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ERP: [ilEffiyř,??-ra.e
tír p:rnrluoš

mpIementace' upgrade i integrace ERP systémů jsou stále komplexnějšími projektY, ktené se
neobejdou bez akceschopných týmů a partnerů ani bez zkušených provozních správců.

ýhody a neýhody implemen-
tace softwaru pro plánování
podnikoých zdrojů ERP

terprise Resource Planning)
dobře zdokumentovány. Povaha

ů ERP se však mění, protože
niky přecházejí z provozu

-premise na cloud computing
shromažďuj í, ukládaj í, analyzýí

ida1e z téměř všech aspektů své čin-
nosti. V důsledku toho se mění i ]id-
ské a ekonomické investice potřeb-
né k podpoře těchto změn.

Implementační tým
jako zákIad
KIíčem k zajištění úspěšné imple'
mentace ERP je vhodně sestavený

l Kíčem

k implementaci ERP

je akceschopný

a akceschopný projektor,y tým.
Před samotným ýběrem jeho členů
by si mě1 každý CIo nebo vedoucí
IT oddě1ení udělat celkoý obtázek
o fungování podniku a o schopnos-
tech lidí. ktere má k dispozici.
Kromě vhodných technických
dovedností musí brát zřetei i na to,
jak jsou schopní spolupracovat,
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proiektový tým.



řídit diskuzi, ryjednávat a odhado-
vat rizika.

Dalším krokem je ýběr klíčo'
ých členů týmu, především archi-
tekta ce]ého řešení a viastníků jed-
notliých podnikoých procesů. Ti
hrají klíčovou roli při definování
požadavků na jednotlivé funkce
systému, při jeho návrhu a testo-
vání, při správě změn a dalších
aspektech celého projektu.

Tým se pak obrykle doplní
o ýkonného vedoucího, projektové
manažer y, technické architekty
a obchodní a technické analytiky.
Nezbytností je získat podporu
ostatních firemních oddělení.
Dobře sestavený impIementační
tým je schopný efektivně spolupra-
covat s externími dodavateli asnáze
uhlídá případnou hrozbu překro-
čení nák]adů.

,,Tým musíbýt akceschopný, tedy

co nejmenší, a zóroveň musí polzýt
v š e chny implement ov ané oblas ti,"
lysvětluje Vladimír Bartoš, ředite1
pro strategii ve společnosti Minerva
Česká repubIi ka' ..Za kaŽdou oblosr
musí být jmenov aný o dp ov ě dný'lzlí-
čový uživ atel' Kolelztivní o dp ov ě dno st
nefunguje. Minervě se osvědčilo defi'
novat společný ým složený zkonzul'
tantů dodauatele a klíčových uživa'

telů zóLzazníha. obvyl<'le to bývají tři
Lzonzultanti a pět až deset klíčoých
uživatelů."

Podle Martina Jirmanna, CEO
firmy Abra Software, je důležité
uchopit implementaci jako kom-
plexní projekt, a to jak na straně
dodavatele ERP systému, tak i na
straně zákazníka. Každá strana
musí stanov1t projektoý tým a oba
spolu musejí několik týdnů nebo
i měsíců úzce spolupracovat.

',Zókaznílz si pro řízení projelztu
musí vybrat silného proje'lztového
manožera s dostatečnými pravomo'
cemi a vůIi prosadit ve firmě změnu.
V ýmu jsou dóIe důIežití ktíčoví uži'
vatelé za jednotliv é implementované
oblasti, kteří stanovují t'unkční poža-
dav'lzy' Také dodavatel musí mít
v ýmu zlzušeného projelztového
manažer a a ým honzultantů yho dně
namixovaných podle potŤebných l<om'

petencí," dodává Jirmann'
,,Pro optimólní složení z hlediska

struktury a rolí v rómci implementač-
ního ýmu existuje řada implementač-
ních meto dik," podotýká Milan
Tesař, obchodní ředite1 spo1ečnosti
InfoConsulting Czech & Slovakia.
,,Nicméně za jednu z hlíčoých tlěcí
pro úspěch implementačního projelztu
považuji členy ýmu na straně zdkaz'
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Sestava údajů o zmetkovitosti
materiálu V ERP systému SAP

dodávaném mj. firmou Aimtec

l Nezbytnostíie

získat podporu týmu

ostatními firemními

odděleními.

níI<a, na jejichž přístupumnohdy
zóvisí, jak se podaří l:yužít možnost,
nov ě implementov aného nástr oj e.

Měli by to být lidé' kteří znají proce
ve svěřené oblasti implementace
a zóroveň jsou v ní pŤirozenou
autoritou."

]e podstatné, aby tito lidé by1i

dostatečně motivovaní pro účast r
projektu a zejména pro jeho
úspěšné dotažení, pokračuje Tesa
Zárovei je třeba vzít v úvahu, že
implementace ERP řešení bude
v7žadovat ýznamnou část pracol
kapacity těchto klíčoÚch lidí
a ryčlenit ji ve prospěch projektu,

Efekrivněiší ekonomický chod firmy.
Díky řešení ERP GIAD Cloud.

Výhody pro voši firmu:

Ekonomickó tronsporentno5t:
přehledný systém měsíčních splótek. Žódné neplónovoné nórozové

výdoie, žódné skryté nóklody.

tidské zdroie:
o cloudové řešení se u nós sloró několik vzóiemně zostupitelných spróvců.

Ušetříte tok nóklody no vlosŤní speciolisty.

Pružnost:
lnformoční systém využívóte neomezeně dle svých potřeb o plotíte

ien to, co jsŤe reólně využili.
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,,Ukazuje se tal<é, že obrovskou
výhodou lidí v implementačním ýmu
je jakó'lzoliv zkušenost s implementací
ERP systému," dodává Tesař'

Implementační partner jako
kotva
Změna existujícího ERP systému _

ať už formou upgradu nebo úplné
ýměny _ má dopad na téměř
všechny části podniku. Neúspěšná
aktualizace nebo implementace
systému může v krajním případě
způsobit jeho nepoužite]nost. Proto
je ýběr správného implementač-
ního partnera tak důležlý.

Každý dodavatel ERP systémů si
postupně vybudoval síť certifikova_
ných implementačních partnerů,
kteří by měli být způsobilí daný
systém zavádět.

,,Podniky by si měly vybírat nej-
vhodnějšího implementačního part-
nera v první řadě podle kvality dodó-
vaného řešení," říká Jirmann z Abra
Softvare.,,Tu nejlépe demonstrují
úspěšné referenční realizace projektů
idedlně v podobně fungujících firmdch
ze stejného oboru."

Neméně důležitým kritériem při
ýběru dodavatele by podle něj
měla být jeho ekonomická a perso-
nální stabilita (riziková je například
r,ysoká fluktuace klíčoých lidí)
a jeho perspektivy do budoucna.
S tím souvisí schopnost dodavateie
pružně reagovat na legislativní
změny, nové techno]ogie i díIčí
požadavý zákazníků na rozvoj
systému.

',N ej důIežitější j sou la"onkr étní'lzon-
zultanti a přístup dodavatele Lz řešení
nečekaných problémů," uvádí Bartoš
z Minerlry. U konzultantů jsou klí_
čové znalosti produktu a zkušenosti
z konkrétních implementací' Zna_
losti si zákazník může ověřit odbor-
nýrnt dotazy při prezentacích a zku-
šenosti z profesního životopisu.
Přístup dodavate]e k řešení nečeka-
ných problémů ize prověřit dotazy
na jeho existující zákazníý.

,,Pozor na reference, které se vó'žou
lzproduhtu, ale daný dodavatel se
r ealizac e aktivně nezúčastnil," v an\e
Bartoš.

,,S implement ačním p artner em
vstupujete do dlouhodobého vztahu
a obchodní fó'ze ie obdobou sezna-
movdní a ndmluv," vysvětluje Tesař
z InfoConsultingl. ,,Všímejte si, jak
se vóm s partnerem pracuje v rdmci
obchodních jednóní, jak se vó'm
s ním lzomunikuje, jak plní dohody,
jolz přistupuje l< nóvrhu řešení nebo
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jak přístupuje h řešení problémů.
ověřte si jeho kapacity' abyste si byli
jisti, že se vám bude věnovat. Snažte
se poznat konzultanryl, kteří bud'ou
na projektu působit, a vyzL<oušejte si
společnou pró"ci na obchodních
workshopech, krótké analýze či
proof-ot'-conceptu."

Jak na úspěšný upgrade
U ERP systémů od velkých dodava-
te1ů, jako jsou SAP, oracle nebo
lnlor, je upgrade na novou verzi
relativně ve1ký projekt, kteý se
neobejde bez pečlivého plánování.
Ale ani u rozsahem menších imple'
mentací není bez důkladné pří-
prar.y úspěch zaj ištěn.

,,Upgra"de v dnešní době znamenó
pro velké množství společností gene-
rační sko'la" na noýou verzi používa-
ného řešení, ně'lzdy i o celé desetiletí
a více," říká Tesař z InfoConsul-
tingu. A ačkoli klíčové koncepty
a procesy v rámci ERP zůstávají
obrykle neměnné napříč verzemi,
je dobré k zásadním upgradům při-
stupovat jako k nasazení nového
systému do nové společnosti. I pod-
nik sám o sobě totiž často proše1
rozvo1em a inovacemi a může mít
například jíné organizační uspořá-
dání nebo zcela nové produkty než
v době prvotní implementace ERP
systému'

,,I při upgradu tedy doporučuji
vyčIenit si čas nc analýzu, v rómci níž

ie třeba poroýnat aktudlní stav
a potřeby podnilzu s aktuólními mož-
nostmi ERP systému' stanovit cílový
stav a společně vyryčit cestu k tomuto
cíli. Klidně po etapdch," dodává
Tesař.

Asi nejiepším řešením je podle
Tesaře r,yhnout se velkým skokům
a aktualizovat a rozví1et ERP systém
průběžně, což je díky technologic'
kým inovacím na straně jejich

ýrobců a dodavate]ů stále jedno'
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Uživatelské prostředí ERP systému

ló společnosti CyberSoft

l Změna

existuiícího ERP

systému má dopad

natéměřvšechny

částipodniku.

PřehIed operativních nákupů

v systému lF5 dodávaném firmou
lnfoConsu lting

dušší. Práce na ERP systému l
proto neměla končit s implen
tací a jeho uvedením do prodr
ního provozu.

Pokud závěrem implement
práce na ERP skončí, postupn
rozevíra1í nůžý rnezi podnik<
realitou a jejím obrazem v sys
ERP řešení tak může být ve

ýsledku brzdou inovací a pos
se kolem něj plíživě objevují
nástroje třetích stran' což ve

ýsledku vede k roztříštění da
základny a aplikační architekt
podniku.

',K ERP systému je třebrl přis
vat jalzo k živému nóstroji,'lzter
byr v ideolním případě zdrojem
vací v podnilzu, a to díky noým
nostem implementovaným ze st
výrobce či dodavatele," soudí T

,'Pokud je zókazník s exisfu7i
řešením spol<ojen a md schopné
dodovatele ERP systému, stačí,
požádal o nabídku na upgrade,'
Bartoš z Minerr,y. Dodavatel t
mít podle něj podrobné inforr
o funkcionalitě nové verze sys

o dosavadní zákaznické install
i případných speciálních úpra
standardního softwaru proved
ných při ímplementaci azapt
pro zákazníka. Zpravídla uděll
kou studii zaměřenou na zjišt,
aktuá]ní situace v podnikoýc
cesech zákazníka a navrhne p,

upgradu.

',Nejdůtežitější 
je důkladnó p

prava celého projel<tu. Firma m
jasně definovat cíLe projektu,lztl
potřeba dobre popsat, aby je ma
budoucí dodavatel přinést. Při t,

se neměla omezit pouze na obla
které pokývó existující systém,'

Jirmann z Abra Software.
Nasazení nového systému j

1ežitostí k efektivnímu řízení
nor,ych procesů. integraci s jir
řešením nebo odstranění proc
které nejsou optimální azatěž

-
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chod cejé firmy. Klíčová je otevřená
komunikace a popsání star,ar, kte-
rého chce firma dosáhnout, nikoiiv
způsobů, jak se k cíIi dostat.

,,Na dodavateli je' aby na základě
svých zkušeností navrhl správné
a funkční řešení,které firmě přinese
novou kvalitu," pokračuje ]irmann.
,,KIíčové je tak"é zajistit interní pod'
poru takovému projektu a mít na něj
vyčleněné dostatečné kapacity vlast-
níchlidí."

ERP a optimalizace zásob
P]ánovači zásob jsou si vědomi, že
dostupnost zásob závisí na
poptávce, nabídce a dodací lhůtě,
ale tyto ukazatele nelze níkdy se
stoprocentní jistotou předpovědět.
ERP systémy pomiíhají při optimali
zaci skladoých zásob především
bezchybnou evidencí a dohledate]-
ností položek a zkvalitněním pláno-
vacího procesu.

,,Hlavním přínosem nasazení ERP
ve skladu je bezchybná evidence
a rychló a snqdnd dohledatelnost
položek," wrdí Jirmann z.Lbta
Software.

Moderní systémy nabízejí schop-
nost automatizace rutinních úkonů
aprácí se skladoými zásobami
v reá]ném čase (například v případě

Přehled nákladů a výnosů podle

zboŽí v systému K2

napojení na e-shop je důležité
ryhnout se dávkoým ýměnám dat
a pracovat se skladem on-line).
Pokročilé systémy mají správně
nastavené algoritmy pro doplňování
zásob a dobý reporting včetně
inteligentní predikce na základě
dostupných dat' dodává Jirmann.

,,optimalizace skladoých zásob je
spojena s kvalitou pldnovacího pro-
cesu," doplňuje Bartoš z Minerr,y
a pokračuje: ,,Je přímo oylivněna

do stupnými plónov acími t'unkc emi
EW systému a schopností|zonzul-
tantů tyto funkce uvést v reálný živt
Právě zde je největší rozdíl mezi ER
systémy a jejich dodavateli"'

lnteglace ERP a dalších
resent
Společnosti používají stále více
samostatných systémů, uživatelé
však požadují lepší technologické
zkušenosti. Překlenutí této propa
vyžaú|e efektivní integrační stra
gíi. Mnoho podniků například přt
chází od konsolidovaných ERP
systémů k sadám cloudoých
modulů, kteft nabízejí fu nkčnost
ERP a jsou zacíIené na specifické
funkce.

Tento trend je způsoben tím, ž
rnnozíuživatelé, kteří nejsou ve
styku s IT oddě]ením, se bez kon-
zultace s IT rovnou přihlašují
k odběru služeb SaaS, které splňu
jejich potřeby. Tito byznys mana-
žeři si později uvědomují' že tako
wzce zaměÍené aplikace potřebují
data z jiných zdrojů v rámci orgar
zace nebo potřebují posílat data d
jiných systémů. Začnou proto vzn
šet požadavky na integraci těchto
aplikací s jinými řešeními používi
nými v podniku'

29462.61 0@
5 3470 9@47
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233.65 0.m
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Aby k takoým situacím nedo-
cháze\o, mě1i by být manažeři
schopní uvažovat v šírších souvis-
lostech a lépe chápat podnikovou
integrační strategii ERP. Při ýběru
aplikace je třeba zohlednit možnou
kompatibilitu a existující propojo-
vací možnosti současného firem-
ního ERP řešení a dalších připoie-
ných systémů. Výhodu mají ty
podniky, iejichž ERP systém dispo'
nuje robustní sadou rozhraní API
nebo vyvoj ářskými prostředky,
které umožňují efektivní rytváření
roz'hraní-

DaIší možností je investovat do
integračních platforem poskpova-
ných jako služba iPaaS (Integratíon
Platform as a Service). Ty nabízejí
možnost konzistentního a kontrolo-
vaného propojení rtnných aplikací
a zdrojů dat. oblykle také disponují
funkcemi pro sledování a správu
datoých toků a poskytují řadu
nástrojů pro zavádění oblíbených
aplikací komunikujících s jinými
otevřenými systémy. IT oddě1ení
pak může zajistit soulad platformy
s podnikovou strategií spráry dat ve
sdílených úložištích a rytvořit spo-
1ečnou datovou architekturu, která
umožňuje konzistentní interpretaci
dat při je;ich průchodu ďlznými
systémy'

Podle Bartoše z Minerry by měl
za integraci ERP systému se soft-
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warem třetí strany zodpovídat doda-
vatel ERP systému' ,,ERP je jddrem
p o dnikov ého inf ormačního sy st é mu
a ostatní systémy jej rozšiřují. Doda-
vatel ERP systému musí perfelztně
znót technologie, rozhraní a datové
struktury. Dobré je, Lzdyž ERP systém
p o sky tuj e v íce te chnologiclzý ch mož-
ností pro integraci, aby se mohl při-
způsobit, pokud to sot'tware třetí
strany neumožňuje," soldí Bartoš.

,,Aby komunikace mezi systémy
bezchybně t'ungovala, musíte dobře
popsat datové vazby a sprdvně defino-
vat způsob ýměny dat," podotýká
Jirmann z Abra Software. ,,To zna-
mend nejenom stanovit formót, ale
tal<é četnost, teý zda systémy lzomu-
nilzují v reóIném čase, nebo se budou
data posíIat ddvkově, zda pracují syn-

n sta.jF di'o{ a Mi€*a lcz{ > l Mheaá o] - úD EntDr*e ÁF]tarbíl
!!ub.r ÚD.a.r dn. NásVédá

I PodporaERP

systému stále častěii

pIníroli brokera

cloudových služeb.

UŽivatelské prostředí ERP systému

QAD dodávaného firmou Minerva
česká republika

chronněm, nebo asynchronně atd.
Pochopitelně je velkou ýhodou, lzc

Ize využít standardní technologie'
jako jsou například rozhraní APl."

znalosti a dovednosti
spráVců ERP
Protože společnosti stáIe více přt
cházejí na cloudové ERP systém1
tÍebazvážit řadu změn a úprav
práce jejich správců. Větší složitr
integrace, přechod na pravide1né
čtvrtletní aktualizace, přísnější p
vidla pro práci s daty a rostoucí
počet funkcí, které si uživatelé
r,ykonavají sami _ to Vše isou
změny, které přinesly cloudové E
systémy.

Aby se organizace vypořádala
všemi těmito ýzvami, musí sesti
zcelajiný tým pracovníků podpo
ERP.

Pryč jsou dny, kdy se lidé stari
jící o podporu ERP moh]i soustřt

ýhradně na hardware a softwart
na nichž je systém založen.
Moderní ERP systémy vyžaď\íp
sonál, který dokáže dokonale r,1'r,

žit potřeby uživate]ů, procesů
a technologii. K]íčem k tomu ie
neustálé zlepšování spolupráce
mezi IT oddělením a byznysonín
siožkami organizace.

Podpora ERP systému tak stál
častěji plní roli jakéhosi brokera
cloudoých služeb. Dříve tuto
službu firmy poptávaly u třetích
stran, ale v současnosti se stále v
snaží ji realizovat v]astními silan

Brokeři cioudorých služeb pri
běžně spral.rr jí vztahy s dodavate]
IT řešení, což je úko1, který je
u dnešních hybridních prostředí
s více dodavateli mnohem složitč
Komunikují například s poskytov
teli cloudoých s]užeb ohledně p
videIných čtvrtletních updatů, ze
ťují, aby poskytovatelé dodržoval
dohody o úrovni siužeb a sm]uvn
podmínky a spral.ují vztahy mezi
rrživateli a ciodavate]i.

Dalším ýznamným trendem
podpory ERP systémů je přechot
od iízení založetého na projekte
k modu1árnějšímu řízení založe-
nému na produktech. V tomto
modelu využívají malé provozní
týmy agi1ní metody, jimiž Ťídí ča
tější aktualizační cykly zaměřent
na konkrétní oddě]ení, ;ako je H
nebo zadávání zakázek. Tak můž
ERP systém lépe lyhovět potřebi
jednotliých týmů.

,,Na straně zókazníka se sprdvc
systému stóvd stdle více boordinótt
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PRoDuKTY A sLuŽev l rnp SYSTÉuv

trtěkteré ERP systémy dostupné na českém trhu

Produkt Dodavatel v čR Kontakt
Počet konzultantů v ČR l
instalací oroduktu v čR

Rok uvedení: produktu

na trh I vydání poslední verze

ABRA Gen

AtIassian liÍa

Beep Twist lnspire

Byznys

Dynamics 3ó5 5Upply chain Management

ES09

Ginis

Helios 0range

ilz

to

IFS Applications l0

lnfo office 0nline

lNF0power

lnfor LN

lnfor Sunsystems

lnformační systém K2

KaÍat

KelExpress

LS Central

|\,licro5oft Dynamics 3ó5 Business central

Microsoft Dynamics 3ó5 Bu5iness central

myGEM

Notía Business server

0racle JD Edwards Enterprise0ne

0rsoft 0pen

Periskop

PSlpenta

QAD

QI

RIS/RIS.N ET

SAP S/4HANA

SappyManufacturing 4x4

Ventus

Vision ERP

ABRA Software

0nlio

Beep

Byznys software

Mitro5oÍt

E509 international

Gordic

Asseco solutions

Data-Norms

CyberSoft

lnfoConsulting Czech

lnfo office

RTS

Solitea Gemma

LLP Prague

K2 Capital 5E

KaÍat software

Keloc CS

Unicorn

Autocont

NaVeÍtica

Gemco

Notia lnformační systémy

Algotech

0Ítex

Accord

Berghof Systems

lttinerva Česká republika

Ql Group

5auI informační systémy

sap čn

Aimtec Consulting

Kvados

Vision Praha

WWW.abÍa.eU

www.onlio.com

www.beep.cz

www.byznys.eu

www.microsoft.cz

\4]\{weso9.cz

www.gordic.cz

www.assecosolutions.com/cz

www.data-norms.cz

www.cybersoft.cz

infoconsulting.eu/cs

www.infooffice.cz

wl,1/w.rts.cz

www.Semma.cz

www.llpgroup.com/czl

wr^/w.k2.cz

www.karatsoftware.cz

www. keloc-sof tware.czl

unicornsystems.eu/retail

www.autocont.cz

www.navertica.com

wwl^/.gemc0.cz

w\{\/v.notia.cz

info@algotech.cz

wl^/w.ortex.cz

www.accord.cz

wwwberghof-systems.cz

www.mineTva-ls.eu

www.qi.cz

www.saul.cz

www.sap.cz

aimtecglobal.com

wwwkvados.czl

www.vision.cz

45i9400

llNA

61180

5411650

NAINA

50 | 920

200 l >ó 000

6016800

NAINA

1s | 2s0

80180

41500

r0 | 144

45 | desÍtky

10 | 140

ó0 l 790

351519

61ó30

'30 I '40
45INA

12 11

25188

41r98

>50 | >100

20 | 2s0

51180

5117

48 I d20

225 I l 30s

141d000

90 | 900

30110

20 1232

15 I 500

2000 I 2020

2002 NA

2000 | 2019

199112019

NA 1 průběžně

1999 2020

199412020

1999 I 2018

2003 I 2020

2oo0 | 2020

1983 | 2018

201312020

2000 | 2020

NA NA

t99212019

NA I 2019

2000 | 2020

2001 12020

1990 | 2020

2018 | 2020

2018 I 2020

199s | 2020

199612020

2020ikaždé3měs.

201412020

200r | 2020

1980 | 2019

NA I 2019

2000 I 2020

t991 12020

2005 | 2020

200ó | 2019

199512020

2000 I 2020

-u 
výrobní Íirmy

--u nevýrobní firmy

rem či manažerem než IT specialis-
tou. No straně dodavatele je to paleta
znalostí od operačních systémů přes
databáze a různé programovací
jazyky až po uživatelslzé funlzce
systému," komentuje současný stav
Bartoš z Minervy.

,,ERP systémy dnes řídí téměř kaž-
dou oblastve firmě," Ííká ]irmann
z Abra Software. Proto je při iejich
správě a impiementaci nutné apli-
kovat rozsáhlý mix technických
dovedností (od serveroých techno-
Iogií po programování) se znalostmi

ýrobních procesů, Iogistiky' účet-
nictví, mikroekonomie' control-

22 compurERWoRLD 6-7 | 2o2o

1ingu a managementu. Dodavate1é
dnes většinou disponují týmem iidí,
kteří se hluboce specializují na jed-
notlivé oblasti, dodává ]irmann.

,,Na jedné straně jsou zde techno-
logické znalosti, které jdou od společ-
ného zóLzladuv podobě SQL ažke spe-

ciólním znalo st em p oplotným
jednotliým řešením. Nicméně tyto
technologické znalo sti dokóže lzaždý
dodavatel vyšholit, existuje k nim
množství dohumentace a ve finále
s nimi nebývd problém," uvádí Tesař
z InfoConsultingu.

Za rozdíIovou vlastnost pak
považuje umění propojit IT

Zaujal Vás tento pří5pěVek? Čtěte souVisející
č|ánky s příbuznou temaiikou on-line.

(v tomto případě ERP řešení)
s potřebami byznysu.

,,Proto v rdmci podnilzových I'I
odděIení považuji za klíčovou roli
byznys analytika,kteý ie schopn,
"|zomunikov at s j e dnotlivými o ddě l

ními podniku jejich jazykem, port
mět problému a navrhnout řešení
střednictvím IT nó,strojů, které po

používd s minimalizací potřebnýc
kustomizací nebo nových nákladi
Toto řešení je palz schopný připra
společně s ostatními IT kolegy, uv
jej v žívot a v idedlním případě m
jeho efekt či pŤínos a případně dd
r ozvíj et," uzavírá Tesař.

---částečně 
o - doplněk (není v ceně softwaru, dokupuje se zv|ášť) NA - neuvádí nebo není relevantní



ERP SYSTÉMY l PRoDuKTY A sLuŽB\

0bvyklá doba implementace
u střednífirmv (měs.)

Provoz on-premise
lcloud

podporované

desktopové 0S
Podporované databáze

Podpora virtualizace I

mobilní webouý přístup
Nativní mobilní klient

pro Android I i05 I WP10 I BB

5

5 a více

3

3až6

t0

4

6

Iaž 6

4 až6

3

I
1

4až6

9 aŽÍ2

3aŽ 4

3

6 až12-
3 až ó--

141 I

8

1

1a7t

3aŽ6

4

6

3

3

6aŽ12

6

4

2

5

9

t2

2

,/ lD
,/ lx

x l,/

./ lx

,/ lD

[/S Windows

Apple 0S X, Linux, MS Windows

MS Windows

MS Windows

NA

Apple i05, Google Android,

luS Windows

[/5 Windows

[/s Windows

MS Windows

l\,4S Wíndows

Apple 0S X, Linux, MS Windows, unix

Apple 0s X, i\/S Windows

ftilS Windows

Linux, [/5 \^/indows

[i S Windo\{s

Linux, l\,4s Windows

[/ls Windows

IVS Windows

Apple 0s X, [iS Windows

l\/S Windows

Apple 0S X, [,4S Windows

[,45 Windows

[,'lS Windol^/s

Linux, |\/S Windows, Unix

[/S Wlndows

[/S Windows

[/S Windows

Linux, MS Windows, Unix

Ms WíndoWs

MS Windows

Linux, [/S Windows, Unix

nezávis|é

[,'l5 Windows

[,4S Windows

FíreB|rd' [/]s sQL server, oracle

[i S SQL Server, [,lySQL,oracle,

PostgreSQL

[,'lS SQL Server

[,'ls 5QL 5erveÍ

N/A

ftils SQL Server

Informix, M5 sQL server,0Íacle

[ilS SQL Server

Progress

[/S SQL Server

0Íacle

SQL na IVS Azure

MS SQL Server

MS 5QL Server,0racle

MS SQL Server

|\/S SQL,0racle

Ms 5QL seÍVer

['lS SQL Server

[l5 SQL serveÍ

[,4S SQL Server

[4S SQL Server

0racle

0racle

lBt/ DB2, [/5 SQL Server, oracle

MS 5QL Server,0racle

FireBird

lB[l DBi2' Ms sQL server,oÍacle

Progress,0racle

MS SQL Server

Informix, [,4S SQL Server,0racle,

sybase

IBM DB2, Orac|e, MaXDB, MS SQL

Server, 5AP HANA, 0racle, Sybase ASE

SAP HANA

[,4S SQL Ser\ier

SAP SQL ASA

,/ lčá,

NA]

N/A

X

x

Xt

X

Íečně

NA

D

D

D

x

D

D

D

x

/*" t,/*.l x tx

/ ll lxlx
NAINAINAINA

{ l,/ l/ lx
xlx lxlx

./ l./ l/ lx
./ t/ txtx

/INAINAINA

xlx lx lx
D l,Y lX lX
/ t./ t/ tx
/lll/ll
xlxlxlx
xlxlxlx

./ t./ txtx
,/ l,/ lxlx
/ l,/ l,/ lx

xlx lx lx
,/ l./ lxlx
{ l,/ l,/ lx
,/ l( l,/ lx
/ txtxlx
xl xlxlx
,/1,/l/lx
DlXlXlX
xlxlxlx
DIDIDID

./ l/ l/ lx

./ t/ t/ tx

xlxlxlx

./ l,/ l./ l,/

,/ l,/ l,/ l,/
/ I XIXIX
xl xlxlx


