
ERPI Správa změn,
robotizaG€, vzdá lený prov oz
]ak systén]y pro plánován(zdro1
na nové impen']entaČnía provoZ

odbornici dotázaní pro tento přehled

dodavate1ů ERP systémů povaŽují sprál'u
změn při impiementaci ERP systému za

ve1mi významnou. Hovoří také o robotic-
ké automatizaci procesů, rizicíclr zrušerrí
projektu irnplementace ERP nebo o sys-

témeclr ERP r'T'r'ržívaných vzdá1errě.

Procesni a diskrétní výroba vyžaduií
kaŽdá odlišný přístup k implementaci
a provozu ERP systémů. V čem se oba
typy výroby z hIediska ERP nejvice liší
a jaké mají požadavky na ERP systém?
Madimír Bartoš, Minerwa čR: Při dis_

krétní v}Tobě obrábíme a pak skládáme
podle kusol'níku. Při procesní vyrobě r,y-

rábíme v dávkách ve v1hobníchzaÍízenich
směsi, z nichŽ násiedně utváříme výrobek
nebo rovnou balíme či plníme obaly.

Zatírnco v diskrétní výrobě r,ystačíme

s klasickými kusovrríky, procesrrí výro-
bal5'žaduje tzv. formule aprocesy. ERP
systém musí umožnit definovat formu-
le výrobků nejen množstvím komponen-
ty najednotku nadřazeného artiklu, a]e

i procentuálním složením a pak provádět
přepočty při definici dávek. Navíc často
v procesu vznikají koprodukty a ved1ejší

produkty. Tyje nutné do formule rovněž
nadefinovat' aby systém správně kalku-
1ova1 náklady a při plánování a evidenci
výroby počítal i s jejich vznikem.
Petr Schaffartzik, K2: Č1enění v1,roby na

procesní a diskrétníje pří1iš hrubé a mož-

ná dostačovaloještě před deseti lety. Dnes

se přecejen klade důraz nato, žekaždý
obor má svá speciÍika. Chceme-li řešit far-

macii' musíme prokázat mnohem h]ubší
znďost oboru a doložit refererrce. V přípa-

dě, že budeme řešit potravinářskou v}ro-

bu, p1atí totéž, přestože obě branže spadají

do kategorie procesni vSrroby.
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lnfoConsulting Czech
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VedoUcÍ oddělenÍ inovaCÍ,
Asseco SolLtions

Zákazník neh]edá ERP svstém pro
procesní výrobu, ale systém pro ýrobu
léčív, betonu nebo transformátorů' Spl-
nění obecnýclr požadavků na zvládnuti
procesní a diskrétrrí výroby se u ERP sys-

témů očekává automaticky a každý ERP
systém, který tvrdí, že umí výrobu, by
měl zvládat oba typy výrob.

Jan Gábriš, Sabris CZ: U diskrétní ly-
robysevpřípadě chybného kroku můžete
zpravid1awátit o jeden nebo několikkro-
ků zpět. Zato procesní q'roba se musí ode-

hrátve stanovené době, nesmí se zasta-

vit či přerušit, musí bý dokončena. Jejím
specifikemje také ruznákvďitavstupních
surovin' Proto často do vyroby zasahuje ří-
zení změn a technologic\ich postupů pro

dosažení garantované kvďity v5''robku'

Výrobní procesje dále ovlivrrěn úzkou
vazbou na objednávky odběratelů, které

výrobce často přijímá 24 hodin před do-
ručením zboží, nebo na základě vyvoje
počasí, chování spotřebite1ů a sezónnos-
ti. Všechny tyto požadavkyje třeba při
implementaci ERP zohlednit.
Tomáš Giihl, Abra Sofbware: V rámci
diskrétní v}Toby' kteráje často repreZen-

tována oborem strojírenství, řešíme kon-

krétní přístup k jednotlilým r'ýrobním
operacím ajejich p1ánování. V systémuje
třeba podchýit hromadné operace jako

příprava materiá1u, řezání apod. K odba-

vení jednotlivých vyrobních příkazů je

pak důležité kvalitní a pružné plánová-

ní, kapacitní plánování a p1ánování zásob.

Velmi často řešíme verzování kusovníků
jednotliqích v1,robků a dostupnost růz-
ných atestů a certlfikátů, což k]ade určité
nárol'7 na nasazení systému revizí, schva-

lování změn a sprár,y dokumentů.

Co se procesrrí vyroby týče, ať už mlu-
víme např. o potravinářství nebo o che-
mickém průmys1u, kde je výrobní postup
piánovánjako jeden celek, velrni čas-

to řešíme požadavky na sledování šar-

ží a expirace. Dále je třebajednoznačně
mys1et na příprar''u pracovišť a pravídla
iazeníýroby z důvodu zamezení rrapř.

nežádoucích příměsí ve výrobku.

P1ánování takové výrobyje ntrtné

uskutečnit na da1eko kratší cyklus, a tu-

díž i významně rycirleji, a to včetně pří-
padné změny plánu. Systém pro tento

druh výrobv musí z důvodu vícesměnné-
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ho provozu zvládnout p1ánovat na menší

časovéjednotky, nežjsou celé dny' Z naší

zkušenostije tato výroba častěji zatížena
potřebou generovat výstupy, které poža-

duje legislativa.
Lukáš ontl, Asseco Solutions: V obou
případech existují určitá speciflka' která
je třeba při impiementaci ERP systémů

zohlednit. Pro procesní výrobuje nut-

ná podpora proměnných receptur pro

konkrétní výrobní dávku (například pro

různé koncentrace VstupníCh surovin).

Velmi významnou je í podpora doh]eda-

telr-rosti vazeb šarží vstupních surovin
a šarŽí hotor.1lch produktů.

Pro diskrétrrí výrobuje speciflcké p1á-

rrování individuálních výrobních opera-

cí na jednot1iých pracovištích. Zásadní
je optimální l';,'tržití disponibilních ka-
pacit při současném dodrŽení výrobního
postupu a minima1izování prostojů a po-

třeby přenastavení strojů.

Jakou roli hraie podle vašeho názoru
správa změn (change management) při

implementaci ERP systému?
Jan Gábriš, Sabris CZ: Velmí důleži-
tou' Je to dáno především skutečnos-

tí, že při implementaci nového ERP sys-

tému se v partnerském vztahu setkávají

dva subjekty _ zákazník a dodavatel. Za-

čátky j sou často provázené nejednotnos-

tí očekávání a rrabídr-rutého řešení, která
je e1iminována v prvních fázích projek-

tu. Change management je prostředkem

k zajištění r,yrovnaného vztahu těchto
dvou stran a často býwá součástí imple-
mentační metodologie výrobců ERP.

Přes výše uvedené musím na zák]a-

dě našich zkušeností říct, že informač-
ní techno1ogie jsou u flrem z oblasti pro-

cesní výroby považované za podpůrný
nástroj a jako mnohem dů1ežitější jsou

vnímané názory a zkušenosti odborníků
dodavate]e IT na kvalitu výroby, potra-

vin a zl'yšování efektivityve výrobě.

Lukáš ontl, Asseco Solutions: Změno-

vé řízení hraje pří implementaci ERP zá-
sadní roli. Pi'i definování rozsahu pro-
jektu nikdy nejsou obě strany schopné

domyslet všechny detaily. Důležité je, aby

všechny důvody změnových řízení byly
vždy zavčas podchyceny a měly transpa-

rerrtní a jednoznačnou argumentaci.

Milan Tesď, InfoConsulting czech:
Vzh]edem ke stále převažujícímu mode-

1u imp1ementace flx price/Íix scope je ří-
zení rozsahu projektu klíčovéjak pro

dodavatele, tak pro zákazníka. Správ-

né stanovení rozsahu projektu a odpo-

vědností obou zúčastněných stran je

nezbýným předpokladem pro hladký
průběh projektu, ale i řízení změn rozsa-

hu po dobu projektu. Změny přijdou na

každém projektu, alejedirrě jasným po-

čátečním stavem (rozsahem proj ektu)

a transparentním průběhem změnové-

ho řízení s řádným uvedením dopadů do

harmonogramu' případně r ozpočtu, Ize

projekt udržet v řízeném star''u a neztra-

tit nad ním kontro]u.
Petr Schaffartzik,K2z Naprosto zá-

sadní. Implementace nového ERP sys-

térnu by měla bfi vždy spojená s důle-

žitými procesními změnami, ať už jde

o automatizaci řízení r'1iroby, WMS sys-

tém, bezpapírový oběh dokumentů, bez-

obslužný průchod objednávky z e-sho-
pu až do skladu nebo dílčí automatizace.

Správná komunikace je často podce-

ňována a místo podpory zaměstnan-

ců a budoucích uživatelů nového ERP
tak přichází v 1epším případě nezájem

a v horším případě otevřený boj pro-

ti změnám. Ve výsledku se tak nemusejí
dostavít očekávané užitky.

V některých firmách řízení změn po-

málrá správně nastavená firemní kultura
a práce s motivací lidí. V jiných organiza-

cích, kteréjako by zamrzly někdyv roce

1989, je tomu přesně naopak. Jest]i máte
pocit, že change management máte ve

firmě zvládnutý zeptejte se svých mana-

žerů, jaký je rozdilmeziiizením změn
a změnovým řizenim. Možná budete
překvapení, jak jasno v tom mají.

Vladimír Bartoš, MinervačR: Téměř

každé implementaci předchází tvorba stu-

die, která popisuje, jak bude qpadat cílo-

vý stav, atudíž určuje,jaké práce avjakém
rozsahuje nutné uskutečnit' V dnešním

dyrramickém světě je však nemo žné, aby

náwh popsaný ve studíi byl deflnitir,'rrí.

Často dochází ke změnám v průběhu

implementace zkrátka proto' že doš]o

ke změnámvbyznysu nebo žezadava-
te1 či dodavate1 něco nedomys1el. Každá
změna se rnusí vázat na oko]ní procesy

a někdy znamená i vícepráce, které musí
někdo udě]at a zaplatit navíc proti roz-

počtu projektu' Protoje změnové řízení
na projektu velmi důležlté. Mělo by po-

psat změnu, souvis]osti, důvod, a]terna-

tiw, uvést pracnost a nák]ady vše tak' ))
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NázeV spoleČnosti
Abra Software
Accord
Aimtec
Algotech

A tec
ApeX compUteí
Arbes Technologies

Asseco Solutions
Atos lT Solutions
and Serv ces
Autocont

Beep

Berghof Systems

Bl\,4 Serv s

Byznys software
Contro
CyberSoft
Data Norms
E Linkx
Epass

Flores Software
Gordic

lnÍo NoVa

lnfo Off ce
lnfoConsulting Czech
lnfor (Česká republika)

] léUro

Web
www,abra.eu
WWW.ACCOTd.CZ

www.aimtecgloba .com
www.algotech.cz

www.altec.cz
www.kostka,net
www,arbes,com

www,AssecoSoiutions,eu
cz,atos,net

www,autocont,cz

www twist erp,cz

www,berghof systems,cz

WWW.bM,CZ

www.byznys.eu
WWW'control'cŽ
www,cybersoft,cz
www,data-norms cz
www,eiinkx,cz
www.epass.cz

www.f loresps.cz
www.gordic.cz

www.infonova.cz

www. nfo-off ce.cz
WWW.inÍoconSulting'eu/cs
cz.inÍor com

Www.iteUro'cŽ

lnformační SyStém ' náZeV produktu

Abra Gen
Periskop
SappyCar, SappyN/anufacturing
Oracle lD Edwards EnterpriseOne Oracle
NetSuÍte oracle E-Bu5ine5s Suite
Altec Aplikace FS Ap ikace
Kostka start, Xostka PÍo, sB Kostka Pro
Arbes FEIS

He|ioS orange' HelioS GÍeen
SAP

Microsoft Dynamics 365, Microsoft
Dynamics AX, l\,4icrosoft Dynamics NAV
Beep Twist lnspire

PSlpenta, PSipenta Adaptive Berghof
Adaptive
Bí|ý N/otý|' QI

Byznys ERP
D alog 3000Skylla
t6

i/)
Esyco Buslness
ERP Epass

lnformačni sy5tém Flores
Gordic Glnis

Helios Green Áutomobily

lnfo Office On ine lnfo Office MN.4l

IFS Appiications
lnÍor C]oudSUite lndUstrlal, infor LN,
lnfor M3
lnfor CloudSuite lndustrial (SyteLine)
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takové změny uskuteční nasazení do os-

trého provozujiž v probíhající hlavní se-

zóně zákaznika.

laká jsou dnes z hlediska zákaznické
firmy největši rizika plynouci ze
zřušení projektu implementace ERP
systému?
Lukáš ontl, Asseco solutions: Hlav-
ní riziko plynoucí ze zrušení projek-
tu implementace ERP systému spočíVá
především v nedosažení benefitů, které
má ERP Systém přinést. Těmito benefi-
tyisou zvýšení efektivity práce, podpora

x

a

x

x
x

2333

s ano x ne - frrma neuvédi *SouČasně pracujícíCh

aby vedení proj ektu dokázalo odpovědně
rozhodnout a zároveň aby nedošlo v bu-
doucnu k dalším komplíkacím.
Tomáš Gůhl, Abra Software: Velmi
zásadní. od samého začátku výběrové-
ho řízeníje klíčové věnovat poZornost

tomu, jak dodavate] změnové řízení řeší
a v jaké míře v jeho implementacích na-
stává' Lépe tak porozumíte tomu, jakou

nabídku dodavatel předložil ajakou od-
hadovanou přesnost ceny prezentuj e.

Spolehlily dodavate] si uvědomuje, j a-

kou nese odpovědnost za čísla,kterázá-
kazníkovi předkládá, a v zásadě prezen-

tuje, s jakou odchylkou při deflnovaném
rozsahu projektu počítá. V takovém pří-
padě má zákazník možnost schvalovat
budget nejen na implementaci samot-
nou, ale i na případné změny'

Dalším důležitým aspektem změnové'
ho řízeníje dopad změn na ce]é časování
implementace. V řadě případů změnové
řízení nemusí nikterak zásadně ovlivnit
finální cenu, ale časově odsune například
nasazení systému do ostrého provozu
v řádu měsíců. To může zásadním způ-
sobem ov]ivnit úspěšnost ce1é imp1e-

mentace, pokud se například na zák]adě

xvl ERP I PŘiLoHAČA5oP SUCloBU5 NEsSWoRLD l Ři]EN202L)
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Průměrná doba Ne]Větší ERP projekt v ČR
implementace
systémU
(v týdnech)

Klient
Elko EP
F!orplant
lýegatech
lvletrostav

24 36
12 20
715

54
26
65

Dalši ZajimaVé referenCe
Yves Rocher, Petrof Asiana

SP-Tech, DP ComTel, Oriflame Software

Daiho, Stee Center Europe, Pricol Wiping Systems
AŽD Praha, GumoteX, Unicredit 3ank cZeCb Republjc

Farmdk, Farmet, Panav, Stro]metal Kdmenice

Geotronics Praha, DC Ravak Praha, Bohemia Sport
Factoring KB Nemocnice Na Bulovce, Raiffeisen
Leasing

- Vitkovice Cylinders, Seznam,cz, Brano

10 000 Carrler

197 Prakab PraŽská kabeiovna' Hennlich, Meopta - optika

50 LJponor lnfra Fintherm, Perfett Van Melle
Czer h Reprblic.lr,'e bes

90 Česká zb:o.jovka, Město Uherský Brod, Schwarzmuller

- Schody Stadler, WIP reklama, SK Dynamo
Leske Bldelov ce

central Group, Jedlota ceské BUdějoVice, RaVak
Aweld, Nordic Steel, Nema
Asbis, CZC.CZ, T,S, Bohemia
Dobré PneU, DK open K llL

Viakom CZ, Libros CZ, Carero
Kámen a píSek' Beton Bohemia' lV1edia Marketing
Services

17o Hobra'Škoiník,AgrimecVesteclVarcs
2 000 HlaVní měSto Praha, Středočeský kraj,

statutárni měSto Brno

45o AUToEsa Zeppelin c7 SK A8ro1el Česke Budejovice

27O Armatury GroJp, Bonatrans Group, Toshulin

380 Česká zbrcjovka, lsan Radlátory, Kovolis Hedvikov

vislýrni procesními poradci, investova]

mnoho dní do úvah, příprav i interní mo-

tivace klíčových zaměstnanců. Pokud
je projekt následně zrušen nebo ýraz-
ně od]ožen, toto úsilí se ner,'yužije a kvůli
relativně rychlým změnám (většinou jak
na straně Zákazníka, tak na straně doda-

vatelů ERP) se většina Zmíněných čin-
ností opakuje. Zároveň se tím významně
snižuje motivace a nadšení na straně Za-

městnanců, kteří jsou pro úspěšnou im-
plementaci nezbytní.
Petr Schaffartzik, K2z H]avním moti-
vem pro pořízení nového ERP systému

Reference ze segmentu SMB
Weleda MegapiXe], Biopekárna Zemanka

N/UF-Pro, Siutak, JK Jitka Kudlackova Jewels
Lukov PLast lntertell
Fans, Spirax Sarco, Temperatior

ZAT, Sopo
easyTAX, Habako group, ln8' František ŘeZáč
Elroz, Techo, Office Depot

Oresi, Lomax, Sonnentor, Sparkys, lMazars

lndustry

Engle serVice5, UnicontÍols, Retia' NBB Bohemia

AZ F eX Daňhel Agro, HSH chemie Ariston Thermo

AVL Moravia

N4arimex CZ, Nohel Garden, Ryor

Tůma Aerospace, Petrek WAN 89

Garmin CZ, Merida Czech, Comfor stores
PekařStVí 1\.4akovec

NWT, Paul Lange - Ostrava, Play Electronics
Technické sluŽby města MěLníka, Kultura a sport
Chomutov Uzimex Praha

Vars, Aspera, České filtry, KoSmaS' Kebek

Město ]!Čín, Město NáChod, N.4ěSto H učín

LoUda Auto' Auto 11laVáček, NH car, TUka5,
Porsche lnter Auto

Alpha Flight, Dil a ŽÁK interiéry & dřevoobchod
ZPA Smart Energy, Baest

Gíund, Rostra' Finidr
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2006 25
2009 200
2018 >600

Bonatrans Group 2010

Esco CZ P.oductlon 2019
Mafra 2004

820
12 12 ČsSZ 2016

24 45 Synot W 2016

6 9 Cipa 2006

32

6

15

6

20
4
1)

440
200
150

600
150

50 AVL lúoravia 2005

- Techno( dp -

12 Vltava Labe l\.4edia 2012

30 N.4arlenka lnternational 2010

15 SWS 2003
35 Agro CS 2413

8 eD system 2OO7

30 Enbra 2005

12 18 Dobrovský 2018
\.4in'sterS|Vo oo dry ČR lq9/

26 40 Auto.larov 2005

1-
40 50
24 45

Y Soft 2016

2a 40 A liance Ladldry CF 2006

obchodu, optima]iZace procesů, sjedno-
cení systémů atd.

Milan Tesď' InfoConsulting Czech3

Implementace nového ERP má dopady

na ťungování celé společnosti a lyžadu-
je významné úsilí nejen od dodavatele,

a\eíodzákazníka. Apokud se již firma
rozhodia investovat do nového systému,
předcházela tomu řada úvah o možných
budoucích zlepšeních a také interní pří-
prava nebo informování.

V okamžiku začátku ýběru ERP sys-

tému má již typicky zákazníkza sebou

řadu schůzek s dodavateli neb o nezá-

ZDRoI: iNTERNET INFO DG 2020

by mělo byt posílení konkurenceschop-
ností. Automatizací, procesními změna-

mi, mobilitou, sjednocením roztřiště'
ných SW nástrojů a podobně by zákaznik
měI získat prostor pro růst efektivíty,

snižování nákladů nebo třeba expanzi.

Zrušení implementace ERP Systému tak
může naopak znamenat rychlejší nebo
pomalej ší ztrátu konkurenceschopnosti.

To si uvědomili mnozí už v prwní vlně

omezení vinou COVID-I9, kdv nebvli při-
pravení na přechod do on-1ine prostře-

dí a práci z domu. Svět se ko]em mění do-

ce1a rychle a dojet rozjetý peloton stojí )
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PŘEHLED DoDAVATELŮ ERP sYsTÉMŮ (2' ČÁSr)
Počet instalacÍ
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]eŽek software DUe 2019 3 540
lnformační systém K2 760

Karat 754

KelExpress, KeISQL 650 550
KTKW, KTKwls KTKm 180 75%

Ventus 100 15%

lnfor Sunsystems 14O 15

NIS Dynamics 365 for Finance and Opera- '1 000
tions, MS Dynamics 365 Business Central
wAM S,/3 120 60

QAD Adaptive ERP
Soft-4-Sa e

Notla Business Server
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OR-System
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NáZeV společnoSti
]eŽek software
K2 atmitec

Karat Software
Keloc CS
KTK Software
Kvados
LLP Prague
Mlcrosoft

lýikros

MInerva Česká republika
lýT] service
Notia
O niio

OR-CZ

Ortex

Pregis

Ql Group

RTS

Sabris CZ

SAP ČR
SQUID,CZ
TD-IS

TeamOnl ne

U&5luno
Un corn Systems

Wak System

Web
www jezeksw,cz
www,k2,cz

\/\/W.karatsoftvvare,com

www,keloc software.cz
www.ktksof tware.cz

www.kvados.cz
www.i pgroup.com/cz

www.microsoft,com

www.mikros.cz

ww.minerva-is.eu
www.mtj cz
www,notia,com
www,onlio.com
WWW,OTCZ,CZ

www otex.cz

www,pregis,cz
www qi,cz

WWW,ItS,cZ

www sabris.com

ww,sap,cz
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www,teamonline cz

www,u-sluno.cz
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vždy hodně sil a také se to nemusí vůbec
podařit.

Tomríš Giih], Abra software: Kromě fi-

nančních dopadů, které wrímá prakticky
každý jsou daleko zásadnější dopadyna

důvěru, na]adu a ochotu ldíčových uživate-

lů pracovat se systémem, u něhožzákaznik
zůstane, nebo implementovat jiné řešení.

V rámci implementace komplexního
ERP řešení je nutné počítat s tím, že

prakticky tolik času, kolik věnuje imple-
mentaci dodavatel, věnuj e implementaci
impiementační tým na straně zákaznika.
Ve chvíli, kdy s klíčoqimi uživateli nasta-

la analýická fáze, a případně dokonce

lNFopower 138

SAP S/4HANA, SAP Business Sulte, 37 8 17 12

SAP Bus ness One
SAP S./4Hana SAP Business Suite 900 N,/A

Softrea 110 .110 2 -
EasyTechnology, Pohoda Komplet E1, 51 10 40 1

Easy4
TeamOnline
Obis
MS Dynamics 365 Business Central, IVS

Dynamics 365 for F nance and operatlons
WAK lntra

již část implementace, je velmí frustru-
jící implementaci přerušit a klíčov5im

uživate]ům tzv. vzitvitr zplachet. Tako-

ví uživatelé budou praktickypři každém
da1ším pokusu o implementaci sebe-

menšího řešení k1ást odpor.
Madimír Bartoš, Minerva čR, Fi.-y
se nerozhodují implementovat nový in-
formační Systém jen tak. Když už l'1píší
výběrové řízeni, znamená to, že existují-
cí systém je brzdí' Pokud pak projekt na

implementaci zruší, znamená to, že bu-

dou muset i nadále spolupracovat s do-

davate]em ERP, s nímž nebyli spokoje-
ní, nebo že,,pojedou dá] na zabrzděném

systému"' Z toho pak plyne postupná

ztráta konkurenceschopnosti fi rmy.

Jan Gábriš, Sabris CZ: Pokud se pro-
jekt implementace zruší, v lepším přípa-

dě se bude vše dě1at postaru, flrma ne-

dosáhne očekávaných zlepšení a úspor,

naopak bude řešit qlšší nároky na údrž-
bu a úpravy existujícího systému. V hor-
ším případě pak hrozí stagnace firmy
nebojejí zánik.

Když se wátím opět k příkladu potravi-

nářských spoIečností, ty dnes če1í velké-

mu tlaku ze strany dodavatelů i odběra-

telů, kdy mají stejné podmínkyv oblasti

nákupu surovin a často i stejné prodejní

x
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Další ZajÍmaVé reference

Barvy a laky Hostivař' Koh l'Noor Hardtmuth' Alca
plast
Beneš a Lát VF Rodinný p]Vovar Bernard

Gastro Production UCB Technometa, Agrio l\y'Zs

Pemic Books K+B Progres, Rudolf 'Je|Ínek

AXA, White Star Real Estate, GTS Allve

Grandhotel Pupp, Slovenské ieČebné kÚpe e Pieštany

Tawesco, IGW Colorlak, Llnex Hollandia, Bioveta

Pokorný Labara Rudo]f Koller
Delmart, Promet GroUp, Úřad pro CiVi|níletectví

DrUŽstevníZáVody DraŽiCe _ strojířna Exca]ibUr Army,
Stros-Sedlčanské strojkny
Vodovody a kana iZace TrUtnoV, Šumperská provozni Vo

dohoSpodář5ká spo ečnost' Pekárny a CUkrárny Néchod

Vlnolok, Kores Europe, Desko
KoVohutě Přibram nástupniCké, KoVokon PopoVjce,
SOR Libchavy

M5em' NaVláČ|l stavebni firma' R]dera staVebnl
Košík cZ' l\,4arV npac N,4P Krásno

ČEZ' Ministerstvo financí ČR
Patoma Holding nst nkt Real ty, Viva Real ty

stolfi g ÍechnoSklo, Jáger Gestellbau

D.A S Rechtsschutz Profrka, Loyd's Emea

Uni Hobby, Coop]ednota
Rosa ra'ker SrLe, Ve koobr hod or on

spelsberg, Valmont ČR, sBD NoVý Domov

ReÍerence Ze segmentu SMB

Murtfeldt Plasty SAF-Holland Czechia

Atallan CZ, Grapo, Slovakor lnddustry, Securiton Servis

Maklta, Fulgur Battman, Goldtime

Qanto' Rappa' HEÍ
Accor Hotels, Nlarriott Hotel Wood & Company

Stavební bytové druŽstvo V HraniCíCh na N/oravě, Hotei
Aria
ACL Group, United Polymers, Fuji Koyo Czech

Tyroline Leges, HOW

Atek, Grena, Odeva Lipany

cetetherm, Havlík opa lMěVak ]aroméř TrevoS KoštéloV

D esko
Ex t 112, TMC CR

synerga, stavebnÍ f]rma PluS' Stavos Brno
Kostelecké Uzen ny, MarVinpaC' N,4akro

Siko N4all Group
Patoma Holding, lnstinkt Reality, Viva Reality

StaVitelStVÍ Šmíd, Applycon' c+H N4etall, FemoteC

UNI Hobby, CBA Slovakia, Coop Jednota

Socialbakers liri N,4odels, ZZN.4

Unibrno Czech republic, Ewbi, SeCesPol CZ
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ceny dané trhem. V takovém prostředí je

velký tlak na zvyšování vnitřní efektivity.

Té lze dosáhnout Zejména automatizací
činností, lepším plánováním nebo kvalit-
ním řízenímv5,roby a nákladů detailním
controllingem, ktery starší ERP systémy

zpravidla nepokr]vaj í.

Jak může robotická automatizace
procesů RPA oŽivit starší ERP
systémy? Na co by si podniky při jejím

nasazování měly dát pozor?
Tomáš Gůhl, Abra SoÍltware: Spous-

ta uživatelů ERP systémů nyní v různých
ob]astech naráží na evidenční náročnost

své agendy. Ať už hovoříme o evidenci
obchodního vztahu se zahraničním zá-
kazníkem, nebo napřík1ad o dlouhotr-
vajících účetních postupech, které vět-

šinou vedou k seStavení komplexních

ýstupů v omezeném čase, je potenciál
RPA obrovský. Tato skutečnost vede
v některých případech k úp1nému upuš-

tění od evidence informací, které mohou

b5it pro organizaci ve1mi užitečné, jindy
k pravídelnému obrovskému lypětí sil
uživatelů např' v dobách měsíčních uzá-

věrek apod.

Vzh]edem k tomu, že technologie RPA
může byt konflgurována netechnickým

ZDŘo] NTERNET NFoDG2020

uživatelem (který je dnes schopný v1tvá-

řet makra tabu1kového procesoru), dáVá

společnosti do rukyve1mi si1ný nástroj

a konkrétnímu uživateli významnou
kompetenci potřebnou k efektivnímu ře-

šení efektivitv daného procesu.

Zazásadnipovažuii skutečno st, že za

každý ,,robotizovaný" proces musí odpo-

vídat konkrétní vlastník daného procesu.

Tento uživatel musí být proces schop-

ný nejen sledovat a kontrolovat, ale také
rozvijet, tak aby odpovídal vždy aktuál-

ním potřebám společnosti, což mt:žebýt
pro j ednotlivé uživateIe noý přístup,

kterýbudou muset přijmout. D

wwwcocz XIX



Vladimír Bartoš, Minerva CR: Ro-

botická automatizace lyžaduj e sclrop -

nost komunikace ERP systému se SW
robotem. Starší systémy býwají ome-

zené nejen ve funkcionalítě, ale právě

v technologiích a ve schopnosti komu-
nikovat. Integrace s robotem pak může

bfi nák1adnější než v},tvoření progra-

mu pro automatizovanou akci. To po-

važuji za největší riziko př1 nasazová-

ní RPA.
Milan Tesař' InfoConsultin$ Czech:
Zkusím použít příměr _ když dátc prw-

ky chýré dornácnosti do starého domu,

sice to bude 1epší pro užívate]e domu,

a]e chátrání domu to nezastaví a do sk]e-

pa bude zatékat pořád. RPA neřeší větši-
nu problémů a překážek, které zastara-

lé ERP klade podnikům do cesty, a přijde
mi daleko důležitější irrvestovat do ino-
vace ERP svstému než do iedné techno-
logie.

Jan Gábriš, Sabris CZ: Nasazení RPA
může pomoci starším ERP systémům

tak, že zrychlí a automatizuje r'1'brané

člnnosti. Nicméně moderní svstémv po-

skýují nejen r'ysokou míru automatiza-
ce, a1e především nové funkce, jako na-
příklad analytické reporty a predikce'
které sebelepší RPA nenahradí.

Pokud hovoříme o automatlzaci vý-

roby, zde doporučujeme spočítat bu-

siness case' tedy porovnat náklady na
pořízení automatické výrobní 1inky

s náklady na existující výrobu. Dále je

třeba řešit integraci do nynějšího pro-
středí. Některé po1oautomatické či au-

tomatické 1inky mohou starší ERP sys-

témy v určité míře ov1ádat a zajistit
zvýšerrí efektivity.

Firnyvšak mohou narazít na to, Že

automatická línka bude rych1ejší a před-

chozí stupně vÝrobvii už nedokážou ro-
zumně zásobovat. A efektivita se naopak

sníží. V tomto případě doporučujeme
přemýšlet více komplexrrě a zvážit, Zdali
není Íinančně výl-rodnější namísto jedné

dilčí části řešit procesy napříč celou Íir-
mou a zavést řízerrí, p1ánování, control-
ling rrebo již zrníněné predikce.

Petr Schaffartzik, K2z Před nedávnem
jsem někde četi, že určité systémy ve

státních strukturách j sou prakticky ne-

r'yměnitelné, což prý už bylo i dokázá-
no neúspěšnými pokusy o jejich qirně-
rru. Vtakovém případě snad RPAmťlže
něco vyřešít.

obecně a1e u zastaralých systémů po-

važuji RPA za nový 1ak na staré auto. Na-

oko to bude možná r'ypadat zajírnavě'

skutečnó prob1érny to nevyřeší. V době,

kdy tvrdíme, že prožíváme Průmysl 4.O

a v kaŽdém l'ystoupení na libovolné soft-

warové konferenci zazni aspoň jednou

slovní spojení umě1á inteligence, mi ta-
ková investice do udržování starých sys-

tému při žívotě nedává smys1. Snad jen
jako dočasná náplast'

RPA má své místo jinde , třeba v od-

straňování komp1ikovaných rutin
s vazbou navíce systémů. Vždybych
v takovém případě doporuči1 srovnat a]-

ternativní řešení.

Na co by se měly organizace
především zaměřit při implementaci
a provozu ERP systému vyuŽívaného
zaměstnanci vzdáleně? Jaká jsou
největší Úskalí tohoto režimu?
Milan Tesař, lnfoConsulting czech:
Vzdálené používáni ERP systému není
záležitost nová a spojená s koronaviro-
vou epidemií' Většina moderních sys-

témů pracuje s tenkými nebo webový-

mi klienty s příslušrýrn zabezpečením

a vzdá]errě lze Íunkčnosti ERP svstérnu
quživat již celou řadu let.

Prwním úskalím může byt dostateč-

ná internetová konektivita j ak Serveru,

tak i ednotlivÝch koncových uživate1ů _

v případě, že velké množství uživatelů
začne pracovat vzdáleně, může jejich

činnost r'yvolat poměrně velký dator,1l

provoz. Druhým úska1ím, oblykle vět-

ším, je zabezpečerrí domácích sítí kon-
cových uživateiských zařízení, které

nebývá zdaleka na takové úrovni jako

zabezpečení v ránrci podniku a může

vést k bezpečnostním incídentům.
Vladimír Bartoš, Minerva čR, P.á."
z dornova v ERP systému firmy vyžadu-

ie bezproblémové technické a systémo-

vé připojení. S1ožitost realizaceje tedy
zce]a závis1á na techno1ogické vyspě1os-

ti ERP systému.
Pokudje ERP zastaralý bude potřeba

dokoupit další SW produkty, např. r,zdá-

1enou plochu nebo virtuální desktop. Zá-

roveň jc potřeba počítat s r,yšší zátěží
Serveru způsoberrou těmito SW.

Jestliže máte modernější ERP, kte-

rý podporuje tenkého nebo webového

k1ienta, pak je jeho r'1uŽiti pro vzdáIe-

né uživate]e snadné, zřízení rychlé a r_re-

představuje další nutné investice do

dodatečného techno1ogické1ro řešení

vzdáleného přístupu k ERP.

Vždy je ale potřeba zaměřit se na ko-

munikační infrastrukturu ve firmě (Íire-

wal1 a v případě r,1rržití klientských VPN
i koncentrátor a flremní připojení do in-
ternetu) a dá1e na bezpečnost, zvláště
pokud uživate1é doma pracují na vlast-
ních koncových zařízeních v prostře-
dí, které není pod kontro1ou podnikové-
ho IT.

Jan Gábriš, Sabris CZ: Po strán-

ce teclrnické jsou to určitě bezpečnost

a prostupnost Spojení. Dnes je moder-

ní inplementovat ERP v cloudu (PaaS)

nebo ho rovnou r,}r'ržívat formou c1oudo-

vélro předplatného (SaaS)' Takový sys-

térn je dosažitc1nýkdykoliv a odkudko-
liv, kde je internet.

Nesmíme však přeh1ížet aní 1idskou

stránku, která se často opomíjí. Při ne-

vhodném využití totiž může vést k na-

rušerrí soukromého života zaměstnan-
ó
c
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ců. Z poh1edu implementace je důležité
zapojit pracovníky firmy, aby nebylijen
pasívními pos1uchači, ale aktivně se za-
pojili. Systém, který si takto zaměstnan-

ci spo1ečně s dodavatelem ERP v1tvo-

ří, pak také rádi qužívají pro svou práci.

Často opomíjeným faktorem úspěchu je

proto motivace pracovníků na úspěšném
projektujako celku.

Petr Schaffartzik, K2z Klíčovou vlast-
ností, na níž je dobré myslet užpÍíwý-
běru ERP systému, je jeho mobilita.
Nejlepším řešením je plnohodnotný
webový přístup, který zaměstnance ne-

omezuje po technické stránce. Zpohle-
du firmy je velmi důležitá správně lyře-
šená otázka bezpečnosti. Ta začiná už
v nastavení politiky hesel. Přidat mů-
Žete dvoufaktorové ověřování identí-
ty známé třeba z bankovních aplika-
cí. Podstatné také je, jakým způsobem
jsou spravovány uživatelské ro]e, a tím
přístupy k datům a třeba dokumentům
uloženýmvDMS.

Největší úskalí vidím' pokud pomi-
nu dostupnost a bezpečnost, ve špat-

né organizaci práce' Zaměstnanec není
schopný dokončit práci, protože pro to

nemá informace nebo kompetence. To,

co v kanceláři r'yřeší šanon se smlou-
vami, zavolání přes stůl na ko1egu nebo

ústní domluva o dalším postupu, při
práci vzdáleně najednou nelze. Papír
není k dispozici, ko1ega krmí děti a do-
mluvavíce než dvou lidí může byt ne-

skutečrrě s1ožitá. Pokudje ERP systém
zavedený opravdu jako systém, Íirma ctí
pravidla a deflnuje postupypro řešení
výjimek, nemě1a by vzdálená práce při-
nášet úskalí. Aspoň ne na straně ERP
systému'
Tomáš Giihl, Abra Software: Praktic-
ky vždy by se organizace mě1y zaměřit
na to, co v jejich případě znamená,yzdá-
leně". Vždyby mě1yjednoznačně vědět,
jaké jsou jejich bezpečnostní podmín-
ky, časové nároky na řešení incídentu, co

vše se chystají provozovat vzdáleně, kdo

bude správcem takového systému, jaká

bude jeho časová dostupnost a co dokáže

v rámci systému řešit.

Vždy je vhodné zvážit, jakývliv na

vzdálenou dostupnost má prováza-
nost jednot1ivých ap1ikací, jak se tyto
aplikace vzájemně ovlivňují a v jakém
prostředí, případně j akým protoko1em

spolu aplikace komunikují. Důležité
je vnímat s1ožitost vzdáleného přihlá-
šení pro jednotlivé uživatele a vědět'
jaké skupiny uživatelů budou lyuží-
vat ERP systém v souvislosti s dalšími
aplikacemi.

Úskalí tohoto přístupujsou pod1e

mého názoru pak ce]kem minimální'
Vždyje třeba počítat s jakousi náročnos-

tí ]icencování nástrojů pro jednot]ivé

uživatele a s tím' že se praktickyvždybu-
deme pohybovat v prostředí MS Win-
dows.
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