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Aspekty implementace − Organizační projekt
• Zavádění informačního systému se netýká pouze výpočetní techniky, nýbrž se jedná o 

organizační projekt. 

• Je to obtížná a mnohdy i kritická fáze v existenci podniku !

Dodržení
nákladů

Dodržení 
času 

realizace

Kvalitní IS



Aspekty implementace – Podmínky úspěchu

Systému

Dat

Pracovníků



Časově vymezený úkol

Obsahově vymezený úkol

Stanovené zdroje
peníze
lidé
hmotné prostředky

Vymezená zodpovědnost

Stanovené kompetence

Aspekty implementace

PROJEKT



Aspekty implementace - Zásady

Za projekt zodpovědný pracovník musí být nominován
z řad spolupracovníků firmy!!!

Vedení firmy musí být po celou dobu trvání do 
projektu involvováno!

Realizace musí probíhat za spolupráce pracovníků
z příslušných odborných útvarů - nejen vedoucí
pracovníci, nýbrž hlavně budoucí pracovníci na 
systému!

Akceptace systému ze strany vedení a zúčastněných
spolupracovníku je rozhodující pro úspěch! 



Na počátku je rozhodující akceptace
vedení firmy

-
Pro zavedení a úspěšný provoz

je rozhodující akceptace
ze strany zúčastněných

spolupracovníků

JE TO VÁŠ 
(NE dodavatelův)

SYSTÉM
!!!!

Aspekty implementace - Zásady



Opatření

 Stabilita organizace
- plus
- kont.
- mínus

 Akce
- souběžně
- perspektivně

 Přihlédnout!
 Nezavádět zároveň  

stabilizovat!

 Priorita
 Zajištění zdrojů (lidé, místnosti…)

 Ev. požadavky (nutnost úprav)
 Rozhraní k novému systému
 Stabilita (potřebné kapacity)
 Co zůstane?

Zázemí

pro 

zavádění IS

Návazné
systémy

Předpoklady

Stávající 
systém

Aspekty implementace - Zásady



• Založení projektu
• Organizace projektu
• Jmenování

- řídící výbor
- vedení projektu
- týmy

• Stanovení limitů
• Předpoklady
• Plán realizace
• Start prací

Aspekty implementace – Aktivity implementace

Organizace

Instalace

Education

Workflow

Model dat

Systém

Education pilot

Production pilot

Start

Konsolidace



• Hardware pro demo a školení
• Demo-verze
• Education
• Test
• Produkce
• Hardware pro produkci

(pro jednotlivé kroky)

Aspekty implementace – Aktivity implementace

Organizace

Instalace

Education

Workflow

Model dat

Systém

Education pilot

Production pilot

Start

Konsolidace



• Demo pro tým
• Školení týmu
• Cvičení v týmu
• Školení uživatelů
• Cvičení uživatelů

Aspekty implementace – Aktivity implementace

Instalace

Education

Workflow

Model dat

Systém

Education pilot

Production pilot

Start

Konsolidace

Organizace



• Model firmy
• Objekty
• Procesy/funkce
• Dopady na systém
• Dopady na organizaci
• Dopady na data
• Vypracování dokumentace

Aspekty implementace – Aktivity implementace

Instalace

Education

Workflow

Model dat

Systém

Education pilot

Production pilot

Start

Konsolidace

Organizace



• Analýza dat
• Struktura dat
• Číselníky
• Kmenové údaje
• Pohybové údaje
• Parametry
• Příprava a očištění dat
• Doplnění dat
• Cvičné příklady

Aspekty implementace – Aktivity implementace

Instalace

Education

Workflow

Model dat

Systém

Education pilot

Production pilot

Start

Konsolidace

Organizace



• Definice rozsahu systému
• Stanovení mandantů, uživatelů,

skupin uživatelů, mandantů
• Rozdělení systému (education,

test, produkce)
• Parametrizace a nastavení systému
• Definice event. úprav a doplňků
• Rozhraní k ostaním systémům
• Systémová podpora při analýze,      

přípravě a přebírce dat 
• Vytvoření databáze pro individuální

vyhodnocování

Aspekty implementace – Aktivity implementace

Instalace

Education

Workflow

Model dat

Systém

Education pilot

Production pilot

Start

Konsolidace

Organizace



• Procvičení všech procesů
- tým
- uživatelé

• Ověření průchodnosti, 
funkčnosti a efektivnosti
definovaných procesů

Aspekty implementace – Aktivity implementace

Instalace

Education

Workflow

Model dat

Systém

Education pilot

Production pilot

Start

Konsolidace

Organizace



Test systému:
(reálná data)
• Funkce
• Databáze
• Stres
• Simulovaný start

Aspekty implementace – Aktivity implementace

Instalace

Education

Workflow

Model dat

Systém

Education pilot

Production pilot

Start

Konsolidace

Organizace



I. KROK:
• kmenová data
• parametry

II. KROK:
• pohybová data

III. KROK:
• ostrý provoz

(plánování, řízení, dispozice)

Organizařní opatření!
Ústupová strategie!

Aspekty implementace – Aktivity implementace

Instalace

Education

Workflow

Model dat

Systém

Education pilot

Production pilot

Start

Konsolidace

Organizace



• Diagnostika systému
• Tuning
• Konsolidační opatření
• Ukončení projektu
• Předání do běžného provozu

Aspekty implementace – Aktivity implementace

Instalace
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Workflow

Model dat
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Aspekty implementace – Plán implementace

Instalace

Education

Workflow

Model dat

Systém

Education pilot

Production pilot

Start

Konsolidace

Organizace
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ŘÍDÍCÍ VÝBOR:

V čele tzv. koordinátor projektu
(člen top managementu (finance, 
nebo nejvíce zůčastněná osoba firmy, 
při velkých projektech i GŘ) +
• vedoucí projektu
• zástupce dodavatele
• další dle potřeby (např. vedoucí IT)

•Úkoly:
• kontrola průběhu
• rozhodování
• krizový management

•Pravidelné schůze - 14 dnů až
1x/měs.
Rozhoduje o zásadních problémech.

Řídící
výbor

Vedení

projektu

Tým 1

Tým 2

Tým 3

Třístupňový model

Aspekty implementace – Organizace projektu



VEDENÍ PROJEKTU:

Vedením firmy nominovaný pracovník.
Kritéria: Z odborného útvaru
- ne! vedoucí, nýbrž perspektivní

pracovník, 
- ne! který se může nejvíce

postrádat.
Po dobu trvání projektu uvolněný z 
funkce. 

-Dodavatelem nominovaný
zodpovědný pracovník. Koordinuje
nasazení zdrojů dodavatele. Podpora
při realizaci. Pokud možno po celou
dobu trvání projektu.

Řídící
výbor

Tým 1

Tým 2

Tým 3

Třístupňový model

Aspekty implementace – Organizace projektu



TÝMY:

Rozsáhlejší projekty - více týmů - dle
odborných oblastí.
Pozor: - nezacementovat stávající
stav!!!

Vedoucí týmu - stejná kritéria jako
vedoucí projektu!

Členové týmu dle potřeby.
„Meinungsmacher“

Nutnost znalosti celého systému, 
nejen vlastní oblasti.

Key User - školí ostatní

Tým 1

Řídící
výbor

Vedení

projektu
Tým 2

Tým 3

Třístupňový model

Aspekty implementace – Organizace projektu



• Kontrola - postupu a kvality prací
- čerpání zdrojů

• Schvalování (v rámci kompetence)
- termínový plán
- organizační změny
- opatření k řešení problémů
- další potřebné zdroje

• Předkládá vedení firmy informace a návrhy opatření
• Uvolňuje jednotlivé realizační kroky a potvrzuje výsledky
• Dle potřeby přibírá na meetingy další zodpovědné
pracovníky z odborných útvarů od dodavatele

• Informuje a projednává důležité kroky s odbory
• Organizuje informační akce pro spolupracovníky firmy

Řídící
výbor

Aktivity

Aspekty implementace – Organizace projektu



• Vypracovává návrh postupu prací, termínový plán a s tím
spojené požadavky na zdroje (vč. členů týmu)

• Koordinuje a zúčastňuje se prací týmu
• Organizuje školení týmu a ostatních pracovníků
• Zpracovává požadavky na systém a organizaci
• Navrhuje a zdůvodňuje změny v projektu a  s tím spojené

požadavky na zdroje
• Navrhuje opatření k řešení problémů
• Projednává navrhovaná řešení a opatření s příslušnými

útvary (v rámci kompetencí)
• Informuje zodpovědné pracovníky odborných útvarů

o postupu prací
• Koordinuje spolupráci s dodavatelem
• Připravuje materiály pro řídící výbor

Vedení
projektu

Aktivity

Aspekty implementace – Organizace projektu



• Zúčastňuje se školení (všechny moduly!)
• Připravuje cvičné příklady a tyto procvičuje
• Prověřuje průchodnost řešení na systému (Workshop)
• Vypracovává postup prací pro jednotlivé procesy
• Organizuje přípravu dat pro systém
• Rozpracovává organizaci systému (parametry, oprávnění ....)
• Navrhuje potřebné úpravy systému (funkce, formuláře,

sestavy)
• Provádí test systému
• Přenáší informace do jednotlivých útvarů a ověřuje řešení
• Školí další pracovníky pro systém
• Zpracovává projektovou dokumentaci - výsledky

- výstupní sestavy
- Workflow
- popisy prací

Tým

Aktivity

Aspekty implementace – Organizace projektu



•Stanovení priorit vůči
okolí (dynamicky)

•Zajištění předpokladů

•Školení

•Realizační plán

•Detailní koncept

•Příprava systému

•Work shop

•Příprava dat

•Zkušební provoz

•Start

Souběžné aktivity, stálé přizpůsobování na: • nové poznatky
• měnící se požadavky
• celkovou situaci

Aspekty implementace – Fáze projektu

Předrealizační aktivity



Aspekty implementace – Fáze projektu

Předrealizační aktivity

Oblasti

Detailní
koncept

Analýza
potřeby/
přínosu

Work
flows

Key
user

Školení

Systémový
uživatel

Ostatní
uživatelé

Lidé

Zajištění
předpokladů

Místnosti

Zařízení



Aspekty implementace – Fáze projektu

Předrealizační aktivity

education

Organizace

Příprava
systému

Parametrizace

Rozdělení
systému

test provoz

Data

Úpravy
konceptu

Vypracování
příkladu

Work
shop

Přiřazení
Co? / Kdo?

Ověření
na

systému



Organizace

• Koncept řešení
• Workflow
• Funkce/pracovníci
• Funkční analýza dat

(vč. četností)

Systém

• Rozsah systému - Moduly
• Struktura systému - Mandanti

- Levels
- Users

• Databáze
• Rozdělení systému
• Rozhraní/úpravy
• Instalace hardware/software
• Integrace
• Test 
• Ošetření systému

Aspekty implementace – Úkoly

Checklist

• Seznam všech úkolů podle - týmů
- oblastí
- termínů

• Kdo, kdy a za co je zodpovědný
• Definice výsledků



Aspekty implementace – Termíny

Měsíce
1    2  3 4       5   6     7   8 9 10  11 12

Kick off

START

A
kc

e

Koncept

Školeni

Příprava dat, nastavování IS, prg

Dodatky

Zkusební

provoz

Stabilizace

Konec projektu



Aspekty implementace – Termíny

Termínový plán

- na úrovni projektu
- detail dle potřeby (závislosti!)

• Komplexní pokrytí problematiky
• Rozsah projektu
• Velikost firmy

Kritéria: - jednoduchost
- přehlednost
- měnitelnost

Provázání funkcí nutné hlavně před zavedením systému.

Zveřejnit, kontrolovat !!!



Aspekty implementace – Work flows

Proces
Stav

výchozí
Stav

cílový

AktivitaCo?

PřínosProč?

Řešení problémuJak?

OrganizaceKdo?

Analýza procesů

Potenciál
racionalizace

KNOW-HOW

„Nezacementovat“
Stávající stav !

Chceme zlepšení !



Převzetí dat

Která data Pohybová data

Parametry

Kmenová data

Jak Pohybová data

Parametry

Aspekty implementace – Příprava dat



Analýza dat Číselníky

Klíčová data

Četnosti

Aspekty implementace – Příprava dat

Objekty

• Materiál
• Uživatel
• Zákazník
• Dodavatel
• Zakázka
• Prodejní objednávka
• Nákupní objednávka
• Faktura
• … a další

Procesy

•Potvrzení zakázky
• Uskladnění
• Zadání výroby
• Změnové řízení
• Inventura
• Rezervování materiálu
• … a další

Katalog
dat

firmy



Aspekty implementace – Příprava dat

Očista (-)

Stará data

Doplnit (+)
Korigovat

Převzetí
dat

.

Nová data

korigovat

Příprava

Nová data

Doplňky



ÚlohyPřevzetí dat

Aspekty implementace – Příprava dat

Odborné útvary

Analýzy
Storna
Ruční korektury
Doplnění
Kontrola kvality
Uvolnění
PŘEDÁNÍ

IT

Kontrola převzetí
Převzetí
Doplnění + korektury
Běžná péče - nová

Seznamy
Programované
-Analýzy
-Storna
-Korektury
-Doplnění

-PŘEVZETÍ
-Korektury
-Doplnění

Kontrola kvality + Úplnosti
(Konsistence)
Uvolnění pro systém

N
o

vá
St

ar
á



Aspekty implementace – Školení všech uživatelů

Tým

Hardware

Časový
odstup

Před produktivním startem školí členové týmu všechny zbylé uživatele v odborných útvarech



Kroky Organizace Postup
Ústupová

strategie

Co? Scénář „zadní vrátka“
I. Kmenové údaje / 
parametry

Kdo?

II. Pohybová data 
(inventura)

S kým?

III. Generování 
výsledků (potřeba)

Kdy?

Jak?

Kde?

Za
ve

d
e

n
í s

ys
té

m
u

Aspekty implementace – Start



1          2             3          4           5             6      7       8              9     10     11

konverze
dat

rozhraní

kvalita 
výsleedků

tuning

dodatky

školení

instalace

kmenová
data

spoluprac.

přístup
na sklad

artikly
zadávání

do výroby

Týden

pohybová
data

dodavatelé
zákazníci

výrobní 
zakázky

stávající 
systém

účetnictví

zjišťování
potřeby

parametry

zkušební
provoz

zakázky

plný
provoz

výroba

mat.
hospodářství

uživatelénákup/prodej

nákup
prodej

výroba

databáze

dávky

d
n

eš
n

íd
en

objednávky

Aspekty implementace – Máme informace kde jsme



Stresový
test

Skutečná data

Všechna data + všichni uživatelé

Všechna data

Systémový

test

Funkčně
Plná

databáze

Aspekty implementace – Systémový test



ST
A

R
Ý

Inventura/
Odsouhlasení

Příprava, doplnění,
pročistění

Zbývající data
dle potřeby

I. PŘÍPRAVA
II. NÁBĚH

III. VYLEPŠENÍ

N
O

V
Ý

výr. zak.
zásoby
zakázky

objednávky

artikly, kusovníky
výrobní operace, receptury
dodavatelé, zákazníci, ceny

(úpravy, doplnění)

modely, plán údržby, vozidla, trasy
zakázky údržby,
banky, adresy

potřeba,
zadání výroby

nákl. střediska účetní osnova

STOP starý START nový
(produktivně)

Aspekty implementace – Kroky zavedení systému



Aspekty implementace – Stabilizace systému

Zajistit si
„prostor“

Kritická
fáze

• Chybí rutina - systém
není vžitý!

• dělají se chyby!
• nestačí se držet krok

s běžným provozem!

• Stanovit časy ošetření systému
• Přesčasy
• Priority
• Omezený servis systémem (ručně)



Aspekty implementace – Maintenance

Druhy smluv

Hotline

Zastoupení

Konec projektuDosažení stability 3 – 6 měsíců

Smlouva o údržbě

Relase upgrade

Ošetření databáze

„hřiště“

(malý) projekt
Množství 

úprav/dodatků

Nové možnosti

Nezávislost

Zdroje



Děkuji za pozornost

Tomáš Gadas
Tel:  +420 602 538 142, e-mail: tomas@gadas.cz, www.gadas.cz

mailto:tomas@Gadas.cz

