu elektronického podpisu
k naskenovaným dokumentům.

3.Podpůrné systémy - zabezpečují ověřování platnosti
použitých certifikátů, pořizování časových razítek
a podobně. 

4.Organizace a bezpečnost - jsou jednou z podmínek
vysoké důvěryhodnosti archivu. Nedílnou součástí
řešení je komplexní sada technických opatření, školení,
směrnic a předpisů, stejně jako postup kontroly
a systém varování při vzniku nestandardních situací.

Při dlouhodobé archivaci elektronických
dokumentů je třeba vyřešit řadu problémů,
které jsou primárně způsobeny tím, že
vlastní informace je oddělena od jejího
fyzického nosiče. Kromě nutnosti vyrovnat
se s rychlým technologickým vývojem zařízení
pro ukládání dat je nutné především zajistit
integritu a neměnnost uložených informací.
Základní nástroje již existují, v ČR mají
legislativní oporu a termíny elektronický
podpis i časová značka už delší dobu patří mezi
oblíbená klíčová slova nejen mezi odborníky. 

Společnost Siemens se dlouhodobě touto
oblastí zabývá a svými zkušenostmi pokrývá
celé spektrum služeb spojených s autentizací,
identifikací a šifrováním, ať už se jedná
o výrobu čipových karet a tokenů,
implementaci elektronických zdravotních
karet nebo implementaci důvěryhodného
notářského úložiště dat.

V České republice společnost Siemens IT Solutions
and Services vytvořila a implementovala ve
spolupráci s Českou národní zdravotní
pojišťovnou (ČNZP) tzv. Zaručený elektronický
archiv (ZEA). Vznikl rozšířením stávajícího
Centrálního elektronického archivu o moduly,
které jsou založeny na následujících výchozích
předpokladech:
• zaměstnanci na skenovacích pracovištích

využívají nástroje pro tvorbu
elektronického podpisu, každý operátor
má svůj kvalifikovaný certifikát od
akreditované certifikační autority,

• dokument je opatřován kvalifikovaným
elektronickým podpisem v okamžiku
jeho vstupu do archivačního systému,
v případě skenování je podepisování
součástí skenovacího software,

• jako prostředek dlouhodobé archivace
dokumentů jsou využita kvalifikovaná
časová razítka,

• Zaručený elektronický archiv (ZEA) má
k dispozici komponenty a prostředky PKI
pro zajištění dlouhodobé archivace,

Siemens IT Solutions and Services

Zaručený elektronický archiv









TOK DAT VE VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 

VYŘEŠIL MICROSOFT DYNAMICS NAV

Zákazník
Vodárenská akciová společnost, a.s. je významnou regionální provozní vodárenskou společností. Působí na území okresů 
Blansko, Brno-venkov, Jihlava, Třebíč, Znojmo, Žďár nad Sázavou a v rámci České republiky patří mezi sedm největších pro-
vozovatelů vodovodů a kanalizací. Základním posláním společnosti je ochrana zdraví člověka a péče o životní prostředí.

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu implementace IS bylo nahrazení stávajícího řešení komplexním systémem, který zároveň propojí 
všech 8 organizačních jednotek (divizí) společnosti a splní následující požadavky:

• sjednocení účetních postupů v rámci organizačních jednotek
• vyhodnocování informací z organizačních jednotek v reálném čase
• automatizace činností při obchodním styku
• centralizace řešení v rámci společnosti
• evidence výnosů a nákladů roku 2008 již v implementovaném systému
• zjednodušení práce koncových uživatelů (zejména oblast skladů a přijatých faktur)
• zabezpečení vzájemné provázanosti všech ekonomických informací
• urychlení dostupnosti informací s důrazem na kalkulace vodného a stočného
• zajištění komplexních výstupů pro uživatele v reálném čase

Řešení
Komplexní řešení pokrývá oblasti správy fi nancí včetně rozpočtů, evidence a odpisů dlouhodobého majetku, zásob, 
nákupu, prodeje, zdrojů a projektů. Dále řešení obsahuje specifi cké funkčnosti pro danou vertikálu. Jedna z funkčnos-
tí umožňuje automatické rozúčtování mezi středisky na základě rozvrhových základen defi novaných pomocí účetního 
schématu dle částky nebo množství. Řešení obsahuje také možnost rozúčtování nákladů zdroje (např. mzdy, pojištění, 
přeprava, ostatní náklady) na střediska dle přednastavených koefi cientů. Dalším specifi kem je automatické doúčtování 
rozdílů mezi kalkulovanými a skutečnými náklady po střediscích dle účetního schématu. V systému se také eviduje práce 
jednotlivých zdrojů (člověka nebo zařízení), následuje její ocenění (náklady i výnosy) dle zadaných ceníků, automatická 
fakturace a v neposlední řadě vyhodnocení v návaznosti na projekty (zakázky) a hodnoty dimenzí (střediska, provozy). 
Obdobně je možné také vydávat na projekty materiál ze skladu, systém zajistí jeho ocenění a začlenění do následné 
fakturace. Modul dlouhodobého majetku v nabízeném řešení umožňuje evidovat a spravovat cizí majetek – vodárny 
hospodaří s majetkem obcí, měst a svazků. Řešení umožňuje integrovat externí systémy jako např. systém pro fakturaci 
utilit. V řešení je obsaženo i sdílení a distribuce základních číselníků – např. středisek, projektů apod. Vzhledem k tomu, 
že bylo implementováno řešení pro 8 divizí, bylo požadováno, aby systém uměl zpracovat data z těchto jednotlivých, rela-
tivně velmi samostatných divizí. Tento požadavek umožnil nástroj Kopie dat, který z jednotlivých organizačních jednotek 
provádí sloučení účetních dat pro celkové a fi nální vykazování za společnost. Dále byl využit nástroj na společnou správu 
nastavení systému a tím i zjednodušení a sloučení procesů ve všech organizačních jednotkách.

Produkty a technologie
Pro implementaci systému byly použity tyto produkty:

• Microsoft Dynamics NAV v.4.01 (SP1)
• Microsoft SQL Server 2005 64bit Standard
• Microsoft Windows Server 2003 64bit Standard
• Microsoft Offi ce 2003

Přínosy
Nasazením systému Microsoft Dynamics NAV došlo ke splnění cílů projektu a navíc i k dalším synergickým efektům, které 
nebyly původně požadovány. Nasazení jednotného systému umožnilo realizovat základní business proces reengineering ve 
smyslu účetních a daňových standardů u jednotlivých fi rem skupiny. Dnes jsou všechny fi rmy ve skupině fi nančně řízeny 
a kontrolovány jednotným způsobem se všemi z toho vyplývajícími výhodami. Navíc lze vyhodnocovat informace v reálném 
čase. Činnosti, jako kontrola hospodaření, uzávěrkové operace, apod., kterým byla věnována v minulosti větší část času 
práce s jednotlivými systémy, jsou dnes prováděny zcela automaticky a okamžitě na pouhé vyžádání osob, jež mají právo 
informace kontrolovat a vyhodnocovat.

WEBCOM – AXPERIENCE, a.s.
Vratimovská 624/11 > 718 00  Ostrava-Kunčičky > T: 245 000 020 > F: 245 000 021 > obchod@w-a.cz > www.w-a.cz







Proč platit za hovory tolik? 

Propojit pobočky s centrálou fi rmy a modernizovat technické 
vybavení se povedlo fi rmě ČSAD Semily, a. s. Díky službě O2 
Kompletní kancelář nejen snížila náklady na hovorné, ale vyřešila 
i problém obnovy technického vybavení. 

„Již dlouhou dobu jsme přemýšleli, jak efektivně propojit 
naše pobočky s centrálou a tím snížit náklady. Zároveň jsme si 
uvědomovali nezbytnost využití moderních komunikačních řešení, 
které nám v budoucnosti zajistí vysoce kvalitní telefonní a datové 
spojení,“ vysvětluje Tomáš Roubiček, generální ředitel ČSAD 
Semily, a. s. „Integrace pevné a mobilní části společnosti Telefónica 
O2 nám přinesla očekávanou nabídku uceleného a komplexního 
řešení,“ říká Tomáš Roubiček. 

Telefonní hovory společnost dříve vedla přes veřejnou telefonní síť 
a klasickou pobočkovou ústřednu. Náklady na hovory byly vysoké 
a další peníze vyžadovala pravidelná údržba, servis a up-grady 
telefonní ústředny. 

Z více variant si zástupci z ČSAD Semily vybrali řešení O2 Kompletní 
kancelář. Zavedli je do 17 poboček společnosti a služba v tuto chvíli 
zapojuje do systému 120 uživatelů.

ČSAD Semily, a. s., je osobní dopravce zajišťující autobusovou 
dopravu v jičínském, děčínském a semilském okrese a dálkové 
spojení mezi Prahou a turistickými středisky Krkonoš. ČSAD 
Semily, a. s., vznikla vyčleněním autobusové dopravy ze státního 
podniku ČSAD Hradec Králové v roce 1994. V roce 2004 
společnost získala certifi kát ISO 9001:2000, potvrzující úspěšné 
zavedení systému řízení jakosti. Učinila tak důležitý krok ke 
svému dalšímu rozvoji a ke zvýšení konkurenceschopnosti na 
náročném dopravním trhu Evropské unie. V současné době má 
ČSAD Semily okolo 350 zaměstnanců v 17 pobočkách, provozuje 
okolo 200 autobusů a řadí se na 8. místo v TOP 10 autobusových 
společností v České republice. 

Moderní řešení šetří čas zaměstnanců

Co se fi rmě ČSAD Semily s O2 Kompletní kanceláří podařilo? 

•   Odstranit problémy spojené se správou počítačové sítě na 
jednotlivých pobočkách a v centrále. 

•   Zvýšit rychlost datového připojení, úroveň zabezpečení 
a modernizace hardwaru počítačové sítě. 

•   Obnovit telefonní přístroje a především snížit zátěž na IT 
oddělení. 

•   Zajistit mobilitu pracovníků fi rmy. Dnes se díky vzdáleným 
přístupům mohou podívat do fi remních aplikací a databází, 
i když jsou doma. 

•   Zvýšit pohodlí a komfort svých cestujících díky nové technologii.

Další výhody služby O2 Kompletní kancelář 

•   Veškeré zařízení zůstává ve vlastnictví O2 a zákazník se tak vyhne 
vysokým zřizovacím nákladům. 

•   Starost o pravidelnou obměnu zařízení, které velice rychle 
zastarává, o jeho správu a servis je v rukou O2, čímž lze 
významně ušetřit čas IT oddělení fi rmy. 

•   Společnost platí pouze za to, co skutečně využívá, a systém je 
možné v budoucnu zvětšovat podle aktuálních potřeb a růstu 
společnosti. 

•   Jako jedna z prvních začala v roce 2002 nabízet cestujícím 
přenosové čipové dobíjecí karty.

Rádi vám poskytneme další informace. 
Kontaktujte našeho obchodního zástupce, nebo zavolejte na 
zákaznickou linku. 

Korporátní zákazníci:
Linka pro korporátní zákazníky: 800 111 777 nebo *77
korporace@o2.com

Veřejná správa:
Linka pro zákazníky veřejné správy: 800 222 777
statnisprava@o2.com
Další podrobnosti se dozvíte na www.cz.o2.com.

Proč platit za hovory tolik? Moderní řešení šetří čas zaměstnanců

Snižte své náklady se službou 
O2 Kompletní kancelář

„K velkým výnosům potřebujeme výborné komunikační zázemí. Poskytuje 
nám je Telefónica O2 a její produkt O2 Kompletní kancelář.“ 

Tomáš Roubiček, 
generální ředitel 
ČSAD Semily, a. s.

O2 PR CSAD Semily.indd   1 8.8.2008   17:53:50
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Seznam InzeRenTŮ

Zvýhodněné předplatné je poskytováno studentům, zdravotně postiženým, 
držitelům karet ISIC, GO25, ITIC a školským organizacím a zařízením. V pří-
padě studentů je nutné zaslat potvrzení o studiu v probíhajícím školním ro-
ce, u zdravotně postižených kopii průkazu TP, ZTP nebo ZTP/T. Školské a zdra-
votnické organizace a zařízení mohou uplatnit nárok na slevu v případě 
objednávky pro potřeby těchto organizací.

IDG Czech, a. s.
Předplatné 
Seydlerova 2451
158 00 Praha 5
Tel.: 257 088 161, 
776 035 440
E-mail: predplatne@idg.cz

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s. 
oddelenie inej formy predaja
Vajnorská 137, P.O.BOX 183 
830 00 Bratislava 3
Tel.: 00421 244 458 821
E-mail: predplatne@abomkapa.sk
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Kupon pro objednávku předplatného okopírujte nebo 
vystřihněte, nalepte na korespondenční lístek nebo 
vložte do ofrankované obálky a odešlete na adresu:
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CIO Network ................................ 21
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DC Concept .................................. 51
www.dcconcept.cz
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