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Státní ústav pro kontrolu léčiv

Centrální úložiště receptů
Centrální úložiště receptů je systémem, který 
umožňuje rozšířit sledování léčiva na jeho cestě 
od výrobce k distributorovi dál do lékárny až 

ke koncovému pacientovi. Systém radikálně zvyšuje 
bezpečnost léčiv pro pacienty a omezuje zneužívání léčiv 
obsahujících pseudoefedrin k výrobě pervitinu. V praxi to 
znamená, že Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) může 
účinněji zakročit při ohrožení zdraví pacientů v ČR. Pacienti 
současně získají kompletní přehled svých léků přes internet 
a dojde i k celkovému zprůhlednění obchodu s léčivy na trhu 
v ČR. Celý systém byl navržen tak, aby zpracoval až 
sto milionů receptů ročně. 

Situace, oblast řešení Cíle projektu Základní přínosy

Lékárny mají od 1.5.2009 povinnost 
hlásit všechny výdeje léků na recept do 
Centrálního úložiště receptů provozovaného 
Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Navíc 
tento systém řeší centrální evidenci výdejů 
tzv. léků bez předpisu s omezením, kde 
omezení jejich výdeje pacientovi spočívá 
například v maximálním množství počtu 
balení za měsíc pro jednoho pacienta. Do 
této kategorie jsou zařazeny například léky 
s obsahem pseudoefedrinu, zneužívané dříve 
k výrobě pervitinu. Nad anonymizovanými 
daty o výdeji léku na recept zasílanými 
z lékáren působí odbor dozoru SÚKL, který 
kontroluje dodržování příslušných předpisů. 
Dále mají lékaři po dohodě s pacientem 
možnost předepsat lék plně elektronicky 
s využitím svého zaručeného elektronického 
podpisu. U celého řešení je kladen důraz na 
ochranu citlivých osobních údajů.

Cílem projektu bylo navrhnout a zrea-
lizovat SW systém, který komplexně pokryje 
problematiku evidence léčiv vydaných 
identifi kovanému pacientovi pomocí 
automatických online hlášení odesílaných 
přímo ze SW lékárny a zároveň zajistí 
splnění požadavků uložených SÚKLu 
zákonem na zřízení centrálního systému 
pro ukládání elektronických receptů. Řešení 
muselo být navrženo s ohledem na vysokou 
zátěž a velikost databáze (až 100 milionů 
receptů v ČR ročně). Součástí řešení je 
i webové rozhraní pro přístup pacienta 
ke svému lékovému záznamu na principu 
obdobném elektronickému bankovnictví.

• Chráněné WWW rozhraní pro nahlížení 
pacienta do svého lékového záznamu 
obsahujícího všechny jemu na recept 
vydané léky, léky vydané z kategorie OTC 
s omezením a elektronické recepty. Data 
o výdejích léčiv poslouží pacientům, díky 
provázání na databázi léků registrovaných 
v ČR, pro lepší orientaci v jejich lécích.

• Elektronické recepty umožní eliminovat 
padělané papírové recepty a lékařům získat 
informace, jaký lék si pacient na jejich recept 
vyzvedl. 

• Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, kromě 
splnění jeho zákonné povinnosti, umožní 
tento systém účinné provádění dohledu nad 
obchodem s léčivy a stanovování jeho pravidel 
a rychlý a účinný zákrok v případě zjištěné 
závady v jakosti již vydaného léčiva.

• Díky integraci údajů o elektronických 
a papírových receptech do jednoho systému 
nedojde v budoucnu k problémům daným 
odlišným nakládáním s daty dle způsobu 
předepsání receptu a rovněž je zajištěna stejně 
vysoká ochrana citlivých osobních údajů, které 
oba druhy receptů obsahují.
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Produkty a technologie

Základní vývojovou platformu představuje Java a framework společnosti Aquasoft, orientovaný na řízení zpracování 
zpráv od návrhu, přes akceptaci zákazníkem až po implementaci a testování, jehož použití radikálně zrychluje 
a zlevňuje vývoj a implementaci nových funkcí a usnadňuje komunikaci se zákazníkem při projektovém řízení. Tento 
framework také podporuje opakovatelnost řešení v jiných organizacích.
• JavaEE
• Databáze Oracle 11g
• Aplikační server Oracle OC4J 10.1.3
• RedHat 5.2
• Integrace realizována prostřednictvím Enterprise Service Bus

Řešení

Systém je koncipován jako modulární řešení, které umožní rozvoj a rozšíření systému pro potřeby dalších 
navazujících agend. 
Pro příjem dat z lékáren a zdravotnických zařízení byly připraveny konektory webových služeb v rámci 
dedikované VPN. Odesílání dat práci lékárníka ani lékaře nijak neomezuje a je prováděno automaticky jejich 
SW. Při založení objektu je mu přidělen unikátní identifi kátor, který je předán v rámci potvrzení o přijetí zpět 
původnímu odesílateli. Kvalitu uložených dat zajišťuje několik úrovní kontrol přijímaných zpráv. 
Každý eRecept musí být elektronicky podepsán a validita tohoto podpisu je ověřována úložištěm. Podobně 
veškerá odchozí data týkající se eReceptů jsou označena elektronickou značkou (tedy elektronicky 
podepsána serverem). Přístup pacienta ke svému lékovému účtu je možný také pouze s použitím zaručeného 
elektronického podpisu.

Specifi kace zákazníka

Státní ústav pro kontrolu léčiv je přímo řízenou organizací Ministerstva zdravotnictví. Zajišťuje registraci nových léčiv, dohled nad 
obchodem s léčivy, dohled nad bezpečností léčiv a nově také určování maximálních cen léčiv a jejich úhrad ze zdravotního 
pojištění.

Státní správa – zdravotnictví

330 pracovníků

Česká republika

Profi l:

Odvětví:

Velikost organizace:

Země:

Aquasoft patří mezi přední fi rmy v České republice 
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 
geografi 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

Systém zahajuje v ČR éru elektronické preskripce, která dále 
zvýší bezpečnost pacientů a ušetří prostředky ve zdravotním 
pojištění omezením duplicitního předepisování stejných 
či obdobných léků. Díky možnosti plně elektronického 
předepsání léků dojde i k postupné eliminaci papírových 
receptů a tím pádem i možnosti jejich padělaní. Jde o první 
realizovaný projekt z Národní koncepce eHealth vytyčené 
Ministerstvem zdravotnictví.

Robustnost řešení / objem evidovaných dat

Systém je určen ke zpracování dat v následujících objemech:
• Hlášení výdeje z cca 2.600 lékáren v ČR.
• Elektronické recepty z cca 25.000 zdravotnických zařízení.
• Vzhledem k povinnosti archivace po dobu 5-ti let bude systém uchovávat v jednom okamžiku až půl miliardy 
 elektronických receptů a hlášení o výdeji léčiv.
• Dotazy na možnost výdeje OTC s omezením pacientům – 20 000 dotazů za den.
• Maximální výkonová špička – cca 27.000 zpráv za 5 minut.



Společnost vznikla v roce 1994 v rámci pri-
vatizačního projektu jiné společnosti se 
zaměřením na betonářskou výrobu. Tlakové 
lití hliníku byl nový nápad, jak využít výrobní 
prostory původní výroby. Počátky nové akti-
vity se datují do roku 1996. Vytvářely se tech-
nologie i pozice, až postupem času vzniklo 
deset licích pracovišť, z nichž polovina je plně 
automatizovaná.

Pod pojmem „licí pracoviště“ si v ALW lze 
představit výrobní místo, kde se provádí 
většina operací, a to v automatickém cyklu 
— nabrání taveniny, nalití do stroje, lisová-
ní, přemístění odlitku do ostřihovacího lisu, 
ostřihnutí vtokové soustavy, uložení hoto-
vého výrobku do bedny, přičemž současně 
probíhá ošetření formy. Pak se odehrávají 
následné operace, jako apretace, omílání, 
lakování či obrábění na CNC. Po každé z nich 
se do terminálu informačního systému zadá-
vají všechny související informace, zejmé-
na v které části procesu výroby se výrobek 
momentálně nachází, údaje o zmetkovosti 
apod.

Tavenina (slitina hliníku v tekutém stavu) je 
připravována v šachtovitých a kelímkových 
tavicích pecích, kde je kvalita odlitků zajiš-
těna filtrací a odplyněním. Hliníkové odlitky 
jsou vyráběny na polo- a plně automatizo-
vaných tlakových licích strojích s obslužnými 

roboty. Kov je dávkován automaticky. Pro 
následné opracování, tj. apretaci, se využíva-
jí ostřihovací lisy. Doprovodnými operacemi 
před závěrečným balením a expedicí jsou, 
dle druhu odlitku broušení, omílání, tryskání, 
třískové obrábění, lakování či jiné povrchové 
úpravy. Mezi jednotlivými operacemi a před 
samotnou expedicí jsou prováděny náročné 
kontroly jakosti. 

Součástí celého výrobního cyklu jsou i vstřiko-
vací formy, jejichž výrobu pro odběratele odlit-
ků zajišťuje ALW. Jejich vlastní výroba se děje 
mimo společnost, ale jejich údržba a opravy 
jsou prováděny ve vlastním provozu. 

Výrobky z ALW jsou expedovány do různých 
oblastí zpracovatelského průmyslu, největ-
ším odběratelem je však automobilový prů-
mysl, kam jsou dodávány například paraboly 
reflektorů, ukazatele směru, zrcátka, skříně, 
kostry rotorů apod. 

Všechno přesně na čas
Před pořízením informačního systému He-
lios Green využívala společnost ALW jiný 
systém, který však zdaleka neodpovídal 
výrobním požadavkům a postupně techno-
logicky zastaral. Management společnos-
ti spolu s majitelem tedy začali uvažovat 
o pořízení nového informačního systému. 
Vzhledem k tomu, že v sesterské společnosti 

PRESBETON Nova měli již dobrou zkušenost 
se systémem Helios Green, rozhodli se jej 
implementovat i v ALW, a to v maximálním 
rozsahu jeho funkcionality. Tedy i s rozvinu-
tým modulem Výroba, který by věrně popiso-
val každý krok ve výrobním procesu.

„V celém procesu výroby je u nás kladen velký 
důraz na „just in time“ sledování stavu všech 
činností,“ vysvětluje Julius Varga, vedoucí 
projektů v ALW. „Od sledování stavu forem, 
jejich oprav či vydávání materiálu až po veš-
keré další činnosti. V systému je vždy jasně 
vidět, kdo, co a kdy na kterém výrobku dělal. 
Totéž se týká i údržby strojů a systém nám 
hlídá také práci jednotlivých zaměstnanců,“ 
dodává.

U každé dávky materiálu se v tavírně kont-
roluje chemické složení tekutého kovu. To se 
pak přiřazuje k číslu tavby a vše se eviduje 
v informačním systému. Tento údaj je pro 
zákazníky velmi důležitý, proto je připravena 
i možnost jeho vytištění přímo na výstupní 
kontrole.

„Hlavní část našich výrobků jsou paraboly do 
světel, které zpravidla dodáváme již lakova-
né,“ říká Julius Varga. „Hlavní přínos infor-
mačního systému spočívá v tom, že mohu 
kdykoli vidět, ve které fázi výroby je daný 
výrobek. Neméně důležité však je například 

Helios Green pomáhá vyrábět dokonalé odlitky
Společnost ALW INDUSTRY, s.r.o., je výrobní společnost, jejímiž hlavními předměty 
činnosti jsou tlaková slévárna hliníku, strojní výroba a svářečská škola. Nejvýznamnější, 
z hlediska objemů je výroba hliníkových odlitků metodou tlakového lití hliníku. ALW je 
držitelem certifikátu ISO/TS 16 949, což je ISO 9001 rozšířené o specifické požadavky 
automobilového průmyslu. 

Text: Hana Janišová
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to, že na rozdíl od jiných firem, kde se FIFO 
(first in – first out/první do skladu – první ze 
skladu) hlídá pouze na úrovni skladu, u nás  
je již na úrovni výroby,“ dodává Julius Varga.

Snížení prostojů a další priority
Projekt byl zahájen na počátku roku 2008 
a měl specifický časový průběh. Výrobní 
moduly, fakturace, mzdy a personalistika, 
včetně docházkového systému, byly uvedeny 
do provozu k 1. září 2008. Všechny ostatní 
moduly pak k 1. lednu 2009.

Využití informačního systému bylo směrová-
no především do výroby hliníkových odlitků 
a do strojní výroby. Z tohoto pohledu byly 
stanoveny i cíle spojené s jeho nasazením 
a předpoklady k dosažení cílů. Jen pro pří-
klad: jestliže cílem bylo snížení prostojů 
strojů a zdrojů, pak předpokladem muselo 
být spárování dat z průběhu výroby se sta-
vem a údržbou zdrojů. Nebo pokud v rámci 
finančního řízení chtěl management zpřesnit 
výpočet skutečných nákladů, pak předpokla-
dem byla důsledná evidence spotřeby mate-
riálu, mezd, ostatních nákladů, režií a práce 
strojů na jednotlivých zakázkách a útvarech. 
Podobných příkladů by bylo možné uvést 
celou řadu.

Z hlediska slévárenského průmyslu mezi 
nejzásadnější věci, které je třeba sledovat 
a vyhodnocovat prostřednictvím informač-
ního systému, patří údržba forem, automa-
tické vracení ostřiženého materiálu zpět do 
skladu, variabilita pro různé druhy nářadí 

a samozřejmě profitabilita jednotlivých výrob-
ků. Z hlediska těch, kdo vyrábějí komponenty 
pro automobilový průmysl, pak k tomu při-
bývá ještě nutnost pečlivé evidence průběhu 
výroby, znalost konkrétní rozpracovanosti, 
evidence zmetkovosti a evidence dat o jed-
notlivých dodávkách až po tisk těchto údajů na 
jednotlivá transportní balení. Těžištěm řešení 
byly tedy, kromě ekonomických a logistických 
oblastí, především výrobní procesy. Zde bylo 
uskutečněno také nejvíce významných změn 
oproti původnímu stavu. Mimo standardní 
evidence šlo zejména o oblast sběru dat od 
strojů, odvádění výroby přímo výrobními děl-
níky, sledování operací s ohledem na výrob-
ní dávky výrobků, aby tak vždy bylo možno 
identifikovat konkrétního pracovníka, který 

operaci prováděl, včetně kontrolních operací. 
Přínosem nasazení systému bylo i zavedení 
odměňování dělníků v jednicové mzdě, s nímž 
je spojena i úzká provázanost odvedené práce 
docházkou, což bylo řešeno specializovanými 
moduly. Dále bylo řešeno řízení údržby forem, 
včetně jejích plánování, atd. 

Výroba od A do Z
Systém musí řešit i nejrůznější specializova-
né slévárenské výrobní oblasti. Přibližme je 
postupně, jak výrobní proces probíhá. Začíná 
se výrobou taveniny. Ke každé tavbě se evidují 
výsledky jejího chemického složení, poté se 
tavenina automatizovaně převádí na výrobní 
příkaz lití.

Následuje fáze lisování, která zahrnuje čin-
nosti vázané na operaci tlakového lití odlit-
ků z Al slitiny a evidenci nářadí potřebného 
pro tuto operaci. Přitom seřizovač eviduje 
prostřednictvím terminálu nasazení nářadí 
a čas nasazování, obsluha eviduje zahájení, 
přerušení či ukončení práce. Do informačního 
systému je on-line s každým taktem stroje 
ukládán záznam s desítkami technologických 
dat podrobně specifikujícími proces vstřiko-
vání. Technologická data ze záznamů jsou při 
odvádění práce kontrolována proti plánova-
ným hodnotám a povoleným odchylkám. Data 
se využívají i k přesné evidenci prostojů strojů 
a jsou využívána i vedoucími pracovníky k pří-
ležitostné kontrole dodržování technologické 
kázně pracovníky obsluhy s možností připoje-
ní odkudkoli.  Pak přicházejí na řadu další ope-
race, při nichž dělníci identifikující se čipovou 
kartou, zadávají do systému údaje o pracích, 
jako jsou apretace, kontroly či lakování. Evidu-
jí se vícepráce a také například vrat (ostřižená 
vtoková soustava), který se v plánovaném 
množství automatizovaně přijímá z výroby 
do skladu se zohledněním ceny vráceného 
množství a jeho pozdější výdej do tavicí pece. 
Po nich je na řadě evidence výrobku. V ALW 
byl velmi důsledně zaveden systém evidence 
průvodek, se kterými je každá činnost v proce-
su výroby spojována. 

Velice důležitá je údržba forem a strojů. Stro-
je, formy a nářadí se velkou měrou podílejí 
na nákladech výrobku, proto veškeré činnos-
ti s nimi spojené jsou podrobně evidovány 
v informačním systému a je možné sledovat 
jejich využití, opotřebení, stav i náklady na 
údržbu. 

Peníze vždy až na prvním místě
Z důvodu vyhodnocování ziskovosti výrobku 
je snaha co největší objem nákladů spojovat 
s konkrétním výrobkem. Díky tomu je možné 
průběžně vyhodnocovat ekonomickou bilanci 
každého výrobku, včetně vývoje jeho „zisko-
vosti“ v aktuálním čase. 

Hlavními znaky tohoto typu výroby jsou vyso-
ká kapitálová náročnost, nevýrazná a dlouho-
dobá ziskovost, nutnost fakturace v eurech 
a nepředvídatelnost cen — ty se meziročně 
mohou pohybovat v rozmezí až 50 procent. 
Proto se Helios Green musel pro potřeby spo-
lečnosti ALW „naučit“ stanovit cenu výrobků 
v eurech, a to s přesností na čtyři desetinná 
místa, a současně také dokázat cenu aktuali-
zovat podle ceny hliníku na burze.

„Licí pracoviště je 
výrobní místo, kde 
se v automatickém 
cyklu provádí 
většina operací.“
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Případová studie Business WiMAX
WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) je bezdrátová technologie pro poskytování vysokorychlostního internetu, hlasových 
a datových služeb, kterou společnost České Radiokomunikace a. s. spustila v pilotním provozu v lednu tohoto roku v Praze a jejím blízkém okolí. 
Zákazníci na novém způsobu připojení oceňovali především vysokou spolehlivost, dostupnost a komplexnost služeb a vynikající technické  
parametry. Pozitivní ohlasy na novou variantu bezdrátového připojení přispěly k rozhodnutí rozšířit WiMAX síť do dalších regionů. Na základě 
detailního plánu bylo vybráno 25 měst, ve kterých budou dostupné telekomunikační služby poskytované prostřednictvím WiMAX technologie.  
Do konce října 2009 tak bude WiMAX síť Českých Radiokomunikací pokrývat vedle 10 největších měst i 16 středních a menších měst.

Cíle projektu
Před zahájením výstavby nové sítě a pilotního provozu v Praze byly definovány předpokládané požadavky zákazníků na typy produktů a jejich 
zájem o služby. S ohledem na tyto aspekty byly stanoveny parametry, které by nová síť měla splňovat. Hlavním úkolem bylo zvolit kvalitní 
bezdrátovou variantu, která by pro svou činnost nepotřebovala přímou viditelnost na základnovou stanici, umožnila provoz v licencovaných 
pásmech tak, aby připojení účastníci nebyli rušeni klienty jiných poskytovatelů, a aby přenosové rychlosti představovaly výrazné navýšení  
ve srovnání s jinými bezdrátovými protokoly a rovnocennou alternativu k „pevným“ variantám přístupu k internetu. Důraz byl také kladen  
na komplexnost řešení – tedy provázanost s kvalitní hlasovou komunikací prostřednictvím technologie VoIP (Voice over IP) s podporou QoS  
(Quality of Service) a sofistikované datové služby.

Řešení projektu 
Prvním krokem, který předcházel výstavbě, byl výběr technologie. Zvolena byla moderní technologie WiMAX z důvodu velkého dosahu signálu 
až do 50 km, která umožní chod služby i bez potřeby přímé viditelnosti na základnovou stanici a nabídne kvalitní vysokorychlostní připojení 
převyšující vlastnosti xDSL sítí v řadě parametrů, a to i v místech, kde to dosud nebylo možné - bez metalického vedení. V neposlední řadě  
se brala do úvahy nativní podpora telefonních služeb, jejichž vysoká kvalita je zajištěna prostřednictvím prioritizace hlasového provozu. 
Dodavatelem WiMAX technologie se stala společnost Alvarion, které patří většinový podíl na trhu. Alvarion se zasadil o rozšiřování povědomí  
o technologii WiMAX a neustále přichází s novými možnostmi a zákaznickými řešeními.

Výstavbové práce WiMAX sítě v Praze začaly vytipováním lokalit pro umístění základnových stanic. S ohledem na množství a výhodnou lokalitu objektů 
ve vlastnictví ČRa byla vybrána čtyři vhodná místa, mezi nimiž nechybí ani televizní vysílač Praha-město. Další tři základnové stanice byly umístěny  
na telekomunikační věži ČRa na Strahově, Proseku a Chodově. 

Po vybudování sítě, důsledném proměření jejích parametrů a několikaměsíčním zkušebním provozu za účasti zaměstnanců ČRa, začal v Praze 19. ledna 
2009 prodej služeb určených firmám i domácnostem. Tyto služby nabízí řešení přímo na míru zákazníka a jeho potřebám v oblastech symetrického, nebo 
asymetrického připojení přenosovými rychlostmi až 5 Mbit/s v obou směrech, volby telefonní služby co do počtu telefonních linek i použitých koncových 
zařízení. Další vlastností je nízká agregace, profesionální proměření síly signálu a rychlá instalace, za níž následuje nepřetržitý dohled nad službou. 

Dosažené výsledky 
Vyhodnocení pilotního projektu v Praze v průběhu června 2009 ukázalo, 
že byly nejen naplněny, ale i dokonce překonány předpoklady fungování 
služby co se týče technických parametrů technologie, její bezproblémovou 
instalací u zákazníků a následnou správou sítě. Kladné ohlasy jsou 
zaznamenávány i z řad odborné veřejnosti. Velmi důležitým parametrem, 
který se také podařilo splnit, byl vysoký zájem zákazníků o služby 
poskytované prostřednictvím WiMAX sítě, dále pak počty prodaných 
služeb a výnosy.

To vše přispělo k rozhodnutí rozvíjet WiMAX síť do dalších lokalit v České 
republice a dát tak možnost novým zákazníkům připojit se k internetu 
pomocí moderní bezdrátové technologie a zařadit se k jejím spokojeným 
uživatelům, mezi něž mimo jiné patří BURDA Praha, Elektrizace železnic 
Praha, Komerční pojišťovna nebo Smetanová cukrárna. 

Výsledky pražského projektu byly zařazeny do soutěže IT produkt 2009, 
kde postoupily do finále.

Telekomunikační a vysílací řešení 

K 1.11.2009 bude  
pokryto 26 měst

Mapa měst s dostupností služeb 
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Společnost DATA-NORMS je dodavatelem komplexního, vysoce integrovaného ERP sys-
tému i/2 pro velkoobchodní a distribuční �rmy.  Součástí je integrovaný systém pro říze-
ní maloobchodních prodejen i/2 Retail a aplikace pro maloobchodní pokladny i/2 POS.

ERP PRO VELKOOBCHOD    CRM   POKLADNÍ SYSTÉMY   E-BUSINESS

O�ine / online B2B pro velkoobchod
Koncept, vývoj a integraci o�ine objednáv-
kového programu ZC Portál do podnikového 
informačního systému i/2 zabezpečila na míru 
�rma DATA-NORMS. Původním záměrem bylo 
nabídnout komfortní objednávkové řešení vy-
braným hlavním zákazníkům od jara 2008, pro-
gram Portál je však po roce aktivně využíván 
významnou částí obchodních partnerů ZC s.r.o. 
a obrat realizovaný přes toto B2B řešení nadále 
vzrůstá. 

Komfortní inovace

Aplikace ZC Portál není klasický e-shop, jelikož 
prezentace dat a práce s programem není rea-
lizována pro internetový prohlížeč. Značná část 
funkcionality ZC Portálu je ale velmi podobná 
funkcionalitě e-shopu. Program umožňuje ne-
jen komfortní objednávání zboží, ale poskytu-
je podrobný přehled o nabízeném sortimentu 
s detailními informacemi o zboží. K unikátním 
funkcím se řadí zobrazení individuálních cen 
každého zákazníka a informování o aktuálním 
stavu zboží na skladě, novinkách, akcích a změ-
nách v sortimentu. Pro maloobchodníky jsou 
k dispozici užitečné funkce: stanovení vlast-
ních maloobchodních prodejních cen, kontrola 
marže, zrušení nedodané objednávky, statistiky 
odběru zboží, přehled dosavadní fakturace atd.

Technologie 

Program ZC Portál je instalován jako klientský 
software na počítači zákazníka buď z CD nebo 
přímo z webu. Aplikace pracuje v o�ine reži-
mu, připojení online je požadováno pro ověře-
ní aktuálních cen, skladových zásob a potvrzení 

V současné době patří ZC s.r.o. mezi největší 
společnosti se sortimentem potřeb pro za-
hrádkáře na českém trhu. Firma dodává zboží 
a poskytuje služby 1 800 obchodním partne-
rům, kterými jsou zejména zahradnická cent-
ra, květinové síně, zahradnictví a drogerie. Své 
zákazníky po celé České republice zásobuje ZC 
s.r.o. pravidelnými týdenními závozy a kromě 
dodávek zboží poskytuje také odborné pora-
denství a servis.

Již několik let zabezpečuje ZC s.r.o. řešení pro-
deje, nákupu a skladů pomocí moderního ERP 
systému i/2, dodaného �rmou DATA-NORMS. 
Dosud byl pro obchodní komunikaci se zá-
kazníky používán příjem objednávek pouze 
telefonicky, faxem nebo e-mailem. Nabídnout 
obchodním partnerům využití klasického, byť 
personalizovaného e-shopu se �rmě ZC s.r.o. 
nejevilo zajímavé, jelikož zákazníci a obchodní 
partneři své objednávky často realizují přímo 
ve svých prodejnách, skladech či v terénu, kde 
připojení k internetu není k dispozici nebo není 
dostatečně kvalitní pro rychlou práci. Bylo tedy 
rozhodnuto nabídnout odběratelům o�ine ře-
šení s výhodami integrovaného e-shopu.

E-business poněkud jinak

Slovy zákazníka:

„Skutečnost předčila naše očekávání 
a s nasazením objednávkového pro-
gramu ZC Portál jsme velmi spokojeni. 
Naši obchodní partneři oceňují zejmé-
na maximální komfort objednávání 
díky velmi jednoduchému ovládání. 
Vzájemnému obchodu a posílení vazby 
s našimi odběrateli prospívá i nabídka 
řady užitečných funkcí, které vylepšují 
informovanost o zboží, probíhajících 
akcích a bonusových bodech. “

Vladimír Masař, obchodní zástupce

ZC s.r.o., Jindřichův Hradec
www.zc.cz

objednávek, popř. automatické stažení nové 
verze programu či sortimentu. Zákazník může 
tedy v klidu pořídit objednávku požadovaného 
zboží přímo ve svém maloobchodě, ve skladu 
či v terénu. Až poté se připojí k internetu a ko-
munikuje s centrálou �rmy ZC s.r.o. Na straně 
ERP jsou přijatá data objednávek validována 
a automaticky integrována do zakázky.

Úspory a přínosy
Velkoobchod ZC s.r.o. takto prosazuje svou stra-
tegii poskytovat kvalitní služby svým zákazní-
kům přesně podle jejich potřeb. Automatizace 
procesu objednávání s přímou integrací dat do 
ERP systému (prodejní zakázka, expedice, sprá-
va jízd a fakturace) přinesla významné úspory 
pro celý proces obchodu.

Hlavním  přínosem  nasazení  nové  aplikace 
však  bylo  nad  očekávání  velké  posílení  vazeb 
s obchodními partnery,  kteří  komfortní  řešení 
objednávek  s  množstvím  personalizovaných 
funkcí příznivě akceptovali a aktivně využívají.

Výhody objednávkového programu Portál pro uživatele
 možnost o�ine práce v terénu, skladu či prodejně
 zobrazení individuálních cen, rabatů a slev včetně množstevních pro každého zákazníka
 online integrace dat objednávek do centrálního ERP systému

E-business a logistika na míru
 vždy aktuální katalog s podrobným popisem zboží a vyznačením novinek
 informační záložka s výpisem aktuálního akčního zboží za výhodné ceny
 přehled o disponibilním zboží skladem, změnách v cenících, novinkách či akcích
 přesné informace o termínu dodání a rozsáhlé možnosti rezervace zboží
 nastavení termínu dodávky případně nedodaného zboží 

Služby pro maloobchodníky
 stanovení vlastních konečných prodejních maloobchodních cen s kontrolou marže
 přehled o množství objednaného zboží u každé položky v minulosti
 přehled o vystavených fakturách a jejich zobrazení v PDF formátu
 přehled o bonusových bodech za odebrané zboží v rámci Bene�t programu
 funkce importů a exportů dat pro komunikaci s IS zákazníka
 funkce pro komunikaci a předání zpráv do centrály ZC s.r.o.

Nasazení o�ine/online objednávkového 
programu pro zákazníky velkoobchodní 
�rmy ZC s.r.o. přineslo díky plné integ-
raci dat do ERP systému úspory v celém 
procesu obchodu. K hlavním přínosům 
se řadí zejména posílení vzájemných va-
zeb se zákazníky a vysoká spokojenost 
uživatelů s komfortním a inovativním 
řešením. 

DATA-NORMS s.r.o.
Karlov 42 
377 01 Jindřichův Hradec
Tel: +420 384 377 711
www.data-norms.cz
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ŘEŠENÍ ZA POLOVINU
Už na počátku své existence Gordia řešila, jaký účetní systém 
zvolit. „ACONTO od firmy PCS – Software jsme vybrali kvůli 
výhodným licenčním podmínkám. Zatímco konkurenční firmy 
nabízely vyhovující řešení pro naše klienty za zhruba dvojná-
sobek,“ popisuje výběr dodavatele Ing. Csaba Belák, partner 
ve společnosti Gordia. „Kromě toho nám vyhovovaly možnosti 
řešení. ACONTO mělo již v první verzi příjemné uživatelské pro-
středí pro účetní, obsahovalo například velmi dobré filtrování 
a zobrazování, což zůstává velkou předností dodnes, kdy už 
bylo přidáno velké množství dalších funkcí.“ 

Společnost Gordia využívá účetní a ekonomický software od 
ACONTO již od roku 1996, kdy začala využívat verzi určenou 
pro DOS. V roce 2002 se rozhodla přejít na software ACONTO 
Corporate určený pro Windows. Dnes využívá stejný systém, 
který dle rostoucích potřeb rozšiřovala až do dnešní podoby 
obsahující moduly: Kasa, Evidence, Podvojné účetnictví, Sklad, 
Mzdy, Evidence Majetku, Daňová evidence příjmů a výdajů.

Externí klienti společnosti Gordia 
jsou napojeni pomocí vzdáleného 
přístupu (Microsoft Terminal Ser-
vices). Tato technologie umožňuje 
rychlý a komfortní způsob pře nosu 
obrazovek a příkazů z klávesnice 
ze stanice klienta na server ve firmě 
Gordia. Komunikace ACONTO–SQL 
server probíhá již v lokální síti spo-
lečnosti Gordia, čímž je zaručena 
nejen bezpečnost dat, ale i dohled 
nad zálohováním dat klientů a pra-
videlná aktualizace ekonomického 
software ACONTO.

VZDÁLENÝ PŘÍSTUP I PRO VÍCE POBOČEK
„Naším záměrem bylo, aby naši klienti, kteří potřebují mít aktiv-
ní ERP řešení, měli stále k dispozici údaje, pomocí nichž denně 
online pracují. V podstatě k nám klienti outsourcují svůj ERP 
systém – poskytujeme jim totéž, co by měli, kdyby si koupili 
vlastní ERP systém, s tím rozdílem, že já znám danou aplika-
ci úplně do detailů, což práci velmi usnadňuje,“ vysvětluje Ing. 
Csaba Belák. „Terminálové řešení je navíc nesmírně výhodné 
z hlediska správy. Velmi často cestuji, ale přitom mohu odkud-
koliv spravovat každého uživatele. Není pro nás problém zaško-
lit například klienta na dálku, protože v systému vidím každou 
jeho obrazovku a klienta mohu telefonicky nebo po Skypu in-
struovat, co má dělat.“ Tento princip vzdáleného přístupu lze 
využít i ve firmách s více pobočkami.

DOPORUČENÍ
„Velmi dobře funguje spolupráce s  firmou PCS – Software, 
dodavatelem ACONTO. Pokud něco potřebuji nebo pokud se 
vyskytne chyba, tak danou věc opraví. Jako příklad mohu uvést 
přechod na euro na Slovensku, kde jsme ACONTO začali pou-
žívat pro naše slovenské klienty. PCS – Software zareagovala 
dle našich požadavků a příslušný konverzní program k přepoč-
tu slovenských korun na eura pro nás vytvořili,“ říká Ing. Csaba 
Belák. 

 „ACONTO je především pro účetní firmy bez konkurence. 
Pro toho, kdo rozumí účetnictví, program splňuje požadavky. 
Musím vyzdvihnout především pohodlnou a pružnou práci 
s programem,“ uzavírá hodnocení Ing. Csaba Belák.

ACONTO OCENÍ ZEJMÉNA ÚČETNÍ FIRMY

ACONTO pro Windows je účetní, ekonomický a infor-
mační soft ware pro malé, střední i velké firmy.  

Díky vyspělé technologii client/server se uživatelé mo-
hou spolehnout na stabilitu a bezpečnost uložených dat 
a zvýšenou propustnost sítě. Detailně propracovaná správa 
přístupů zabrání neoprávněné manipulaci s daty a celým 
programem. 

Tým ACONTO podporuje produkty celou řadou služeb, 
od fáze instalace nebo následného používání systému, až 
po telefonický hot-line i možnost osobních konzultací. 

Gordia je účetní a daňová kancelář poskytující své služby již více než deset let. Klientelu tvoří zejména středně 

velké podniky ze sektoru financí, obchodní firmy a poskytovatelé služeb. Díky důkladné znalosti ekonomického, 

hospodářského a obchodního prostředí na Slovensku a v Maďarsku poskytuje Gor-

dia služby i firmám podnikajícím v těchto zemích. Z hlediska klientů pracuje Gordia 

jako vlastní účetní oddělení firmy, které sídlí v jiné budově. Gordia sází na pokročilé informační a komunikační 

technologie, proto je schopná klientům nabídnout velmi efektivní vedení účetnictví přesně na míru jejich potřeb.

„Architektura celého systému ve spo leč-
nos ti Gordia je ukázkou elegantního vy-
užití možností, které jsou v současné do-
bě běžně dostupné – ještě před několika 
málo lety by obdobná řešení nebyla mož-
ná bez značných finančních investic. Při-
tom celý systém splňuje základní poža-
davky na bezpečnost a zálohování dat, 
přináší řadu výhod v okamžitém a obou-
stranném přístupu k datům, nedochází 
k nežádoucí a nebezpečné duplicitě dat 
a řada problémů je přenesena od klienta 
ke zpracovateli. Jsem přesvědčen, že 
 řešení použité ve společnosti Gordia je 
inspirací pro další firmy zabývající se zpra-
cováním účetnictví,“ říká Ing. Michal Do-
lejšek, ředitel vývoje, PCS Software.



Jsme pětadvacetičlenný tým spadající do 
divize HP Services a pracujeme napříč 
celým regionem EMEA (oblast Evro-

py, Středního východu a Afriky). Převážná část z nás 
řídí Vzdělávací centra v jednotlivých zemích nebo společ-

ná pro více zemí, zbytek našeho týmu má na starost fi nance, 
marketing, obchod či produktové portfolio. Náš tým se dosud 

každým rokem scházel na regionálním meetingu ve vybrané loka-
litě. Hospodářská recese nás však přivedla na myšlenku realizovat 
nejrůznější schůzky a porady častěji prostřednictvím virtuálních 
místností, které HP poprvé masověji a velmi úspěšně využívalo už 
v době akvizice společnosti Compaq. 

Pokud jste ještě neměli možnost osobně vyzkoušet virtuální 
formu schůzek, pokusíme se její výhody krátce prezentovat na 
konkrétním případě z poslední doby. 

Naše oddělení mělo být hromadně seznámeno se strategií 
dalšího růstu v době recese, s fi nančními výsledky, obchodními 
iniciativami a novými službami, a pochopitelně vzájemně kon-
zultovat lokální stav trhu či vyměňovat osobní zkušenosti, názory 
a nápady. 

Regionální EMEA šéf našeho oddělení rezervoval na dva dny 
virtuální HP místnost a všem členům týmu poslal pozvánku 
prostřednictvím e-mailu. Naplánovanou schůzku mohli všichni 
účastníci obratem elektronicky potvrdit, zároveň jsme se prostřed-
nictvím MS Outlooku dozvěděli číslo virtuální místnosti a tele-
fonní linky pro připojení. 

Obdrželi jsme agendu a otázky týkající se fi nancí, obchodu, 
produktového portfolia, nových nápadů a nejlepších obchodních 

„Není větší škody nad ztracený čas.“
                                                    MICHELANGELO BUONARROTI

PŘI POSLEDNÍM ČERVNOVÉM MEETINGU UŠETŘIL PĚTADVACETIČLENNÝ TÝM DÍKY VYUŽITÍ „VIRTUÁLKY“ 
1,2 MILIONU KORUN NA LETENKÁCH, UBYTOVÁNÍ, PRONÁJMECH A JÍDLE ZA POUHÉ DVA DNY. KAŽDÝ 
ČLEN TÝMU NAVÍC ZÍSKAL K DOBRU MINIMÁLNĚ SEDM HODIN ČASU, STRÁVENÉHO BĚŽNĚ V LETA-
DLECH, TAXÍCÍCH ČI AUTOMOBILECH PŘI PŘESUNECH NA MÍSTO SCHŮZKY. PRO NAŠI SPOLEČNOST TO 
PŘEDSTAVUJE ÚSPORU PŘIBLIŽNĚ 175 HODIN ČASU, TEDY TÉMĚŘ 22 PRACOVNÍCH DNÍ, RESP. PŘIBLIŽNĚ 
JEDNOHO MĚSÍČNÍHO „MANAŽERSKÉHO“ PLATU.

praktik s „dead-line“ pro vyplnění a zaslání zpět, zároveň jsme se 
seznámili s pravidly pro úspěšný průběh virtuálního setkání. 

V den schůzky stačilo pouze přijít včas do kanceláře ke svému 
počítači, připravit si drobné občerstvení, v klidu se připojit do vir-
tuální místnosti a ohlásit svůj příchod. Žádné stresy s cestováním, 
žádné cestovní výdaje navíc, žádné nečekané zpoždění plynoucí 

z neznámé lokality. Jakmile byl celý náš tým kompletní, facilitá-
tor zkontroloval účast tím, že všichni přítomní virtuálně „zvedli 
ruku.“ 

Následně se „virtuálka“ rozběhla naplno a probíhala formálně 
stejně jako jakákoli jiná tradiční osobní schůzka. Poslouchali jsme 
vedoucího prezentace, vyslechli si novinky i zkušenosti ostatních, 
a po přihlášení mohl kdokoli z nás vstoupit do diskuse a podělit se 
s kolegy o své názory, nápady, úspěchy, … 

Rules of engagement
� Maximise contribution by ensuring that you 
 prepare appropriately for the meeting 
� Book a meeting room, ideally a HALO room, so that
 you are not disturbed
� Turn mobile phones off
� Only use laptops for HPVR access
� Respect the agenda and timing – presenters and participants!
� Respect each other as everyone’s view is important
� Be fully engaged 
� Use dialogue not debate
� Ensure all dialogue is business objective and not personal
� Be open and honest – no hidden agenda’s or behind the
 scene discussions – if you have a question then raise it
� What we say in the meeting room – stays in the meeting
 room
� When we leave – this is our plan – we are one leadership
 team!!

sme p
divize

GOVIRTUALLY



Samozřejmě je i ve virtuálce vhodné, stejně jako u jakékoli „kla-
sické“ prezentace, naplánovat přestávky, udržet tempo komunika-
ce a pozornost. K tomu se dají využít podobné nástroje typu jiných 
powerpointových prezentací, excelových souborů, videí, obrázků, 
vtipů či dalších multimediálních prostředků. 

Faktem zůstává, že osobní kontakt žádná virtuální schůzka 
nikdy nenahradí. Můžete sice pronést třeba virtuální přípitek, 
ale sklenicí o sklenici si s kolegou „sedícím“ o tisíce kilometrů dál 
prostě neťuknete. To pravé osobní „tmelení“ kolektivu virtuálka 
bohužel neumí. Co ale virtuální schůzky naopak nabízejí vrcho-
vatou měrou, jsou rychlost, akčnost, efektivita, nízké náklady, in-
teraktivita, fl exibilita v přístupu do virtuální místnosti a naprostá 
koncentrovanost na probírané téma. 

Existuje rovněž možnost přizvání zajímavých hostů doslova 
z libovolného koutu světa, ať už se jedná o vrcholového manaže-
ra, věhlasného odborného guru, či třeba fi lmovou hvězdu. Takoví 
hosté obvykle nemají problém vyšetřit ze svého času půlhodinu na 
virtuálku, zatímco pro tradiční schůzku by pro ně bylo téměř ne-
možné najít v nabitém kalendáři hodiny či dokonce dny související 
zejména s cestováním. Mimo to se dá virtuálka také snadno zazna-
menat a  kdykoli znovu prezentovat.

Jedná se o skutečně mocný ná-
stroj, který je velmi žádaný a vy-
užívaný právě nyní – v době, 
kdy se hledí na náklady 
ještě pozorněji, než kdy-
koli dříve. Ušetřené prostřed-
ky lze využít jinak – například díky nim dosáhnout vyšší četnosti 
regionálních schůzek, realizovat účinnější marketingovou podporu 
produktů a služeb, nebo třeba uhradit náklady spojené s prezentací 
případových studií.

Tuesday 23rd June (CET) DAY 1 – Growth and Margin Improvement Strategies Facilitator

09:00 – 09:30 Welcome, Introducing and Agenda Objectives of the meeting John

09:30 – 10:45 Review Current Growth Strategies: Country/EMEA feedback and next steps

30 minutes Sales initiative No. 1 Status, opportunities, activation required Jane

15 minutes Sales initiative No. 2 Status, opportunities, activation required Patric

30 minutes Sales initiative No. 3 Status, opportunities, activation required Ivan

10:45 – 11:15 Break

45 minutes Portfolio… Status, opportunities, activation required Michael

45 minutes Portfolio… Status, opportunities, activation required Eva

12:45 – 13:45 Lunch break

13:45 – 14:30 Sales channel Status, opportunities, activation required Rick + all

14:30 – 15:15 Sales initiave No. 4 Status, opportunities, activation required Kathy

15:15 – 15:45 Break

15:45 – 16:30 WW Strategic Planning Update Provide status and request for feedback and inputs Marie + all

16:30 – 18:00 Role of EMEA team Roles and Support required of the EMEA team to help improve country 
success

Charles + all 
(discussion)

18:00 End of Day 1

Tuesday 2

09:00 – 0

09:30 – 1

30 minutes

15 minutes

30 minutes

45 minutes

45 minutes

13:45 – 1

Hewlett-Packard v kostce

HP je v současnosti největší technologickou společností světa. Celo-
světově zaměstnává 320 tisíc lidí, má více než miliardu zákazníků 
v 170 zemích světa.
Podle hodnocení Fortune 500 patří HP v letošním roce pozice devá-
tého nejobdivovanějšího zaměstnavatele světa, mezi zaměstnavateli 
v České republice i na Slovensku je HP vůbec nejvyhledávanější. 
HP bylo rovněž vyhlášeno třináctou nejúspěšnější � rmou v oblasti 
IT vzdělávání, přičemž hodnotící kritéria tvořily kromě kvality i výše 
tržeb a inovace.
Rozsáhlé investice do vědy a výzkumu zajistily HP také sedmou 
příčku mezi nejvíce inovativními � rmami světa podle časopisu 
BusinessWeek.
Veškeré inovace – včetně těch, které souvisejí s virtuálním prostorem 
– přinášejí společnosti HP, jejím partnerům i zákazníkům výrazné 
úspory v nákladech.

Hewlett-Packard navíc nabízí virtuální místnosti i svým zákaz-
níkům a partnerům. Ať už jako prostředek pro společné schůzky 
(HPVR – HP Virtual Rooms), pro moderní a efektivní školení 
(HPVC – HP Virtual Classrooms), pro vzdálené připojení k serve-
rům (HPVL – HP Virtual Labs), nebo jako kombinaci všech před-
chozích možností formou nejmodernějšího způsobu elektronického 
RAIL (Remotely Assisted Instructional Learning) vzdělávání – na-
prosto unikátního inovativního nástroje pro školení. RAIL je podle 

aktuálních informací využíván v 60 procentech všech HP školení 
realizovaných v oblasti USA, ale to už je zase jiný „úspěšný příběh.“

Aleš Jirec, 
vedoucí Vzdělávací centra HP Česká republika

          Někomu se může zdát jeden ušetřený milion málo.
Uvědomte si však, jak je společnost HP teritoriálně členěná a kolik zaměstnanců v ní pracuje. 

U tak dynamické � rmy s obrovským pracovním kolektivem působícím po celém světě a v tak rychle se měnícím 
konkurenčním prostředím jsou časté porady zaměstnanců naprosto nezbytné. Naše oddělení ušetřilo jednorázově 

„jen“ milion, globální nasazení virtuálek ovšem vede k astronomickým úsporám peněz i času.
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BYZNYSv Nohel Garden

Zavést nový informační systém se společnost Nohel 
 Garden rozhodla především kvůli trvale rostoucímu ob-

jemu dat, který stávající DOSové řešení již nebylo schopné 
zvládat. Původně se navíc vedla podniková agenda sepa-
rátně pro každé oddělení. Tyto nedostatky se provizorně 
řešily s pomocí MS Offi ce a papírových zápisů, což narušo-
valo obchodní procesy a informační toky. Cílem proto byla 
především jejich konsolidace, podchycení všech v té době 
známých potřeb společnosti a důsledná příprava na potřeby 
budoucí. 

Hlavními důvody, proč se Nohel Garden rozhodl pro řeše-
ní společnosti J.K.R., byly reference z podobných projektů 
a široké možnosti přizpůsobení až na úroveň jednotlivých 
uživatelů. Nasazení ERP třídy BYZNYS ve společnosti Nohel 
Garden trvalo 1,5 roku a bylo rozděleno do dvou fází, které 
ovlivnily práci 80 uživatelů na všech pracovních úrovních.

Automatizované obchodní procesy, dokonalý přehled o skladových zásobách a centralizace 

informačních toků jsou základními předpoklady úspěchu v oblasti velkoobchodu. 

To si uvědomovala i společnost Nohel Garden, největší český dodavatel zahrádkářských potřeb, 

když se rozhodla podpořit své podnikání s ERP třídy BYZNYS.

Inteligentní sklad a EDI komunikace
Současně se zavedením obchodního okruhu ERP třídy 
 BYZNYS byl do provozu uveden také systém pro bezpapírové 
řízení skladu SmartStock.WMS od společnosti Barco, se kte-
rou J.K.R. dlouhodobě spolupracuje.

Zavedení systému SmartStock.WMS s 80 bezdrátový-
mi terminály přineslo do Nohel Garden dokonalý přehled 
o zboží ve skladu, došlo ke zpřesnění skladových opera-
cí a výraznému snížení chybovosti z původních 2–3 % na 
současných 0,1 %. Zároveň došlo například k dohledatel-
nosti odpovědnosti za chyby u každé operace, splnění 
požadavků řetězců, automatizaci procesů, zrychlení 
a zpřesnění vychystávání. „Uživatelské úpravy v ob-
lasti EDI zajistily, že nyní komunikujeme s desít-
kou obchodních řetězců nejen pomocí zpráv typu 
ORDERS, ale také INVOIC, DESADV a RECADV. 

NOHEL GARDEN je největším dodavatelem zahrádkářských potřeb v České a Slovenské 
republice. Vlastní dva sklady v ČR a jeden v SR s plochou centrálního skladu 12 300 m² 
a celkovou plochou 17 800 m². Zaměstnává 200 lidí a spolupracuje se 150 dodavateli 
z celého světa, přičemž import tvoří polovinu obratu. Ročně fi rmou projde 115 tisíc 
faktur a 95 tisíc objednávek, sklad obsahuje 16 tisíc položek.

nohelgarden_03.indd   2 3.8.2009   9:53:30

 Všechny operace tak probíhají elektronicky a plně automa-
ticky – od objednávky, přes dodací list, potvrzení příjemky 
od řetězce až po vystavení faktury,“ shrnuje Jiří Laipold, 
vedoucí IT ve společnosti Nohel Garden.

Ostrý provoz a budoucí rozvoj
Ve druhé fázi implementace byli nejprve proškoleni uživa-
telé, poté několikanásobně cvičně převedeny datové zdro-
je stávajícího podnikového systému, provedeny kontroly 
a testování spolu s úpravami a parametrizací řešení na míru 
zákazníkovi. Po úspěšném zvládnutí těchto kroků byl zahá-
jen reálný provoz.

„Díky zavedení systému BYZNYS došlo ke sjednocení da-
tové základny s možností tvorby speciálních sestav dle přá-
ní jednotlivých oddělení. Dalším velkým plusem je evidence 
cenových změn a jejich datumová platnost,“ popisuje Jiří 
Laipold.

V nejbližší době plánuje Nohel Garden zprovoznit e-shop 
napojený na BYZNYS, propojit telefonní ústřednu s CRM 
kvůli identifikaci volajícího obchodního partnera a v ome-
zené funkčnosti zavést do skladu v Olomouci bezdrátové 
terminály. Připravuje se také přístup dealerů do informač-
ního systému přes notebooky s mobilním připojením a další 
rozvoj EDI komunikace.

J.K.R. na trhu působí od roku 1991 a s ERP třídy BYZNYS patří dlouhodobě mezi největší české 
dodavatele podnikových informačních systémů. BYZNYS využívá v Česku více než 1 200 organizací,  
mezi zákazníky patří například Canaria Travel, Central Group, Český svaz ledního hokeje, Dopravní 

podnik města Pardubic, H & H Hotels, Humi Outdoor, Marimex, Ravak, Ryor či Vltava-Labe-Press.
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 Velkou část provozních nákladů ve fi remní bu-
dově (a to nejen na telefonii) tvoří platby za elek-
trickou energii. Částečně lze docílit úspor inves-
ticemi do energeticky úsporných spotřebičů (mezi 
ně patří i většina VoIP pro-
duktů WELL), 

ale každá fi rma určité množství elektrické energie 
ke svému chodu prostě potřebuje a instalace foto-
voltaické elektrárny se tedy přímo nabízí. Společnost 
tím kromě nemalé úspory na účtu za elektřinu ze 
sítě získá i pravidelný zdroj příjmů! Ten může 

pokrýt i další provozní náklady!
 Naše vzorová fi rma s den-

ním provozem má roční spo-
třebu elektrické ener-

gie 10 000 kWh, 
za kterou dle 

s v é h o 
t a r i f u 

3,6 Kč/kWh zaplatí 36 000 Kč bez DPH. Instalací 
malé fotovoltaické elektrárny o výkonu 4,14 kWp 
získá fi rma ročně zhruba 4 000 kWh elektřiny. 
Celkové investiční náklady na výstavbu elektrárny 
na klíč budou činit přibližně 400 000 Kč bez DPH. 
Protože největší spotřeba elektrické energie je 
v budově přes den (počítače, servery, klimatizace 
atd.), bude veškerá ekologicky vyrobená elektřina 
okamžitě spotřebována.
 Roční spotřeba elektřiny ze sítě tedy poklesne 
na 6 000 kWh a účet za ni se sníží na 21 600 Kč. 
Firma tedy zaplatí o 14 400 Kč méně. To je však 
pouze vedlejší profi t. Za veškerou energii vyrobe-
nou z FV elektrárny totiž vyfakturuje tzv. „zelený 
bonus“, který v roce 2009 činí 11,91 Kč/kWh bez 
DPH. Za rok tedy společnost inkasuje 47 640 Kč. 
Sečteno s uspořenou částkou za elektřinu ze sítě 
je celkový fi nanční přínos elektrárny 62 040 Kč 
za rok! Vložené prostředky tedy elektrárna vrátí 

investorovi za šest a půl roku. Státní podpora 
na výkup elektřiny je garantovaná na 20 let, 

takže dalších třináct a půl roku bude 
FV elektrárna už jen generovat dal-
ší zisk a snižovat provozní náklady 
fi rmy. 

 Fotovoltaická elektrárna má pochopi-
telně také svůj nezanedbatelný ekologic-

ký aspekt. Každá kWp instalovaného výko-
nu ušetří ročně přibližně 1 tunu CO2 a velké 
množství dalších škodlivých látek. Během 
své životnosti, která se počítá minimálně 
na 30 roků, tato malá FV elektrárna o výko-
nu 4,14 kWp ušetří již nezanedbatelných 
120 tun škodlivin.

 Firma JOYCE ČR Vám připraví nabídku 
na míru, včetně vyřízení všech legislativních 
aspektů! Za tři měsíce je možné mít hoto-
vou a funkční fotovoltaickou elektrárnu 
a začít nejen spořit, ale i vydělávat!

Co vše přinese VoIP řešení pro naši modelovou fi rmu?

konkrétní příklad

Firma střední velikosti
 • 10 zaměstnanců
 • jedno vlastní sídlo 
 • jedna pobočka
  ve vzdálenějším městě
 • případně několik zaměstnanců 

pracujících moderní formou 
HomeOffi  ce

 Jedním z možných kroků k významným fi rem-
ním úsporám je nejen nasazení levnější telefonie, 
ale také smysluplnější využívání podnikových 
informačních systémů a propojení na další apli-
kace. Nasazení VoIP systému Vám vyřeší oboje!
 Konkrétně: současnému poskytovateli pla-
tí fi rma měsíční minimální provolávku 19 000 Kč 
v jedné lokalitě a 2 000 Kč v druhé lokalitě. Cel-
kem je měsíční současná minimální cena za tele-
fonní hovory v obou lokalitách 21 000 Kč, která 
zdaleka není využita a tím si společnost reálně 
navyšuje tarif cca na dvojnásobek. U nového po-
skytovatele VoIP konektivity je navržen minimál-
ní paušál za volání na 10 000 Kč, což je v současné 
době i cena hovorného.
 U obou poskytovatelů je rozdíl hlavně v tari-
fi kaci. U současného poskytovatele je tarifi kace 
pro společnost postavena dost nevýhodně: je na-
staven tarif 120 + 60, což znamená, že se počítají 
celé první 2 minuty a následně se tarif odvíjí po mi-
nutách. U navrhovaného poskytovatele je tarifi ka-
ce sekundová již od první vteřiny, tzn. 1 + 1. Vzhledem 
k tomu, že stěžejní část volání se uskutečňuje 
z obchodního oddělení, můžeme ze zkušenosti 
říct, že délka hovorů je proměnlivá. Po propočí-
tání provolávky lze tedy konstatovat, že úspory 
při stejné ceně, ale rozdílné tarifi kaci, dělají 
23 % ve prospěch VoIP volání.
 V současné době vedení společnosti také po-
řádá každé 2 týdny společné obchodní a fi rem-
ní porady. Protože část manažerů společnosti je 
v jedné lokalitě a druhá ve druhé lokalitě, někteří 
navíc pracují formou HomeOffi  ce, jsou tyto po-
rady konané na jednom místě, protože část lidí 
dojíždí. Toto řešení se jeví jako neefektivní a sou-
časně se změnou VoIP řešení se hledá i varian-
ta, jak optimalizovat i tuto oblast komunikace. 
Z celkového hlediska je nejvýhodnější zavedení 
videokonferencí. Prvotní náklady se sice zdají 

být vyšší, ale po vyčíslení přínosu a úspor je ná-
vratnost velmi krátká.
 Případná realizace navrhovaného řešení má 
jak fi nanční, tak i organizační přínos na úsporu 
času zaměstnanců a peněz společnosti.
 Zavedení IP telefonie do společnosti zna-
mená značnou fi nanční úsporu nákladů na ho-
vory z pevných linek. Zavedení této technologie 

hovorů s sebou přináší i náklady, které se budou 
pohybovat do přepokládané výše 674 728 Kč 
(včetně základní ceny za implementaci). Tato 
suma v sobě zahrnuje náklady jak za kom-
plexní VoIP řešení, tak i řešení videokonfe-
rencí a aktivaci telefonních čísel. 
 Z výše uvedeného porovnání nákladů a úspor 
vyplývá, že návratnost je přibližně 8 měsíců 
od implementace řešení. Při 100% využívání IP 
telefonie je průměrná roční úspora 993 144 Kč. Ta 
může být i vyšší a to díky snížením měsíčních paušá-
lů a minimálního hovorného na 10 000 Kč měsíčně. 
 Další úspora je problematicky vyčíslitelná, 
ale v celkovém pohledu měřitelná. Jedná se 
o komfortnější práci s celým systémem, kdy je 

provázáno VoIP řešení s nahrávacím zařízením 
a s CRM aplikací. Lze říci, že telefonující dokáží 
lépe využít úspory času, která vznikne propojením 
jednotlivých aplikací. Podle již implementovaných 
obdobných řešení lze orientačně tvrdit, že VoIP 
systém ušetří přibližně 3 % času. Při pracovní 
době 8 hodin je to přibližně 15 minut jednoho 
pracovníka na den. Při dvaceti pracovních dnech 
v měsíci se jedná o 5 hodin, během kterých může 
realizovat další obchodní případy. 
 Nasazení VoIP systému a jeho integra-
ce do stávající fi remní struktury má tedy 
značné přímé úspory – cca 1 mil. Kč roč-
ně. Ale i vedlejší kladné zhodnocení a to: 
zvýšení efektivity práce zaměstnanců, 
možnost lepšího sledování provede-
ných hovorů a hlavně možný nárůst 
případných obchodních případů.
 V případě nasazení pouze částeč-
ného řešení (jen VoIP systému) se sice 
náklady také sníží, ale návratnost se 
prodlouží. Ale i v tomto případě je zaru-
čena vyšší efektivita práce zaměstnan-
ců a to provázáním se CRM systémem. 
Z celkového pohledu je pro společnost 
výhodnější nasadit kompletní navrhované 
řešení i s videokonferenční částí. Jestliže je 
předem stanoven a dodržen správný harmo-
nogram prací, všechny kroky implementace 
nezaberou více než týden. Ve všech krocích 
je Vám tým odborníků JOYCE ČR samozřejmě 
k dispozici.
 VoIP je nestárnoucí technologie, která 
bude fungovat i v budoucnu. Tento trend lze sle-
dovat již nyní, kdy velcí operátoři jako například 
Telefónica O2 chystají vlastní VoIP služby. Do bu-
doucna je možné IP telefonní přístroje vyměnit 
za nové s novými funkcemi, zaručuje to kompa-
tibilita zařízení.

 Naučíme vás

pokořit náklady
 na telefonii, ale i elektřinu!
    2 v jednom!

 Společnost JOYCE ČR, již 13 let působící na trhu IT v oblasti telekomunikací (značky 
WELL a ASUS), v roce 2008 rozšířila svou působnost do nové oblasti: obnovitelné zdroje 
energie, konkrétně fotovoltaické elektrárny (FVE). Jak tyto dvě oblasti souvisí a mohly 
by být přínosem pro menší, ale i větší firmy? Spojovacími články obou jsou:
 • ÚSPORY – nemalou fi nanční zátěží pro většinu fi rem jsou tradičně platby za energie 
(hlavně elektřinu) a také telefonování. Proč na obou výrazně neušetřit (fi nance i čas!), 
navíc v případě FVE za přispění státních dotací? 
 • JOYCE ČR – dodavatel, který firmě vyřeší IP telefonii i Fotovoltaickou elektrárnu. 
Proč nemít vše od jednoho dodavatele a na klíč? Bez starostí, levněji, efektivněji.

JOYCE ČR, s.r.o.
Venhudova 6, 614 00 Brno

e-mail: joyce@joyce.cz, tel.: 539 088 010
www.joyce.cz, www.joyce-energie.cz
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VoIP řešení pro modelovou fi rmu

Náklady
1. VoIP řešení  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  336 128 Kč
2. Videokonferenční systém   . . . . .  323 600 Kč
3. Implementace (orient. cena, konkrétní částka

se odvíjí ze skutečně odvedené práce). . . . . . 15 000 Kč
Cena navrženého řešení  . . . . . . .  674 728 Kč

Měsíční úspory (úspory oproti současnému stavu)

1. VoIP volání  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 762 Kč
2. Videokonference (nahrazení porad)  . .  69 000 Kč
Celková měsíční úspora  . . . . . . . .  82 762 Kč

Stručná tabulka nákladů, výnosů a úspor:

 Řešení VoIP telefonie, Fotovoltaická elektrárna
 s napojením na ERP i CRM systém na střeše fi remní budovy

Původní roční náklady 252 000 Kč za paušální poplatky 36 000 Kč

Investice v Kč bez DPH 675 000 Kč 400 000 Kč

Úspory a výnosy za rok 993 144 Kč (82.762 Kč měsíčně) 62 040 Kč (14 400 KČ úspora + 47 640 Kč zelený bonus!)

Návratnost 8 měsíců 6,5 roku

Další přínosy zefektivnění práce, ekologický aspekt, po návratu investic již jen výnosy
 kontrolní činnost vedení a další
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceny je třeba brát jako modelové. Každé řešení je šito na míru konkrétnímu zákazníkovi.

Co přinese instalace FV elektrárny na fi remní budovu?
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 Velkou část provozních nákladů ve fi remní bu-
dově (a to nejen na telefonii) tvoří platby za elek-
trickou energii. Částečně lze docílit úspor inves-
ticemi do energeticky úsporných spotřebičů (mezi 
ně patří i většina VoIP pro-
duktů WELL), 

ale každá fi rma určité množství elektrické energie 
ke svému chodu prostě potřebuje a instalace foto-
voltaické elektrárny se tedy přímo nabízí. Společnost 
tím kromě nemalé úspory na účtu za elektřinu ze 
sítě získá i pravidelný zdroj příjmů! Ten může 

pokrýt i další provozní náklady!
 Naše vzorová fi rma s den-

ním provozem má roční spo-
třebu elektrické ener-

gie 10 000 kWh, 
za kterou dle 

s v é h o 
t a r i f u 

3,6 Kč/kWh zaplatí 36 000 Kč bez DPH. Instalací 
malé fotovoltaické elektrárny o výkonu 4,14 kWp 
získá fi rma ročně zhruba 4 000 kWh elektřiny. 
Celkové investiční náklady na výstavbu elektrárny 
na klíč budou činit přibližně 400 000 Kč bez DPH. 
Protože největší spotřeba elektrické energie je 
v budově přes den (počítače, servery, klimatizace 
atd.), bude veškerá ekologicky vyrobená elektřina 
okamžitě spotřebována.
 Roční spotřeba elektřiny ze sítě tedy poklesne 
na 6 000 kWh a účet za ni se sníží na 21 600 Kč. 
Firma tedy zaplatí o 14 400 Kč méně. To je však 
pouze vedlejší profi t. Za veškerou energii vyrobe-
nou z FV elektrárny totiž vyfakturuje tzv. „zelený 
bonus“, který v roce 2009 činí 11,91 Kč/kWh bez 
DPH. Za rok tedy společnost inkasuje 47 640 Kč. 
Sečteno s uspořenou částkou za elektřinu ze sítě 
je celkový fi nanční přínos elektrárny 62 040 Kč 
za rok! Vložené prostředky tedy elektrárna vrátí 

investorovi za šest a půl roku. Státní podpora 
na výkup elektřiny je garantovaná na 20 let, 

takže dalších třináct a půl roku bude 
FV elektrárna už jen generovat dal-
ší zisk a snižovat provozní náklady 
fi rmy. 

 Fotovoltaická elektrárna má pochopi-
telně také svůj nezanedbatelný ekologic-

ký aspekt. Každá kWp instalovaného výko-
nu ušetří ročně přibližně 1 tunu CO2 a velké 
množství dalších škodlivých látek. Během 
své životnosti, která se počítá minimálně 
na 30 roků, tato malá FV elektrárna o výko-
nu 4,14 kWp ušetří již nezanedbatelných 
120 tun škodlivin.

 Firma JOYCE ČR Vám připraví nabídku 
na míru, včetně vyřízení všech legislativních 
aspektů! Za tři měsíce je možné mít hoto-
vou a funkční fotovoltaickou elektrárnu 
a začít nejen spořit, ale i vydělávat!

Co vše přinese VoIP řešení pro naši modelovou fi rmu?

konkrétní příklad

Firma střední velikosti
 • 10 zaměstnanců
 • jedno vlastní sídlo 
 • jedna pobočka
  ve vzdálenějším městě
 • případně několik zaměstnanců 

pracujících moderní formou 
HomeOffi  ce

 Jedním z možných kroků k významným fi rem-
ním úsporám je nejen nasazení levnější telefonie, 
ale také smysluplnější využívání podnikových 
informačních systémů a propojení na další apli-
kace. Nasazení VoIP systému Vám vyřeší oboje!
 Konkrétně: současnému poskytovateli pla-
tí fi rma měsíční minimální provolávku 19 000 Kč 
v jedné lokalitě a 2 000 Kč v druhé lokalitě. Cel-
kem je měsíční současná minimální cena za tele-
fonní hovory v obou lokalitách 21 000 Kč, která 
zdaleka není využita a tím si společnost reálně 
navyšuje tarif cca na dvojnásobek. U nového po-
skytovatele VoIP konektivity je navržen minimál-
ní paušál za volání na 10 000 Kč, což je v současné 
době i cena hovorného.
 U obou poskytovatelů je rozdíl hlavně v tari-
fi kaci. U současného poskytovatele je tarifi kace 
pro společnost postavena dost nevýhodně: je na-
staven tarif 120 + 60, což znamená, že se počítají 
celé první 2 minuty a následně se tarif odvíjí po mi-
nutách. U navrhovaného poskytovatele je tarifi ka-
ce sekundová již od první vteřiny, tzn. 1 + 1. Vzhledem 
k tomu, že stěžejní část volání se uskutečňuje 
z obchodního oddělení, můžeme ze zkušenosti 
říct, že délka hovorů je proměnlivá. Po propočí-
tání provolávky lze tedy konstatovat, že úspory 
při stejné ceně, ale rozdílné tarifi kaci, dělají 
23 % ve prospěch VoIP volání.
 V současné době vedení společnosti také po-
řádá každé 2 týdny společné obchodní a fi rem-
ní porady. Protože část manažerů společnosti je 
v jedné lokalitě a druhá ve druhé lokalitě, někteří 
navíc pracují formou HomeOffi  ce, jsou tyto po-
rady konané na jednom místě, protože část lidí 
dojíždí. Toto řešení se jeví jako neefektivní a sou-
časně se změnou VoIP řešení se hledá i varian-
ta, jak optimalizovat i tuto oblast komunikace. 
Z celkového hlediska je nejvýhodnější zavedení 
videokonferencí. Prvotní náklady se sice zdají 

být vyšší, ale po vyčíslení přínosu a úspor je ná-
vratnost velmi krátká.
 Případná realizace navrhovaného řešení má 
jak fi nanční, tak i organizační přínos na úsporu 
času zaměstnanců a peněz společnosti.
 Zavedení IP telefonie do společnosti zna-
mená značnou fi nanční úsporu nákladů na ho-
vory z pevných linek. Zavedení této technologie 

hovorů s sebou přináší i náklady, které se budou 
pohybovat do přepokládané výše 674 728 Kč 
(včetně základní ceny za implementaci). Tato 
suma v sobě zahrnuje náklady jak za kom-
plexní VoIP řešení, tak i řešení videokonfe-
rencí a aktivaci telefonních čísel. 
 Z výše uvedeného porovnání nákladů a úspor 
vyplývá, že návratnost je přibližně 8 měsíců 
od implementace řešení. Při 100% využívání IP 
telefonie je průměrná roční úspora 993 144 Kč. Ta 
může být i vyšší a to díky snížením měsíčních paušá-
lů a minimálního hovorného na 10 000 Kč měsíčně. 
 Další úspora je problematicky vyčíslitelná, 
ale v celkovém pohledu měřitelná. Jedná se 
o komfortnější práci s celým systémem, kdy je 

provázáno VoIP řešení s nahrávacím zařízením 
a s CRM aplikací. Lze říci, že telefonující dokáží 
lépe využít úspory času, která vznikne propojením 
jednotlivých aplikací. Podle již implementovaných 
obdobných řešení lze orientačně tvrdit, že VoIP 
systém ušetří přibližně 3 % času. Při pracovní 
době 8 hodin je to přibližně 15 minut jednoho 
pracovníka na den. Při dvaceti pracovních dnech 
v měsíci se jedná o 5 hodin, během kterých může 
realizovat další obchodní případy. 
 Nasazení VoIP systému a jeho integra-
ce do stávající fi remní struktury má tedy 
značné přímé úspory – cca 1 mil. Kč roč-
ně. Ale i vedlejší kladné zhodnocení a to: 
zvýšení efektivity práce zaměstnanců, 
možnost lepšího sledování provede-
ných hovorů a hlavně možný nárůst 
případných obchodních případů.
 V případě nasazení pouze částeč-
ného řešení (jen VoIP systému) se sice 
náklady také sníží, ale návratnost se 
prodlouží. Ale i v tomto případě je zaru-
čena vyšší efektivita práce zaměstnan-
ců a to provázáním se CRM systémem. 
Z celkového pohledu je pro společnost 
výhodnější nasadit kompletní navrhované 
řešení i s videokonferenční částí. Jestliže je 
předem stanoven a dodržen správný harmo-
nogram prací, všechny kroky implementace 
nezaberou více než týden. Ve všech krocích 
je Vám tým odborníků JOYCE ČR samozřejmě 
k dispozici.
 VoIP je nestárnoucí technologie, která 
bude fungovat i v budoucnu. Tento trend lze sle-
dovat již nyní, kdy velcí operátoři jako například 
Telefónica O2 chystají vlastní VoIP služby. Do bu-
doucna je možné IP telefonní přístroje vyměnit 
za nové s novými funkcemi, zaručuje to kompa-
tibilita zařízení.

 Naučíme vás

pokořit náklady
 na telefonii, ale i elektřinu!
    2 v jednom!

 Společnost JOYCE ČR, již 13 let působící na trhu IT v oblasti telekomunikací (značky 
WELL a ASUS), v roce 2008 rozšířila svou působnost do nové oblasti: obnovitelné zdroje 
energie, konkrétně fotovoltaické elektrárny (FVE). Jak tyto dvě oblasti souvisí a mohly 
by být přínosem pro menší, ale i větší firmy? Spojovacími články obou jsou:
 • ÚSPORY – nemalou fi nanční zátěží pro většinu fi rem jsou tradičně platby za energie 
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T INECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., (TŽ), druhý 
nejv tší výrobce oceli v R, provozuje od 
po átku roku 2007 systém pokro ilého plá-
nování (APS), který byl nasazen pro zlepšení 
ú innos   ízení. Díky tomuto systému T inec-
ké železárny razantn  zvýšily svoji provozní 
efek  vitu. To podniku umožnilo nejen zvýšit 
na bezkonkuren ní úrove  
termínovou spolehlivost a 
pružnost dodávek zákazní-
k m, ale sou asn  i zlepšit 
ekonomiku výroby. Dosaže-
nými parametry se T inecké 
železárny adí mezi nejlépe 
organizované a ízené hutní 
podniky na sv t . 

„T inecké železárny syste-
maticky pracují na rozvo-
ji své konkurenceschop-
nosti a investice do APS 
systému je sou ástí na-
pl ování naší strategie,“ 
íká Ing. Ji í Cienciala, CSc., p edse-

da p edstavenstva a generální editel 
T ineckých železáren. „Dnes již m žeme 
íci, že šlo o jednu z našich nejd ležit jších 

a nejefektivn jších investic posledních let. 
Díky APS systému se nám poda ilo podstat-
n  zvýšit naši vlastní provozní efektivitu. Na-
u ili jsme se výrazn  lépe vyrovnávat se slo-
žitostí našeho výrobního procesu p i pln ní 
zakázek. Dokážeme nyní nacházet taková 
ešení, která jsou nejen ekonomicky výhod-

n jší pro náš podnik, ale navíc nám umož ují 
nabídnout našim zákazník m dodávky vyso-
ce kvalitních produkt  p i  vysoké termíno-
vé spolehlivosti a p esnosti. Stali jsme se tak 
dobrými partnery našich klient  i tam, kde 
spolehlivost, rychlost a pružnost dodávek 
hraje zásadní roli.“      

„B žný hutní podnik s produkcí srovnatel-
nou s T ineckými železárnami dnes p i stej-
ných dodacích lh tách dosahuje termínové 
spolehlivos   n kde mezi 60% až 80%, tzn. 
že p ibližn  každá t e   i tvrtá zakázka není 
dodána ve slíbeném termínu. A to dokonce 
za situace, kdy hutní podniky termíny svých 

dodávek slibují s p esnos   
pouze na týdny i m síce. 
Termíny dodávek z T ineckých 
železáren jsou dnes potvrzo-
vány s p esnos   jednoho dne 
a p esto b žn  dosahovaná 
termínová spolehlivost dodá-
vek je více než 97%. Tyto pa-
rametry adí T inecké železár-
ny k absolutní sv tové špi ce,“ 
uvádí Dalibor Konvi ka, gene-
rální editel spole nos   LOGIS, 
která v T ineckých železár-
nách provád la implementaci 
APS systému a podporovala 

jeho náb h. „V T ineckých železárnách jsme 
našli ideálního partnera. S tak vysp lým a 
cílev domým týmem jsme se nikdy p ed  m 
nesetkali. Bylo nám c   zde pracovat.“ 

R ST SLOŽITOSTI 
VE VÝROB  TŽ

„Strategií TŽ je specializace sm rem ke zvy-
šování podílu výrobk  s vyšší p idanou hod-
notou, zejména automotive, železni ní do-
prava a výrobky z drátu“, íká Ing. Bohuslav 
Sikora, manažer ízení výroby TŽ. „S tím je 
spojen r st podílu výroby tzv. SBQ produk-
t  (produkty z ušlechtilých ocelí). To p ináší 
významné zvýšení nárok  na plánování a to 
jak z pohledu kapacitního plánování (velmi 

složité materiálové toky s mnoha úzkými 
místy, požadavky na synchronizaci operací, 
seskupování požadavk  do výrobních dávek 
na žíhacích pecích i vyhodnocování exter-
ních kooperací), tak z pohledu alokace vsáz-
ky (neustálé zvyšování rozsahu jakostního 
portfolia výrobk  zejména v oblasti ušlech-
tilých jakostí p i vysokém pom ru zakázek 
malých a st edních objem  do 10 tun a p i 
významných logistických omezeních sklado-
vacích prostor). Na náro nost ízení a pláno-
vání výroby má rovn ž nezanedbatelný vliv 
skute nost, že výroba probíhá na požadavky 
zákazníka a že ve finálních výrobcích není 
udržovaná volná skladová zásoba.“ 

Pokud bychom za takové situace i nadále po-
užívali náš p vodní systém ízení, nevyhnu-
teln  by se takové zm ny zakázkové nápln  
promítly do zhoršení termínové spolehlivos-
ti našich dodávek, do prodloužení dodacích 
lh t, ale i do nižší ekonomiky výroby (nap . 
do zvýšení meziopera ních zásob). To je také 
vid t i na diagramech (viz prot jší strana), 
které ukazují, že p ed nasazením APS systé-
mu docházelo meziro n  jak ke zhoršení ter-
mínové spolehlivosti dodávek (viz srovnání 
pr m rného objemu zpožd ných dodávek), 
tak ke zhoršování ekonomiky výroby, kterou 
ukazuje meziro ní zhoršení sekven nosti 
taveb na ocelárn . 

Výroba T ineckých Železáren:

dob e vylad ný stroj 
Jako dob e vylad ný stroj b ží výrobní proces T ineckých železáren poté, co podnik v 
posledních dvou letech užívá pro ízení výroby systém pokro ilého plánování. 

Ji í Cienciala

P edseda p edstavenstva a 
generální editel, TŽ

R st podílu ušlechtilých ocelí 
na celkové produkci
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DOSAŽENÁ ZLEPŠENÍ

Vzhledem k dos   omezenému prostoru toho-
to lánku ani zdaleka nem žeme uvést vše, co 

by mohlo být 
pro tená e za-
jímavé. Za azu-
jeme alespo  
dva diagramy: 
první z nich, 
“Zpožd né za-
kázky na konci 
m síce“, doku-
mentuje zlep-
šení termínové 
spolehlivosti, 
druhý diagram, 
„Sekven nost 
plynulého od-

lévání“, pak dokládá zlepšení ekonomiky ve 
výrob  (tento parametr je obrazem ekonomi-
ky užívání mezipánví, p i emž pla   ím nižší 
hodnota,  m ekonomi t jší výroba). 

Za rok 2008 podnik dosáhl celkové termíno-
vé spolehlivos   dodávek produkt  kategorie 
SBQ na úrovni 97%. Podle informací, které 
máme k dispozici, se za takový výsledek ne-
musíme styd t nikde na sv t ! 

PODPORA APS SYSTÉMEM 
V OBDOBÍ KRIZE

Výše uvedené výsledky nasazení APS 
systému se týkají období s vysokou po-
ptávkou trhu. Situace na trhu s ocelí se 
ve druhé polovin  roku 2008 nesmírn  
rychle zm nila.

Zm ny tržních podmínek m ly dopad 
také na cíle v oblasti pln ní zakázek. Jed-
nozna nou prioritou se stalo zajišt ní 
špi kové úrovn  zákaznických služeb, aby 
bylo možno využít všech možností trhu. V 
této situaci se naší spole nosti poda ilo 
dosáhnout termínové spolehlivosti pln -
ní zakázek až 99.6% (jaro 2009). 

V sou asné dob  máme pocit, že efekt 
naší investice do velmi vysoké úrovn  
termínové spolehlivosti našich dodávek 
zákazník m se již dostavil. Zatímco hutní 
podniky v našem okolí stále ješt  bojují 
s velmi nízkou úrovní objemu zakázek, v 
našem podniku se v posledních týdnech 
hladina objemu zakázek výrazn  zvýšila. 
Jist  bude pot eba vrátit se ješt  k hod-
nocení této situace v analýzách, jsme ale 
p esv d eni, že vysoká termínová spoleh-

livost hraje svoji roli p i nyn jším oživení 
naší zakázkové nápln .“

APS systém T ineckých železáren byl sesta-
ven z produkt  spole nosti i2 Technologies 
(plánování a materiálové alokace) a ze soft-
ware spole nosti LOGIS (plánování a rozvr-
hování ocelárny, ízení infrastruktury celé-
ho systému). Implementace systému trvala 
18 m síc . 

Jako jediný evropský 
projekt v kategorii vý-
robních podnik  získal 
projekt APS systému 
T ineckých železáren 
v prestižní sout ži 
The Computerworld 
Honors Program sta-
tut laureat (Washing-
ton D.C., 4.6.2007).

Podrobn jší informace (kompletní p ípa-
dová studie) je k dispozici na www.logis.cz 
(LOGIS NEWS, erven 2009) 
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Bohuslav Sikora

Manažer ízení výroby, TŽ

PROFIL 
IMPLEMENTÁTORA

LOGIS je dodavatelem expertních 
služeb a informa ních technologií 
zam ených na zlepšování kvality ízení a 
konkurenceschopnos   podnik . V rámci 
svých ešení uplat uje LOGIS pokro ilé 
ídící a plánovací metody a postupy (tzv. 

best prac  ces), v etn  vysoce výkonných 
informa ních technologií z oboru 
ízení dodavatelských et zc  (SCM) a 

pokro ilého plánování a rozvrhování 
(APS).

Dodávky jsou realizovány formou 
projekt , jejichž cílem je zvyšovat 
dodavatelskou výkonnost a sou asn  
zlepšovat provozní efek  vitu. Typickými 
výsledky projekt  jsou zlepšení v 
následujících oblastech:

Provozní efek  vita

Zákaznický servis

LOGIS, s.r.o., U Nového sv ta 286,
744 01   Frenštát p.R., Czech Republic

www.logis.cz, +420 556 841 100



Siemens IT Solutions and Services, s.r.o., jeden z největších poskytovatelů 
IT služeb, včetně outsourcingu, se spolehl na Maternu a zvýšil efektivitu 
poskytování svých IT služeb jak externím zákazníkům, tak i společnostem 
v rámci koncernu Siemens. 

Společnost Siemens IT Solutions and Services
Siemens IT Solutions and Services patří mezi přední systémové integrátory  
v ČR s tržbami okolo 1,2 miliardy korun v roce 2008. Spojuje odborné znalosti 
a zkušenosti z oblasti IT a procesů a přináší nová řešení a dlouhodobý úspěch 
celému koncernu Siemens i externím zákazníkům.

Situace před začátkem projektu  
a jeho hlavní cíle 
Společnost Siemens IT Solutions 
and Services využívala pro podporu 
svých procesů několik izolovaných 
helpdesků, které nebyly optimálně 
propojeny a nadměrně zatěžovaly 
provozní náklady. Motivací ke spuš-
tění projektu ovšem nebylo jen sní-
žení těchto nákladů centralizací 
roztříštěných helpdesků. Hlav-

ním obchodním 
cílem Siemensu 
bylo významné 
zkrácení času 
připojení no-
vých zákaz-
níků out-
sourcingu 
do spra-
vovaného 

systému. 
K dalším požadav-

kům na projekt patřilo využití 
standardní formy řízení poskytování 
IT služeb dle ITIL. Hlavní výzvou pro-
jektu byl požadavek na velmi rychlou 
implementaci do 6 měsíců. Stan-
dardní doba nasazení u obdobných 
organizací této velikosti se pohybuje 
mezi 12 a 24 měsíci. 

Vzhledem k zavedeným bezpečnost-
ním ICT standardům ve společnosti 
byl zabezpečený přístup k systému 
samozřejmým předpokladem.

Harmonogram a průběh projektu
Projekt odstartoval v lednu 2008. Pro 
implementaci byla vybrána metodi-
ka Service Excellence společnosti 
Materna, která definuje jak změřit 
aktuální stav IT a jak dosáhnout vyš-
šího stupně vyspělosti. Je založena 
na metodickém rámci ITIL a vychá-
zí z více než 500 projektů IT Service 
Managementu, které společnost 
Materna v Evropě implementovala. 
Ilustrační obrázek 1 ukazuje, jaké 
jsou jednotlivé dosažitelné kroky  
a jaká podpora je pro jejich docílení 
potřeba.

Optimalizace IT služeb  
ve společnosti Siemens 

ním obchodním 
cílem Siemensu 
bylo významné 
zkrácení času 
připojení no
vých zákaz
níků out
sourcingu 

systému. 
K dalším požadav

ITIL® is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the 
United Kingdom and other countries.
IT Infrastructure Library® is a Registered Trade Mark of the Office of Government 
Commerce in the United Kingdom and other countries.
The Swirl logo™ is a Trade Mark of the Office of Government Commerce.
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Krajská zdravotní, a.s.

společností Siemens IT Solutions and Services, s.r.o.,
v rekordním čase přibližně tří měsíců. Již tehdy vedení
Krajské zdravotní, a.s., vnímalo zřetelnou potřebu vývoje
společnosti směrem k centralizaci řízení a sjednocování
firemních procesů tak, aby společnost jako celek i její
zákazníci (pacienti) poznali výhody z tohoto spojení.
Ukázkou takové výhody může být například větší síla
kupujícího na trhu se zdravotnickým materiálem
a související úspory získané díky centralizaci nákupu
nebo větší vyjednávací síla vzhledem ke zdravotním
pojišťovnám. 
Na straně pacientů může být tímto příkladem jednotný
přístup k pacientovi a sdílení údajů na všech pobočkách
(např. možnost platby regulačních poplatků na
libovolném pokladním místě Krajské zdravotní, sdílení
pacientových dat v jednotném NIS apod.).
Tomuto dynamickému tempu vývoje společnosti musel
být průběžně přizpůsobován také informační systém.
Ekonomický systém tvořící klíčovou podpůrnou
komponentu v architektuře informačního systému
nemohl po roll-outu z Masarykovy nemocnice rovněž
zůstat nedotčen. Krajská zdravotní proto vypsala veřejnou
zakázku na konsolidaci ekonomických informačních
systémů nemocnic Ústeckého kraje. Společnost Siemens
IT Solutions and Services vyhrála tuto soutěž jako
subdodavatel klíčové komponenty spolu se společností
T-Soft, s.r.o., jež byla hlavním kontraktorem.

Projekt a řešení
Celé řešení konsolidovaného ekonomického informačního
systému (KEIS) pro Krajskou zdravotní, a.s., bylo dodáno
ve dvou hlavních krocích.
1. Roll-out systému SAP ERP z Masarykovy nemocnice

Ústí nad Labem na ostatní odštěpné závody.
2. Postupná konsolidace centrálního ekonomického

systému dle vyvíjejících se potřeb společnosti.
První fáze byla realizována v rekordním čase tří měsíců
od doby, kdy bylo rozhodnutí Ústeckého kraje definitivně
potvrzeno.
Jako základ pro roll-out byl využit systém SAP ERP,
dlouhodobě provozovaný v Masarykově nemocnici,
kde byl implementován již v roce 2002 společností
Siemens. V systému byly provedeny nezbytné úpravy
nastavení dle transformačního projektu poradců
vedení Ústeckého kraje.

S cílem efektivněji a ještě kvalitněji poskytovat
zdravotní péči se vedení Ústeckého kraje
v roce 2007 rozhodlo pro sloučení pěti
krajských nemocnic do jedné organizace.
Tato organizace byla pojmenována Krajská
zdravotní a byla pro ni zvolena právní forma
akciové společnosti. Nově vzniklá Krajská
zdravotní, a.s. se skládá z centrály a pěti
odštěpných závodů – Nemocnice Děčín,
Nemocnice Chomutov, Nemocnice Most,
Nemocnice Teplice a Masarykova nemocnice
Ústí nad Labem. 
Vznikl tak jeden z největších poskytovatelů
zdravotní péče v České republice s ročním
obratem přes 4 miliardy Kč, 3 350 lůžky
a více než 6 000 zaměstnanci. Svou
působností Krajská zdravotní, a.s. pokrývá
více než 1 milion obyvatel České republiky.
Jediným vlastníkem akcií zůstává dodnes
Ústecký kraj.
Cílem transformace bylo, aby změna právní
formy a sloučení nemocnic neměly v první
fázi přímý dopad na pacienty, aby byl
zachován rozsah poskytované zdravotní
péče a odborná úroveň poskytovaných
služeb. Transformace měla také přinést
úspory z rozsahu a vytvořit jednotnou
firemní kulturu, která by celkově zlepšila
zdravotní péči poskytovanou společností.
To bude mít pozitivní přínos i pro občany
Ústeckého kraje, především však pro pacienty
sjednocených nemocnic. Jednou z hlavních
součástí poslání společnosti je nyní orientace
na pacienta-zákazníka.
Po rozhodnutí zřizovatele o sloučení nemocnic
Ústeckého kraje pod Krajskou zdravotní, a.s.
bylo nutné ve velmi krátké době připravit
společný ekonomický informační systém,
aby byl umožněn plynulý chod všech
odštěpných závodů a kontrola ze strany
vedení společnosti Krajské zdravotní, a.s.
Jako logické řešení se nabízelo rozšíření
systému SAP ERP, tehdy již dlouhodobě
úspěšně využívaného Masarykovou nemocnicí
v Ústí nad Labem. Tento roll-out byl realizován
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Přínosy pro zákazníka
Zákazník ve velmi krátké době získal jednotný
ekonomický informační systém pro všechny odštěpné
závody, který mu poskytuje:
• jednotnou datovou základnu pro podpůrné procesy

organizace,
• konec duplicitního pořizování stejných údajů

v různých systémech,
• jednotnou evidenci dodavatelů, odběratelů, majetku,

stavu zásob apod.,
• okamžité informace o majetku organizace, stavu zásob

materiálu a léků, pohybu finančních prostředků,
pohledávek a závazků,

• průběžné i aktuální sledování a řízení nákladů a výnosů,
• včasnou analýzu odchylek a příčin jejich vzniku,
• správu všech podpůrných procesů napříč systémem,
• vedení procesů po jednotlivých krocích a zabránění

jejich vynechání,
• integrované zpracování informací ze všech dokladů

a synchronní aktualizaci dat ve všech modulech
i v okolních systémech,

• spojení podnikových procesů do jednotného
komplexního organizačního celku,

• zlepšení toku informací,
• možnost dalšího rozvoje systému.

Závěr
Projekt „Konsolidace ekonomických informačních
systémů nemocnic Ústeckého kraje“ , realizovaný
společnostmi T-Soft a Siemens pro Krajskou zdravotní,
je jedním z nejvýznamnějších projektů implementace
SAP ERP v prostředí poskytovatele zdravotnických
služeb v České republice.
Společnost Siemens byla vybrána jako dodavatel
konzultačních služeb na základě dlouholetých
zkušeností v oblasti zdravotnictví a zkušeností
z projektů implementace aplikačního softwaru
společnosti SAP.
Krajská zdravotní získala implementací SAP nejen
stabilní páteřní systém pro podpůrné procesy řízení
společnosti, ale také platformu, která umožňuje
bezbřehé možnosti rozvoje ve všech oblastech provozu
zdravotnického zařízení. Díky tomu, že se jedná
o standardní SW, je šetřena energie na podporu
provozu, úpravy SW v důsledku legislativních změn,
řešení chyb apod.
Tato energie může být věnována na rozvoj služeb
pacientů-zákazníků, zkvalitňování zdravotní péče
a udržení postavení na špičce mezi moderními
zdravotnickými zařízeními nejen v České republice.

Roll-out zahrnoval základní moduly SAP ERP:
• Finanční účetnictví,
• Investiční majetek,
• Controlling,
• Materiálové hospodářství,
• Odbyt,
• Řízení údržby.

Dále bylo vyřešeno rozhraní na systém
VEMA Mzdy, nemocniční systém Clinicom
a lékárenský systém Farmis.
Výsledkem byl stav, kdy celá společnost
používá jeden centrálně spravovaný
ekonomický informační systém, který
umožňuje sledovat hospodaření za celou
Krajskou zdravotní jako jeden celek (účetní
okruh) nebo za jednotlivé odštěpné závody
(pracovní úseky) zvlášť. Z pohledu
controllingu jsou odštěpné závody
zachyceny jako množiny nákladových středisek.
Z pohledu logistiky představují odštěpné
závody samostatné závody.
Primárním cílem druhé fáze bylo rozvinout
centrální ekonomický informační systém
do takové podoby, kdy plně využívá
pokročilých možností dodaného softwarového
vybavení. Sekundárním cílem bylo sladění
infrastruktury systému se světovými
standardy a best practices.

Mezi funkční rozšíření systému patří zejména:
• investiční management,
• centrální nákup,
• cash management,
• rozhraní na sjednocený HR systém,
• workflow pro schvalování dodavatelských

faktur,
• propojení SAP s objednávkovým systémem.

Mezi infrastrukturní rozšíření patří:
• implementace SAP Solution Manager,
• zprovoznění centrálního monitoringu

systému,
• propojení s Active Directory,
• aktualizace dokumentace systému

včetně aktualizace sizingu,
• analýza a návrh optimalizace struktury

uživatelských licencí.
Paralelně s rozvojovými projekty jsou
společností Siemens také dlouhodobě
poskytovány Krajské zdravotní, a.s., služby
podpory SAP ERP.

Všechny uvedené názvy
hardwaru a softwaru
jsou značkami a/nebo
ochrannými známkami
svých držitelů.

© Siemens IT Solutions 
and Services, s.r.o. 
Právo na úpravy
vyhrazeno. 
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