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ERP: Uspěiínové trendy
a technologie
Cdbo[níci radÍ nepodceňovat přizaváděnÍ ERP přípravu
a komUnikovat s dodavatelem iuvnitř podniku

lmplementace systémů pro pláno-
vání podnikových zdrojů ERP (Enter-
prise Resource Planning) často naráží
na mnohá úskalí. Některýrn organizacím
může pomoci přechod na cloudoý ERP
systém, jirí}ím kvalitně realizovaná kon-
vergence s jiný'rni manažerskými infor-
mačními systémy, dďším přepracová-

ní designu dashboardů. Podniky se také
musí'uryrovnat s nástupem nové genera-

ce zaměstnanců, tzv. mileniáIů'
o lyjádření k těmto problémům jsme

požádali některé přední odborníky z fi-
rem dodávajících ERP řešení.

Jaká Jsou největší úskalí zaváděnÍ
velkých ERP systémů?
Martin Jirmann, Abra Sofbware: Vi-
dím dvě věci, které nejčastěji ohrožu-
jí ýsledek projektu. Za prvé nedosta-

tečnou přípravu. Klíčové je seznámit se

důkladně s potřebami zákazníka, ideál-
něve formě detailní implementační stu-
die. Důležité je prostě sjednocení vnímá-
ní cílů a očekávání na obou stranách.

Tou druhou věcí je pak podcenění.

Dodavatel může podcenit rozsah pra-

cí, např. potřebného školení, složitost in-
tegrací, součinnost třetích stran atd. Zá-
kazník nejčastěji podceňuje význam
přípravné fáze a pak především časové
možnosti sých lidí, kteří se budou mu-

set věnovat projektu.

Michď Polr{k' Gorďc: V našem seg-

mentu veřejné správy jimi může byt ne-

kompetentnost nebo nezkušenost do-

davatele se silně legislativně závislým
prostředím. Pokud konzultanti a analy-

tici nerozumějí procesům veřejné správy
a zeiména metodice, brzy narazí a nespl-
ní nutné nastavení softwaru v podmín-
kách poměrně komplikované legislativy.
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Překročení rozpočtu, zpoždění a pří-
padným následujícím sporům se lze vy-
hnout pouze precizní přípravou nabídky.

Případné nejasnosti zadávací dokumen-
tace, ať už technického nebo smluvního
charakteru, je třeba si včas vyjasnit.
Milan Tesď' InfoConsulting Czech:
Úskalí oblykle mají původv rozdílných
očekáváních zákazníka a dodavatele.

Proto považuji řízení očekáváni zákaz-

níka za nedílnou součást obchodních ak-

tívit i projektu. S tím souúsí i otevřená

komunikace ul,nitř projektového týmu'
Nejlépe dopadnou projekty, kdy zákaz-

níks dodavatelemvytvoří jeden {ím' je-

hož společn}ím cíIem je nejen imple-
mentace ERP systému, ale i dosažení
předpokládaných přínosů.
Petr Schaffart zik, K2 atmitec: Nasa-

zení nového ERP systémujevždypro
každou organizaci zásadní změnou.

V případě velkých BRP je nutné si uvě-

domit, že k]ient nekupuje pouze hotové

řešení, ale také úpraly na míru a případ-
ně í zakázkoýývoj specific\ich modu-

lů. Rozhodujícím faktorem pro úspěch

pak je zvládnuté projektove řizeni na

straně dodavate]e ERP.
Klient se totiž se změnou ERP systému

často setkává poprvé' v lepším případě

podruhé v životě, a nemůže vidět všech-

narizíkaamožná úskalí. Proti tomu sto-
jí snaha dodavatelů ERP prodat za kaž-

dou cenu. Největším rizikem paradoxně

není nepřipravenost nebo neschopnost

dodavatele ERP. Problém b5ívá obvykle
na straně zákazník4 kteý nemájasnou
představu o tom,jakéjsou cíle'
Miroslav Hampel, Kvados: Největ-
ším úskalím je neurčité zadání a tlak na

fixní cenu bez detailnější znalosti roz-
sahu prací' Tomu se lze vyhnout co nej-
podrobnější analýzou současného stavu

a požadavku na budoucí stav.

Časým problémem je malá kompe-

tentnost pracovníků zákazníka i v rámci
studie defi novat požadavky nebo popsat

stav qrržívaných specifik. Samozřejmě
že problém může způsobit ipodcenění na

straně dodavatele, kvďita anaýyje pros-

tě společné dílo a nelze odpovědnost pře-

nést pouze najednu nebo druhou stranu. ))
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Madimír Bartoš, Minerva: Projekt
implementace podnikového systému má
šanci na úspěch, pokudjsou splněny tři
nutné podmínky: Vhodný ERP systém,
vhodný dodavatel a aktivní realizační

Vm odběrate]e.

odběratel si musí rozmyslet, zda chce
systém s připravenými funkcemi pro
své odvěM ajestli chce současně se sys-
témem standardizovat i své podnikové
procesy. Vhodný dodavatel se pozná po-

dle zkušených konzultantů a ochoty dát
do projektu vždy něco naúc nad rámec
smlurrních povinností.

Aktivní realizační tým odběrate-
le musí byt připraven věnovat projektu
část svého pracovního času a přistupovat
k systému bez předsudků.

Jak nejlépe mohou podniky zjistit'
že potřebujícloudový ERP systém?
Martin Jirmann, Abra Sofrfware: Po-
kud si vedení řekne, že nechce věnovat
čas svých lidí správě a údržbě systému,
že chce kompletní starost o něj svěřit ně-
komu, kdo se na to specializuje, pakje to

asi ten sprárrný moment, kdy zváž1tpÍe-
chod do cloudu.

Vždyje potřeba zabýwat se otázkami
bezpečnosti, celkor1mi nriklady, zárukami
atd. Např. zvládrim já lépe zajistit bezpeč-

nost dat než provozovatel cloudu? Dokriže
moje IT oddělení zajistit požadovanou do-

stupnost systému a gaŤantovat ji?
Michď Polrík, Gordic: Například tak,
že nemají zabezpečené dostatečné zá-
zemí hardwaru a systémového softwa-
ru. V takových případech má zcelajistě
smysl uvažovat o cloudových řešeních.
Cloudje qihodný i v případech ad hoc
potřeb, kdy lze použít cloudovou službu
jednorázově, a přitom ušetřit zapoiizeni
plnohodnotných licencí.
Milan Tesď' InfoConsulting czech:
Základ' rozhodnutí by měl lycházet z ra-
cionáIního porovnání nákladů na on-
-premise instalaci ve srovnání s provo-

zem ERP systémuvcloudu. Zároveí
je třebapočítat s tím, že ERP je jedním

z mnoha softwarů používaných ve flr-
mách a jeho přesun do cloudu by měl ry-
cházetzcelkové ICT strategie _ není

účelné přesouvat ERP do cloudu, když
ostatní nástroje zůstanou on-premise.
Petr Schaffartzik, K2 atmitec: Cloud
je řešením pro všechny, kteří chtějí \,yso-

kou dostupnost. Provozování ERP u sebe

ve firmě znamená pořídit potřebné hard-
warové vybavení a softwarové licence.
Především to ale znamenázajistit pro-
voz a údržbu takového řešení.

ERP systémem v cloudu si klient ne-
kupuje jen prostředky. Má k dispozici
také čas odborníků, kteří se mu o chod
celého systému mohou starat' S oblibou
Íikám, že ERP systém běžící uvnitř ve

firmě je dnes už jen pro ty velmi bohaté.
Nebo pro ty, kteří se nebojí.
MiroslavHampel, Kvados: Podle na-
šeho názoru zásadní není. Provozování
v cloudu reáIně přináší lyšší bezpečnost
a dostupnost řešení. Mnohdy je rozdíI
dán pouze neznalostí rizik, které přináší
současný stav, nebo tehdy, pokud nejsou
u cloudu poptávány shodné parametry
jako má interní serverová infrastruktura

- především garance dostupnosti, ztrá-
ty dat apod.
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Největší ERP projekt V ČR
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čov é je, že data j sou shromaždbvána na
jednom místě, idealně v ERP. Umožňu-
je to r,yšší míru okamžité kontroly a on-
Jine přehled o datech z firmy.
Michď Polrík, Gordic: Konvergovat bu-
dou p ředevším p o dle zadáni zákaznika.
Přesná hranice mezi ERP a manažerský-
mi systémy (MIS) je nejasná a je třeba ji
lymezit individuálně v každém projek-
tu. Sledujeme však trend, že ERP přebí-
ráúlohyMIS. MISmávšaknezastupitel- D
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vladimír sartoš, Minerva: Cloudoý
provoz nebude lemější, pokud mávyrobní
firmavlastní schopné a efektir,'rrí IT odděle-

ní. Chcete-Ii uvažovat o cloudt1 musíte vel-
mi poctivě spočítatvšechnydosavadní in-
terní nákladynaprovoz IT aktomu přidat

smlul.rrě zaručenou stabi]ifu a kvďitu bu-
doucího provozu. Ze zkušenosti mohu říci,
že nejčastějším důvodem k přechodu jsou

špatné službyvlastního IT oddělení nebo

nemožnost sehnat dobrého správce IT.

S jakými dalšimi inÍormačnimi systémy
budou ERP systémy v budoucnu
konvergovat?
Martin Jirmann, Abra Sofrbware: Spíš
bych se ptal, s jak5ími systémy obecně
dává smysl ERP integrovat a s jalc5imi ne.

Nám dnes například nejde o to, abyERP
nahradil da]ší systémy. Spíše bychom
chtěli tradiční části ERP přiblížit co nej-
více k ideálu a díkyAPI umožnít, aby se

s ERP mohlypropojit další aplikace. Klí-
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nou roli v tom,žemů.že obsahovat další
datové zdroje.
Milan Tbsď' InfoCorrsulting Czech:
Nemyslím si, žebyvnejbližší době ERP
systémy rozšiřovaly woje pole působnos-

ti. Důraz se z mého pohledu Hade spíše na
tq abyERP systémyfungovďyjako jádro

vrámci firemní architekfuryinformačních
systémů a aby obsahovalyjednotnou verzi
pravdy. To znamená možnost jednoduché-

ho rozšíření datového modelq a]e hlavně
možnost jednoduché integrace prostřed-

nictvím moderního API.
Petr Schaffartzik' K2 atmitec: Naše
zkušenost ukazuje, že manažerská (roz-

hodovac| platforma musí b1t nedíInou
součástí ERP systému. Pryč je doba kdy
bylo možné manažerská r,yhodnocení
striktně oddělit třeba napojením exter-
ního BI řešení.

S postupujícími trendy automatizace,
jako je například Prumysl4.Q narustápo-
čet uživatelů ve firmě, kteří pro své rozho-
dovrání potřebují manažerské pohledy na

data a analýzy. Hranice mezi manažerskou
nástavbou a ERP se vpodstatě nedá určit'

Rozhodqjící je potrled uživatele' kteýby
měl mít pohromadě data a anďyzyv jed-

nom systemu a nemuselby přemýšle| co
ještě muže udělatv ERP a kdyuž musí vsfu-
povat do externího manažerského systému.

Miroslav Hampel, Kvados: Pomine-
me-li k]asické a již obecně využivatáÍe-
šení BI, která konzumuií data z ERP,
půjde o řešeníjako například speciali-
zovaný CRM systém nebo WMS systé-
mypro řízení skladů, optimalizační sys-

témypro řízení a optimalizaci doprar,ry'.

V posledním období roste význam sys_

tému pro DMS a procesní řízení. Ve vět-
šině ERP systémů jsou uvedené oblas-
ti řešeny bud' ne dostatečně komplexně,
nebo specializovaná a především oboro-
vá řešení jsou vyrazně dál ve funkciona-
litě a rozsahu dat a procesů, které řeší.

Konvergence systémů je podmíně_

nakvďitoujejich integrace. Zde je vět-
šinou problém na strarrě ERP řešení,jež

nejsou připravena na bezpečnou a kva]it-
ní integraci pomocí napříkladjasně defi-
novaných konektorů využívajících webo-
vé služby.

Vlaďmír Bartoš, Minerva: Manažer-
ské informační systémy lze rozděIit na
dvě skupiny: BI technologie a BI s přida_
nou hodnotou.

Do BI technologií bych zahrnul nástro-
je sloužící k rychlé vizualizaci dat ERP sys-

tému v souvislostech. Jsou užitečné u star-

ších systémů, které nedokážouvlastními
prostředky přetaút data v informace.

BI s přidanou hodnotou jsou zajíma-
vější, protože obsahují modulypro stra-
tegické plánování, controllin g, analýzy
režijních niikladů, ABc apod. Takovéto
BI systémy se vždyvyplatí většímzákaz-
níkům integrovat s ERP systémem. Inte-
grace však není jednoduchá.

Jaké |sou nejnovější trendy v designu
dashboardů ERP systémů pro
desktopové a mobllní prostřediil
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Martin Jirmann, Abra Sofilware: Zá-
kladem je jednoduchost, přehlednost,

co nejméně tlačítek, co nejméně kroků,
jen nejnutnější věci. A pak, mělo by se to
uživatelům také líbit. Abyýsledek do-
padl dobře, je potřeba od začátku pra-
covat s budoucími uživateli, ptát se jich
a sledovatje, prostě dodržovat standard-
ní postupy pro náwh IIXIUI.
Michď Polr{k, Gorďc: Dashboardy
jsou sice důležité, alejsou pouze doplň-
kem, úvodní stránkou. Upozorňují sice
na problém, ale nepřinášejí pochopení
problému _ to přinášejí až konkrétní re-
porty. Proto dashboard musí obsahovat
pouze podstatné informace a ty, které
jsou aktuální. Dashboard musí bfi plně
personalizovaný a uživatel sijej musí bý
schopen přizpůsobit sám.

Milan Tesař' InfoConsulting Czech:
Dashboardy slouží k tomu, aby měl kon-
krétní uživatel k dispozíci přesně ty in-
formace a ukazatele, které ke svojí práci
potřebuje, a dokázaljim co nejdříve po_
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rozumět a rychle je lyhodnotit. Avzhle-
dem k množství ruzných uživatelů ERP
a jejich potřeb je podstatná jednodu-
chost modifi kace dashboardů.

Druhým podstatqÍm trendemje rychlý
drill down na zdrojová dat4 ze kteýhjsou
hodnoty j ednotliých ukazatelů sestaveny,

což umožňuje rychle a efeLtivně řešit pří-
padné problémy, které ukazatele indikují.
Petr Schaffartzik, K2 atrrritec: Přede-
vším nevidím žádný zásadní rozdil mezi
desktopový'rn a mobilním prostředím.
Pro řídicí obrazovlqrtotížplatí, že muse-
jí bý jednoduché a mít obsah. Není zde
prostor pro balast a nedůIežité informace.

ERP systém musí disponovat uži-
vatelskými nástroj i pro náwh tako-
qích řídicích obrazovek a tvorbu hierar-
chií. Podstatná je také možnost \,frtvářet

dashboardy podle uživatelsk}ích rolí. Roz-
hodně platí, že méně je někdyvíce a pro
každýukazatel bysi měl klientumět od-
povědět na otázku,jak hodnotu daného
ukazatele promitá zpět do íizení firmy.

Miroslav Hampel, Kvados: Někdy lze
pozorovat urputnou snahu ERP systému
o komplexní modernizaci všech uživa-
telských rozhraní do moderního vzhledu
webor,1ich aplikací, která však u rozhraní
pro pořizování dat může přinést menší
komfort než tradiční a ověřené rozhraní.

Naopakpro aplikace vyúívané vterénu
a na mobilních z aíízer'jcř' zase nelze ro -

zumně dosáhnout ergonomie akomfor-
fu s využitím rozhraní, které je vhodné pro
práci na PC. Zde vellý efekt nepřinrišejí ani
webové aplikace s responzir,ním designem.

DůleŽité pÍi náwhu designu je roz-
hodnutí, pro kohoje tvořen, dáIe odva-
ha a soudnost tohq kdo k řešení přistu-
puje. Dďším rizikem je koncepčnost celé

aplikace, kdy jedině jednotné řízení GUI
komplexního rozhraní garantuje jednot-
né ovládiíní v rámci celého řešení.
Vladimír Bartoš, Minerva: Doba se
zrychluje, takže i implementace podpo-

ry rozhodování musí být rychlá. Proto
autoři moderních ERP systémů předpři- ))
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pra'"'ují rozhodovací tabule pro jed-

not]ivé ro]e uživatelů ve v}'robních flr-
mách. A proto také r,'yužívají technologie
HTMLS, aby měl uživatel svůj systém

kdekoli, kdykoli a na jakémkoli zaíízeni.

Jak nejlépe zapo|lt do využivání ERP
systémů mladou generaci mileniálů?
Michď Polrík, Gordic: Chtějí-Ii být za-

městnáni v organizaci, která má ERP,
pak to musejí vzítjako fakt. S větší chu-

tí budou zcelajistě pracovat se systémy,

které jim nabídnou moderní uživatel-
ské rozhraní webových aplikací, s intui-
tivním a ergonomický'rn uspořádáním
a s prvky a parametry které znají zkaž-
dodeníího pobytu na internetu: respon-
zivní design, funkce drag and drop, po-

kročilá personalizace, předq'plňování
polí, automatická kontrola správnosti
a úplnosti zadaných údajů atd.

Milan Tesď' InfoConsulting czech:
Inovovat. V posledních letech doš1o

u ERP kvýznamnému posunu a uživa-

telské rozhraní i způsob ovládáníjsou
u moderních ERP velmi podobné webo-

vý'rn aplikacím, na které je mladá gene-

race zvyklá a není problém pracovat na

libovolném mobilním zařízení.
Petr Schaffartzik,K2 atmitec: Dát je-
jich práci smysl. Nespokojit se s tím, že

proč by se něco mělo měnit, pokud to

funguje už deset let. Bý otevřený nápa-

dům a nebát se inovovat. Přestat vnímat
ERP jako nutn é zlo,bezkterého nelze
fungovat. Naopak ERP může bý moti-
vačním nástrojem, kteý nejen mi]eniá-

lům dává zpětnou vazbu a říkájim, že

správné věci dělají sprámě.
Mileniálové a nové generace nastu-

pující natrh práce totiž chtějí pracovat

tam, kde vidí užitek ze své práce. Dívá-
me se na ERPjako na prostředek, kteý
pomáhá firemní kulturu lylvářet a je její
nedíInou součástí.
Miroslav Hampel, Kvados: Jedině ro-
zumnou integrací do jednotliých tymů
a podle oblasti. Segment ERP řešení je

dlouhodobě spíše konzervatirrní v desig-

nu a ovládání, a proto nelze oč ekávat, že

vše lze a má smysl předělat pro práci na

mobilu nebo tabletu.

Nejhorším scénářem jsou paralelní
a neintegrované systémy, kdy najedné
straně stojí manažeři a mladí uživatelé
z řad mileniálů, kteří používají jen za-

řízení Apple, mobilní telefony a řešení,
jež je podporují, ale která neobsahují
data z produkčních a procesních systé-

mů, jež na nich neběží.

Madimír Bartoš, Minerva: Mladí
zabiraji na mobilitu a jednoduchost.

Nové ERP systémy musejí b1it do-

stupné kromě PC standardně na mo-
bilních zařízeních a musejí být jed-

noduché na ovládání a implementaci.
Myslím, že nás čeká,,doba zjednodu-
šování".

VíT PETRJANoŠ
AUtorje spolupracovníkem Clo BW


