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ÚVODNÍ ZPRÁVA 
 
ZADÁNÍ PROJEKTU 

 

Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o 

klientech a o tištěných materiálech dostupných ve firmě a v oblasti office 

managementu. 

 

HYPOTÉZA 

 

K dosažení cílů projektu bude vytvořen speciální software, který bude spolupracovat 

s nyní používanými operačními systémy (MS Windows NT, XP). Tento SW bude plnit 

tři základní funkce, vycházející ze tří oblastí: bude se jednat o databázi klientů, 

evidenci tištěných materiálů a aplikaci pro data pro office management. Nový 

informační systém bude hardwarově obsluhovat vlastní server s pamětí 40 GB, který 

bude zajišťovat zálohování dat na stávajícím serveru, a připojeno k němu bude max. 

15 klientských počítačů. Další záloha dat se bude pravidelně tvořit na CD. 

 

ZÚČASTNĚNÉ SUBJEKTY 

 

Zadavatel: Eklektik Communications (www.eklektik.com) 

Řešitel / projektant: Karolína Kučerová 

Provozovatel: Eklektik Communications 

Kooperant projektanta: CompuServis, s.r.o. 

Uživatel: zaměstnanci firmy Eklektik 

 

ETAPY VÝSTAVBY SYSTÉMU 

 

1. Podrobná analýza stávajícího SW vybavení firmy a existujících mechanismů 

sdílení informací (1.10.-20.10.2004) 

2. Tvorba SW (21.10.-20.12.2004) 

http://www.eklektik.com
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3. Instalace nového HW a SW, testování technologické funkčnosti (v provozu 

zůstává stávající HW a SW, nový se k němu přidává) (21.12.2004 - 4.1.2005) 

4. Technické doladění SW (5.1.-15.1.2005) 

5. Školení uživatelů, testování spokojenosti uživatelů, přizpůsobování SW jejich 

potřebám (16.1.-14.2.2005) 

6. Dokončení úprav a finální zaškolení (15.2.-28.2.2005) 

 

SOUHRN NÁKLADŮ NA PROJEKT 

 

Investiční náklady: 60 000 Kč (HW a SW) 

Neinvestiční náklady: 

 jednorázově: 37 600 Kč (odměna řešiteli, povinné odvody ze mzdy, zaškolení 

  uživatelů, instalace) 

 za rok provozu: 26 000 Kč (servisní poplatky, náklady na drobný hmotný a 

  nehmotný materiál) 
Celkové náklady: 123 600 Kč 
 
 

SOUČASNÝ STAV SYSTÉMU 
 
V současnosti ve firmě Eklektik neexistuje ucelený informační systém. 

Informace o klientech se omezují na adresář se soubory na sdíleném disku serveru, 

údaje o osobách, průběhu jednání či o souvisejících dokumentech jsou k dispozici 

pouze zaměstnancům, kteří s klientem přímo jednají. 

Tištěné informační zdroje jsou ve firmě evidovány pouze v hlavách obyvatel 

kanceláří, v nichž jsou uchovávány. 

Office manager podklady pro svou práci často pracně shledává na rozptýlených 

papírových nosičích. 

Podrobnější analýza situace ve firmě a nedostatků ve sdílení informací je ovšem 

předmětem první etapy řešení předkládaného projektu. 
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CÍLE ŘEŠENÍ PROJEKTU PROSEK 
 

Hlavní cíl:  

Zvýšení efektivity práce ve firmě Eklektik 

Vedlejší cíle: 

 Vytvoření databáze klientů, zahrnující všechny relevantní údaje. 

 Vytvoření evidence tištěných informačních zdrojů firmy Eklektik. 

 Vytvoření efektivního nástroje pro komunikaci office managera se   

  zaměstnanci. 

 

 

ORGANIZAČNĚ FUNKČNÍ ŘEŠENÍ – KOMENTOVANÉ SCHÉMA 
(viz stránky 7 - 9) 

 

1. Databáze klientů 

Zaměstnanec zaznamenává prostřednictvím SW na svém osobním (klientském) 

počítači do databáze informace o jednotlivých klientech. Každý klient má vytvořený 

záznam, do něhož se hromadí všechny k němu relevantní informace. 

Tyto informace mezi sebou mohou být navzájem odkazovány, opět na základě 

zadání příslušných údajů zaměstnancem. 

Vyhledávání probíhá na základě prohlížení seznamu klientů a jednotlivých záznamů. 

Je také možné pátrat po údajích fulltextovým vyhledávačem. 

 

2. Databáze dokumentů 

Zaměstnanec zaznamenává prostřednictvím SW na svém osobním (klientském) 

počítači do databáze informace o tištěných dokumentech, které se ukládají v jeho 

kanceláři. Informace o dokumentech je pak k dispozici ostatním zaměstnancům. 

Vyhledávat je v něm možné procházením seznamu dokumentů nebo pomocí 

fulltextového vyhledávání. 
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3. Databáze informací pro office managera. 

Informace pro office managera nejsou běžně přístupné ostatním zaměstnancům 

firmy. Ti pouze dodávají informace, které jsou po nich žádány, vyplněním příslušného 

formuláře v SW aplikaci této databáze na svém počítači. Údaje se pak ukládají na 

serveru, odkud je může vyvolat a používat office manager.  

Předpokládá se, že jen základní zpracování dat bude provádět nový SW, náročnější 

operace s údaji už bude provádět v současnosti používaný SW.  

 

Poznámka: Ve všech schématech jsou pro zjednodušení použity pouze p říklady 

toho, jaká data mohou být do databází ukládána. 

 

 

POŽADOVANÉ PERSONÁLNÍ, TECHNOLOGICKÉ, TECHNICKÉ A 
MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ 
 

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

 

Projekt nevyžaduje speciální zabezpečení na straně uživatele. Pro vytvoření SW a 

instalaci HW bude najata externí firma (podle doporučení řešitele CompuServis, 

s.r.o.), tatáž firma provede i školení zaměstnanců a zajistí údržbu SW a HW systému 

v měsících následujících po jeho spuštění. Naplnit systém daty budou po tomto 

školení schopni zaměstnanci sami. 

 

TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 

 

Po technologické stránce projekt vyžaduje speciální SW. Ten bude disponovat t řemi 

aplikacemi pro řešení tří různých funkcí informačního systému (viz organizačně-

funkční řešení). Každá z nich bude uživatelsky příjemnou formou umožňovat 

vkládání dat, která budou nově zadávána nebo importována z kancelářských aplikací 

firmy Microsoft. Operační systém této firmy (Windows NT či XP) bude rovněž 

platformou provozu nového SW, přičemž do kancelářských aplikací SW této firmy 

bude možné údaje z informačního systému také exportovat.  
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Kromě prohlížení budou nad daty fungovat některé uživatelské nástroje, především 

možnost fulltextového vyhledávání. Kromě toho bude možné záznamy navzájem 

hypertextově propojovat. Aplikace pro office managera by měla provádět i základní 

operace s daty (především numerickými). 

SW aplikace bude přitom instalována na každý z klientských počítačů, data, jimiž 

bude IS naplněn, se budou uchovávat na novém serveru tohoto IS, přičemž jeho 

záloha bude průběžně aktualizována na stávajícím serveru firmy. Nejméně jednou 

měsíčně bude provedena záloha dat na CD. 

 

TECHNICKÉ VYBAVENÍ 

 

• výkonný počítač/server s CD-RW mechanikou 

• využije se stávající vybavení firmy (server, klientské počítače, síť atd.) 

 

MATERIÁLNÍ NÁROKY 

 

• CD-R nosiče pro zálohování dat 

• využije se stávající kancelářské vybavení firmy 
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FINANČNÍ ROZVAHA SE STRUČNÝM ODŮVODNĚNÍM POLOŽEK, 
UVEDENÝCH VE FORMULÁŘI NA „LISTU E“ 
 
položka cena odůvodnění 

počítač 30 000 Kč  

výkonný server s CD-RW mechanikou bude 

ukládat data, kterými budou databáze 

naplněny, a zajišťovat jejich zálohování 

vytvoření software 30 000 Kč 
na zakázku vytvořený software bude dokonale 

přizpůsoben všem potřebám uživatele 

instalace  5 000 Kč 

jednorázový poplatek hradí instalaci SW 

aplikace na klientské počítače a zapojení 

nového HW (serveru) do stávající sítě 

drobný materiál 2 000 Kč 

nosiče CD-R budou sloužit k zálohování dat 

z IS, mohou být zakoupeny též další nezbytné 

kancelářské potřeby 

služby 24 000 Kč 

2000 Kč měsíčně je poplatek za pravidelnou 

správu SW a HW informačního systému 

odborníkem 

zaškolení zaměstnanců 5 000 Kč 
jednorázový náklad na instruktáž uživatelů 

nového SW 

odměny řešitelům 20 000 Kč  

povinné odvody 7 600 Kč 
sociální a zdravotní pojištění k vyplaceným 

odměnám 
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SCHÉMA 1: DATABÁZE KLIENTŮ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATABÁZE 
KLIENTŮ 
(server) 

 

ZAMĚSTNANEC 

NALEZENÍ 
INFORMACE O 

KLIENTOVI 

SCHŮZKA S 
KLIENTEM 

MATERIÁL 
VYTVOŘENÝ 
PRO KLIENTA 

KONTAKT NA 
KLIENTA 

ZAZNAMENÁNÍ 
INFORMACE 

ZÁZNAM 
KLIENTA  

V DATABÁZI 
(klient.počítač) 

 
ZAMĚSTNANEC 

DOTAZ NA 
INFORMACI O 

KLIENTOVI 

ZAZNAMENÁNÍ 
INFORMACE 

ZAZNAMENÁNÍ 
INFORMACE 

ZAZNAMENÁNÍ 
INFORMACE 
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SCHÉMA 2: DATABÁZE DOKUMENTŮ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATABÁZE 
TIŠTĚNÝCH 

DOKUMENTŮ 
(server) 

 

ZAMĚSTNANEC 

ULOŽENÍ  
KNIHY 

ULOŽENÍ 
ČASOPISU 

ULOŽENÍ 
VÝSLEDKŮ 
VÝZKUMU 

ULOŽENÍ 
TIŠTĚNÉ 

PREZENTACE 

ZAZNAMENÁNÍ 
DO DATABÁZE  

 
ZAMĚSTNANEC 

DOTAZ NA 
INFORMACI O 
DOKUMENTU 

ZAZNAMENÁNÍ 
DO DATABÁZE  

ZAZNAMENÁNÍ 
DO DATABÁZE  

ZAZNAMENÁNÍ 
DO DATABÁZE  
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SCHÉMA 3: DATABÁZE INFORMACÍ PRO OFFICE MANAGERA 
 
 
 
  

OFFICE 
MANAGER 

 
ZAMĚSTNANEC 

VYPLNĚNÍ 
VÝKAZU PRÁCE 
(klient. počítač) 

DATABÁZE 
INFORMACÍ 
PRO OFFICE 
MANAGERA 

(server) 

VYÚČTOVÁNÍ 
PRAC. CESTY 
(klient. počítač) 

DOTAZ NA 
KONKRÉTNÍ 
INFORMACI 

VÝZVA K DODÁNÍ 
INFORMACÍ 


