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Firmy dnes musí být schopny pružně reagovat na změny na trhu

Václav Urban,
ředitel divize podnikových řešení
Microsoft Česká republika

Současná doba si žádá od firem čím dál
tím větší zásahy do tradičních a zaběhnutých modelů jejich fungování. Vše
musí být dnes rychlejší a levnější – výroba, služby i produkty. Zákazníci se stali
tím, kdo určuje nové trendy, a firmy musejí být schopné je na trhu včas a správně identifikovat a hlavně na ně také
dostatečně rychle a pružně reagovat.
To se týká ostatně i společnosti Microsoft, pro kterou je letošní rok důležitým
přelomem, kdy se řada produktů – ať
už pro servery, koncové stanice anebo
pro zákazníky naší divize Dynamics –
posouvá nikoliv o pouhou verzi, ale už
o celou generaci dopředu.
Ještě před pár lety bylo hlavním trendem v oblasti podnikových informačních systémů umět pokrýt všechny
činnosti firmy a sbírat z nich data ve
správné a jednotné formě a tato data
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následně zpracovávat a vyhodnocovat. Teď už se však toto vše považuje
za samozřejmost, za jakousi startovní
čáru, a pokud na ní nestojíte, tak ani
nemůžete pomýšlet na onu pomyslnou
„první ligu“. Poté se objevil trend vyhodnocování čísel v reálném čase. Finanční
výkaznictví na jedno kliknutí, přehled
o aktuálních skladových zásobách na
jedno kliknutí či zobrazení vašeho zboží
v kamionech na mapě a v reálném čase.
I to už je ale spíše podmínka nutná než
postačující.
A co že je tedy tím trendem současnosti? Neustálá práce s daty, a to nikoliv na
úrovni zadávání dat do systému, které
se dnes děje už převážně automatizovaně či s využitím čárových kódů, ale na
úrovni každodenního vyhodnocování
a analyzování dat. Ať už jde o interaktivní analýzy dat získávaných v reálném
čase z více zdrojů, včetně dnes velmi
populárních sociálních sítí, anebo o přípravy nejrůznějších scénářů vývoje či
regresní analýzy – s daty se dnes zkrátka musí pracovat neustále. Kdo odhalí nový trend na trhu jako první, může
z něj také jako první začít těžit. Často
přitom stačí i drobná změna v komunikaci se zákazníkem, úpravě sortimentu
anebo načasování jednotlivých obchodních kroků a může se dostavit fenomenální úspěch. Doby, kdy za úspěchem
bylo třeba hledat jen rozsáhlé investice
do výzkumu a vývoje, už jsou pryč. Špičkový a kvalitní produkt již není zárukou
úspěchu, tou je dnes znalost vašich zákazníků a schopnost flexibilně reagovat
na změny na trhu.
To se ale snáz řekne, než udělá. Firma,
která je schopna toho dosáhnout, už
zkrátka nemůže fungovat podle modelů obvyklých před deseti až patnácti
lety. Potřebuje k tomu nejen mít odpovídající prostředky jako podnikový
informační systém pokrývající všechny
její procesy, ale uvedené procesy k tomu
musí být adekvátně nastaveny a rovněž samotný systém musí být schopen
operativně pokrývat změny, kterými firma prochází. Proto je důležitější než kdy
dřív, nejen zvolit podnikový informační
systém, který je schopen přizpůsobovat
se vašim potřebám i potřebám měnícího se trhu, ale také si vybrat správného
partnera, který vás těmito změnami
bude schopen dlouhodobě a kvalifikovaně provázet.			
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NOViNKy

Microsoft Dynamics NAV 2013 přináší nový vzhled, funkce
i architekturu
Microsoft Dynamics NAV 2013 přináší celou řadu důležitých inovací.
Některé z nich znají již uživatelé Microsoft Dynamics CRM 2011, jiné si
vypůjčil zase z Microsoft Dynamics AX 2012. Z pohledu výkonu a vývojového
prostředí pro oborová řešení je také velice důležitý přechod na třívrstvou
architekturu. Inovované je i uživatelské prostředí, které přináší styl známý
z produktů Office.
Inovovaná třívrstvá architektura
Microsoft Dynamics NAV využíval do verze 5.0
tzv. dvouvrstvou architekturu, kdy na jedné straně byla klientská aplikace, se kterou pracují uživatelé, a na straně druhé serverová část. Od verze 2009 se mezi tyto dvě vrstvy vřadil i aplikační
server coby vrstva spravující aplikační logiku. To
na první pohled pro koncového uživatele nic
zásadního nepřináší, protože i nadále pracuje se
svojí klientskou aplikací. Ve skutečnosti jde však
o zcela zásadní změnu, která otevírá bezpočet
možností v oblasti integrace s dalšími informačními systémy, nasazení Business Intelligence nástrojů, ať již v kombinaci s Microsoft Excel 2013
anebo SharePointem. V neposlední řadě otevírá
nové možnosti pro vývojáře oborových řešení na
platformě Microsoft Dynamics NAV. Teď však celá
třívrstvá architektura prošla výraznými změnami,
které vedly k zrychlení práce s klientskou aplikací. Uživatelé tak kromě bezpočtu nových funkcí
nebo možnosti ještě snadněji pracovat v Excelu
s daty z Dynamics NAV získávají ještě navíc další
velice podstatnou výhodu – vyšší výkon, a to zejména v případě, kdy Dynamics NAV zpracovává
velké množství dat. Výhodu pocítí i administrátoři, protože veškeré změny v Dynamics NAV se
provádějí pouze jednou, a to na serveru, a klientská aplikace je pak přejímá automaticky, aniž
by bylo nutné ji přeinstalovávat.
Vzhled ve stylu Office a Windows
Po vzoru ostatních produktů přináší i Dynamics
NAV 2013 inovované uživatelské rozhraní známé
z produktů Office s kontextovou interaktivní lištou menu ve stylu pásu karet, která se poprvé
objevila již v Office 2007. Stejně jako u jednotlivých součástí Office si i uživatelé Dynamics NAV
mohou snadno upravit jak jednotlivé položky lišty, tak i funkce, které jim daná lišta nabízí.
Vše se přitom provádí stejně jednoduše jako při
stejné úpravě ve Wordu nebo Excelu. Brzy také
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přijde zobrazení ve stylu Windows 8 a dlaždic,
které bude vhodné jak pro uživatele tabletů, tak
pro uživatele klasických desktopových počítačů
a notebooků, jimž v přehledné formě poskytne
okamžitý pohled na všechny klíčové informace,
které potřebují pro svoji práci.
Centra rolí
Microsoft Dynamics NAV 2013 nově obsahuje
vylepšená Centra rolí. Centrum role je de facto
stránka, která je připravena na míru pro konkrétní zaměstnaneckou roli, kdy všem zaměstnancům například v rámci oddělení obchodu zobrazuje stejné informace, jako jsou úkoly, priority,
seznamy, souhrnné tabulky, menu s reporty či
menu s aktivitami (např. vytvořit obchodní příležitost), které zaměstnanci v dané roli potřebují.
Jednotlivá centra rolí může snadno upravovat
přímo uživatel s administrátorskými právy. Jejich
úpravu přitom zvládne i zkušenější uživatel Excelu, a to bez znalosti programování. Stejně tak
si však můžete nechat Centra rolí nakonfigurovat
již při implementaci systému a následně je pak
už jen snadno upravovat dle aktuálních potřeb
daných skupin uživatelů. Centra rolí mohou navíc obsahovat i výstupy z reportů a dalších BI nástrojů či informace ze SharePointu.
Řídicí panel i pro Dynamics NAV
Uživatelé Microsoft Dynamics CRM už od verze
2011 důvěrně znají řídicí panel, který jim poskytuje okamžitý uživatelsky definovatelný přehled
o všech důležitých datech ve formě přehledných
grafů a tabulek, které si lze upravovat stejně
snadno jako třeba kontextové grafy a tabulky
v Excelu. Nyní přichází řídicí panel i do Dynamics
NAV 2013. Jednotlivé pohledy lze přitom pro uživatele připravit předem na základě jejich rolí či
pracovního zařazení. Všichni skladníci tak například mohou mít ve svém řídicím panelu přehled
o aktuálním stavu zboží naplánovaného k vy-

chystání v daném dnu a zároveň si každý může
přidat i vlastní pohled zobrazující množství palet,
které má sám za úkol vychystat.
Komplexní podpora pro montážní firmy
Firmy, jejichž činnost je založena zejména na
montáži nejrůznějších dílčích komponent, jsou
v Česku zastoupeny hojněji než na některých
jiných trzích. Microsoft Dynamics NAV 2013 přitom přináší zbrusu nový modul pro podporu
jejich specifických potřeb. U jednotlivých produktů lze snadno nastavit, ze kterých položek
se montují, je zde možné snadno zpracovávat
interní objednávky pro montáže a zahrnuty
jsou i funkce pro podporu just-in-time kompletací produktů. Modul také obsahuje specifické
funkce pro řízení skladu a funkce pro prioritizaci
kompletace různých produktů využívajících stejných komponent.
Vylepšení ve všech oblastech
Kromě představení nových revolučních funkcí
došlo u Microsoft Dynamics NAV 2013 také k evoluci v celé řadě důležitých oblastí. Ve financích
přibyly nové možnosti v oblasti sledování zisku
/ztráty u jednotlivých položek, zlepšila se správa
dimenzí a přibyla celá řada nových funkcí v oblasti řízení cashflow a nákladového účetnictví.
Zejména čeští zákazníci pak ocení nový nástroj
pro snadnou změnu sazeb DPH a pro přípravu
reportů a přiznání k DPH. K několika dílčím vylepšením došlo i v oblasti správy skladu, kde byla
rozšířena podpora pro přesuny zboží a nově je
k dispozici také alokace skladových pozic anebo
pozic ve výrobě pro určité typy zboží, nástrojů
atd. U řízení zásob pak přibyly nové možnosti v oblasti řízení dostupnosti zásob na základě
události, času anebo soupisu komponent. Došlo
také k podstatnému rozšíření možností pro oceňování a přeceňování zásob. Vítanou novinkou
je rovněž zbrusu nový klient pro webové prohlížeče a pro SharePoint. Firmy využívající SharePoint tak mohou vybraná data či celé pohledy do
Dynamics NAV zpřístupňovat přímo na SharePointu. Nová verze navíc přišla i s možností využití
klientské aplikace Dynamics NAV 2013 u počítačů, které z nějakého důvodu nemají přístup do
domény Active Directory, což ocení třeba uživatelé přistupující k datům z podnikového informačního systému z domácího počítače.


NOViNKy

Microsoft Dynamics AX 2012 nabízí šest specializovaných řešení za
jednu cenu
Nová verze Microsoft Dynamics AX 2012 přichází s řadou velice důležitých
novinek. Celý systém byl od základů přepracován a nově integruje i řadu
oborových řešení, jež mohou v systému fungovat paralelně a která
uživatelé získávají přímo v ceně Dynamics AX 2012. Nová verze také přichází
s koncepcí více než 35 uživatelských rolí a předpřipravených BI nástrojů.

ní, kontrolu a udělování grantů, kontrolu výběru
daní a dalších povinných poplatků i řízení víceletých aktivit financovaných z různých finančních zdrojů. Součástí modulu jsou i nástroje pro
projektový management, řízení a implementaci
legislativních změn i personální management
v prostředí státní a veřejné správy a tabulkového
odměňování zaměstnanců.
Řešení pro retail
Řešení pro retail je určeno zejména pro firmy
podnikající v oborech maloobchodního prodeje
s větším množstvím poboček a pokladen, které
potřebují mít rychle k dispozici přehledy jak na
úrovni jednotlivých oddělení, prodejen, tak divizí i celé firmy. Řešení je schopno pokrýt úplně
všechny procesy v těchto firmách až na úroveň
jednotlivých pokladních terminálů. U nich nabízí
centrální správu, možnost individuálního nastavení rozvržení uživatelského rozhraní i různé vizuální a funkční profily pro různé druhy prodejen.

Uživatelské role a Business Intelligence
Microsoft Dynamics AX 2012 staví do popředí
uživatelské role, jako je například finanční ředitel,
obchodní manažer, vedoucí skladu apod. V základu je k dispozici přes 35 uživatelských rolí, pro
které jsou na základě best practices už předpřipraveny Business Intelligence výstupy, jež v dané
roli uživatel obvykle potřebuje. Systém obsahuje
16 analytických kostek a přes 800 předpřipravených reportů, které si pouze stačí zpřístupnit.
Uživatelé Dynamics AX 2012 naleznou v systému
také tzv. InfoParts neboli kontextové BI moduly,
které si mohou sami podle potřeby zpřístupnit
v příslušném pohledu, kde je potřebují využít.
Jednotlivé reporty a propojení lze navíc snadno
editovat i v prostředí nástroje PowerPivot, který
je součástí Microsoft Excel 2013.
Dynamics AX 2012 nabízí vše potřebné pro
malé firmy i velké korporace
Microsoft svoji Dynamics AX 2012 od základu
přebudoval tak, aby se z ní stal vysoce modulární systém. Dynamics AX nyní mohou využívat
i malé, teprve začínající firmy s velkým potenciálem rozvoje i nadnárodní holdingové struktury
vlastnící firmy z nejrůznějších odvětví. Samozřejmostí je přitom schopnost řídit z jednoho prostředí jak jednotlivé firmy v nejrůznějších zemích
(v základu najdete 36 národních legislativ a jazykových mutací) pracující s různými měnami, tak
holding jako takový. Firmy přitom mají kromě
univerzálního prostředí Microsoft Dynamics AX
k dispozici také specializovaná oborová řešení,
která se dříve nabízela samostatně.
Štíhlá výroba
Štíhlá výroba neboli lean manufacturing populární zejména v automobilovém průmyslu a strojírenství je podporována v rámci stejnojmenné-

ho modulu pro Microsoft Dynamics AX 2012.
Modul Štíhlá výroba nabízí nástroje pro úspěšnou implementaci balancování výroby pomocí
metodologií kanban, heijunka, operací JIT ( just
in time) a dalších klíčových taktik. Toto řešení
zajišťuje specifické funkce, přístup k informacím
a flexibilitu procesů vyžadovanou při operacích
štíhlé výroby. Jako nedílná součást známých
a přizpůsobitelných komplexních řešení pro řízení podniku může modul Štíhlá výroba pomoct
získat přehled o informacích, flexibilitu, efektivitu
a lepší orientaci na zákazníka, a tím pomoct firmě zvýšit ziskovost a dosáhnout růstu.
Procesní výroba
Modul Procesní výroba v Microsoft Dynamics AX
2012 plně podporuje všechny činnosti podniků
s procesním řízením výroby. Nabízí modelování
výrobních kapacit, jejich přesné plánování, kalkulace ve výrobě a umožňuje snadno získat potřebné informace k efektivnímu řízení výrobních
zdrojů, naceňování výroby a zvýšení ziskovosti.
Položky a dimenze zásob mohou v reálném čase
pracovat s duálními jednotkami i skutečnou hmotností například u tekutin a sypkých hmot. Systém podporuje i práci
s alternativními recepturami a předpisy,
takže umožňuje využít dostupné zásoby
a výrobní kapacity na maximum.

Komplexní řešení pro distribuci
Modul Dynamics AX 2012 pro řízení distribučních společností přináší nástroje pro řízení celého distribučního řetězce, včetně náhledu na
objednávky a dodávky napříč spravovanými
společnostmi. K dispozici jsou výrazně rozšířené
možnosti úprav a práce s prodejními objednávkami, upravené uživatelské rozhraní pro rychlejší přístup k detailům objednávek a zcela nové
funkce v oblasti práce s cenami. Ceny je možné
automaticky přepočítávat do jednotlivých měn
dle cílových destinací, a to nejen na základě aktuálních měnových kurzů, ale také na základě
národních ceníků.
Modul pro firmy pracující v oblasti služeb
Firmy, které se zabývají poskytováním služeb,
ocení nový specializovaný modul Dynamics AX
2012, který přináší funkce specificky využívané
právě v tomto typu firem. Ty zahrnují zejména rozšířenou správu a řízení přípravy nabídek,
projektové řízení, včetně platformy pro týmovou
spolupráci na projektech, nástroje pro forecasting, plánování a alokaci zdrojů a rozšířené možnosti personálního managementu. Tento modul
také umožňuje přidělovat jednotlivým pracovníkům různé kompetence, se kterými se následně
pracuje i při přípravě nabídek a v rámci projektového řízení. Pokud je pak k projektu potřeba
například kompetence grafik DTP na deset člověkodnů, systém sám nabídne dostupné lidské
zdroje v daném čase, které je možné k projektu
přidělit.


Modul pro státní a veřejnou správu
Modul pro státní a veřejnou správu je
přizpůsoben specifickým potřebám financování organizací ze státního a veřejného rozpočtu a podporuje funkce
kontroly dodržování rozpočtových pravidel, čerpání dotací atd. Tento modul nativně nabízí proaktivní kontrolu čerpání
jednotlivých rozpočtových kapitol, říze-
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NOViNKy

Microsoft Excel 2013 přináší interaktivní analýzu dat už v základu
Nová generace tabulkového kalkulátoru Microsoft Excel 2013 přichází na
trh s řadou zajímavých novinek. Nejvíce je přitom ocení uživatelé produktů
Microsoft Dynamics a Microsoft SQL Server 2012. Některé funkce, které byly
dříve dostupné jen v kombinaci se SharePointem, se totiž nově objevily přímo
v prostředí aplikace Excel. Ta navíc nabízí i nové možnosti v oblasti zpracování
a analýzy dat a umožňuje uživatelům provádět s daty rozsáhlé výpočetně
náročné aplikace, aniž by došlo k jakémukoliv ovlivnění primární databáze,
se kterou podnikový informační systém, e-shop či jiná vaše kritická aplikace
pracuje.

Inovovaný vzhled
První novinkou, kterou pozná uživatel na první pohled, je inovovaný vzhled. Nejenže se změnilo uživatelské rozhraní, jež je ve stylu Windows 8 a které
se objeví i v Microsoft Dynamics CRM 2013, ale
přibyla také zcela nová grafická schémata a možnosti grafické interpretace dat. Grafické výstupy
jsou nyní čistší a lépe čitelné. Uživatelé mají navíc
k dispozici novou kontextovou nabídku pro intuitivní a okamžitou změnu vzhledu grafu či filtrování
dat, která graf obsahuje. Pokud si tak chcete nechat
zobrazit v již hotovém grafu například prodejní výsledky bez Prahy, stačí vám na to tři kliknutí myší.
Chytré našeptávání
Nový Excel disponuje také funkcí chytrého našeptávání. Ta pomáhá zejména při manuálním zpracování dat přímo v Excelu. Pokud například ke sloupci
e-mailových adres přidáte sloupec příjmení a vypíšete do sloupce prvních pár příjmení extrahovaných
z e-mailových adres, Excel sám rozpozná, o co se
snažíte, a nabídne vám do zbylých buněk příjmení,
která v e-mailových adresách rozpoznal. Stejně tak
umí Excel 2013 pomoct s volbou vhodných grafů,
které podle jeho analýzy označených dat budou
nejlépe ilustrovat to, co v chcete datech najít.
Okamžitá analýza dat
Excel 2013 také podstatně zjednodušuje a zrychluje práci s daty. Při označení více položek v tabulce totiž nabídne v kontextové nabídce rychlé
možnosti formátování, grafů, souhrnných buněk
i vytvoření miniaturních grafů přímo v sousedních
buňkách.
PowerPivot – Business Intelligence
přímo v Excelu
Důležitou novinkou je přímá integrace nástroje
PowerPivot do prostředí Excelu 2013. Některé jeho
funkce byly k dispozici už v předchozí verzi Excelu,
ale pouze ve formě bezplatně dostupného zásuvného modulu, který bylo potřeba si nejprve stáhnout z webu a poté nainstalovat. Velkou výhodou
PowerPivotu je také fakt, že umí pracovat i s cloudovými databázemi SQL Azure a databázemi třetích stran. Pomocí PowerPivotu si může běžný uži-
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vatel Excelu sám vytvořit jednoduchý a účinný nástroj pro
Business Intelligence. PowerPivot umí s tabulkami z databáze pracovat obdobně jako
s klasickými kontingenčními
tabulkami a umožňuje mezi
jednotlivými tabulkami vytvářet a upravovat relace, které
lze následně promítnout i do
zdrojové databáze. Excel navíc, podobně jako v případě
chytrého našeptávání, nabízí
funkci detekce vztahů, která
uživateli výrazně pomůže
při vytváření nových reportů. PowerPivot tak uživatelům umožňuje jednoduchým interaktivním
způsobem samostatně vytvářet nové reporty, které
lze navíc snadno doplnit o nové sloupce s výpočty,
podmíněné formátování i grafy. Výsledné tabulky
lze pak ukládat jak přímo na databázový server, tak
třeba na SharePoint. Na SharePointu je pak možné
sdílet vytvořené tabulky s kolegy, a to včetně nastavení odlišných přístupových práv k jednotlivým částem tabulek v závislosti na roli uživatele (např. top
management, regionální management a ostatní
zaměstnanci). Obrovskou výhodou je přitom fakt,
že PowerPivot pracuje výlučně lokálně, tedy na
počítači uživatele. Jakékoliv operace, které s daty
uživatel provádí, tedy nijak neovlivňují výkon databázového serveru a tím potažmo ani podnikového informačního systému Microsoft Dynamics.
Microsoft u Excelu 2013 přitom myslel i na to, jak
efektivně zpracovávat rozsáhlé databáze o velikosti několika gigabajtů. Databáze je tak před přenosem z SQL Serveru zkomprimována a rovněž Excel
s databází pracuje v komprimované formě. Díky
tomu je možné v PowerPivotu rychle a efektivně
zpracovávat i mnohagigabajtové databáze, a to
i na běžných kancelářských počítačích. Uživatel
může s těmito databázemi provádět libovolné
analytické operace, které doposud nebylo možné
kvůli hrozbě vytížení serveru realizovat.

PowerView nově přímo v Excelu
Velice významnou novinkou, kterou přináší Excel
2013, je zpřístupnění nástroje pro interaktivní
analýzu dat PowerView. Ten byl poprvé představen v SharePointu 2010. PowerView je nástroj sloužící k interaktivní grafické analýze dat.
Umožňuje zobrazovat data přímo z databáze ve
formě interaktivních grafů a jejich skupin. Pokud
si v jednom PowerView pohledu necháte zobrazit například prodeje na mapě a výše marží
dle jednotlivých produktů, tak se při kliknutí na
konkrétní produkt na grafu marží zároveň okamžitě překreslí data na mapě objemu prodejů
v jednotlivých lokalitách. Funguje to ale i naopak, takže například při kliknutí na Prahu uvidíte, jakých celkových marží jste u jednotlivých
produktů prodávaných v Praze dosáhli. Vše je
tedy plně interaktivní. PowerView nabízí volbu
z šesti různých typů grafů, včetně zobrazení dat
na mapě a včetně časosběrného grafu umožňujícího nechat si promítnout například prodeje
jednotlivých produktů v čase, včetně například
měnících se velikostí marží. Při spojení se SharePointem mohou uživatelé jednotlivé pohledy
na aktuální data z databáze sdílet také s kolegy
nejen přímo ve zdrojovém excelovém souboru,
ale i rovnou na snímku v prezentaci v PowerPointu. PowerView tak mění Excel 2013 v jedinečný
nástroj, díky kterému máte možnost interaktivní
a uživatelsky atraktivní formou analyzovat data
z libovolného svého podnikového informačního systému Microsoft Dynamics, databáze
na Microsoft SQL Serveru či SQL Azure anebo
z databázového serveru třetích stran. Excel 2013
se tak stal nástrojem, který dokáže nabídnout
řadu Business Intelligence funkcí už v základu.
Firmám, jež potřebují profesionální BI řešení pro
snadné využití napříč celou firmou, pak postačí,
pokud k prostředí SQL Serveru a Excelu 2013
pouze doplní SharePoint coby nástroj pro prezentaci, sdílení a řízení přístupu k jednotlivým
výstupům BI.


NOViNKy

Nová generace Microsoft Dynamics CRM přichází
Druhé čtvrtletí roku 2013 s sebou přináší klíčové inovace pro Microsoft
Dynamics CRM a hlavně pro jeho uživatele. Uživatelé Microsoft Dynamics
CRM Online k nim získávají přístup automaticky a uživatelé on-premise
verze Dynamics CRM mají bezplatný nárok na novou verzi v případě, že
mají zakoupenu Software Assurance. V nové verzi Microsoft Dynamics CRM
se uživatelé mohou těšit na nové uživatelské prostředí, pokročilou integraci
s poštovním serverem Exchange, mobilní aplikace pro tablety i zbrusu nové
funkce modulu marketing.

středí Dynamics CRM prostřednictvím Skypu.
V Dynamics CRM je nově možné také evidovat
Skype kontakty na zákazníky a spojit se s nimi
přímo prostřednictvím sítě Skype. Po vzoru
ostatních produktů přibyla do Dynamics CRM
také úplná integrace s Bing mapami. U kontaktu
na zákazníka, u kterého máte uloženu jeho poštovní adresu, tak stačí jen kliknout a můžete si ji
nechat zobrazit na Bing mapách.

proces automaticky posune do příslušné fáze,
kde se nacházel před podáním nabídky. Prostředí Process-Flow navíc umožňuje plnit některé
kroky i mimo pořadí a dopředu (např. vyplnění
některých údajů o zákazníkovi s tím, že kupř. telefonní číslo daný zaměstnanec teprve doplní).
Díky tomu lépe podporuje produktivitu a motivuje uživatele k rychlejšímu a přesnějšímu plnění
zadávaných úkolů.

Úplná integrace s Exchange Serverem
až na úroveň webového klienta
Nová verze Microsoft Dynamics CRM však výrazně rozšiřuje i integrace s prostředím Exchange
Serveru. Ta doposud probíhala na straně klienta – tedy aplikace Microsoft Outlook. Nově je
však integrace postavena na úroveň serveru.
Nové Microsoft Dynamics CRM, v on-premise
i cloudové online verzi, tak automaticky propojuje všechny své položky s příslušnými položkami na Exchange Serveru anebo jeho cloudové verzi Exchange Online dostupné v rámci
Office 365. To například znamená, že všechny
úkoly a položky kalendáře v novém Dynamics
CRM jsou ihned automaticky přepisovány do
prostředí Exchange Serveru, a to včetně push
synchronizace s mobilními zařízeními. Stejně
tak se přímo v části pro práci s poštou, ať již
v Outlooku, či v jeho webové verzi, uživatelům
objeví u každého e-mailu nabídka příslušných
aktivit Dynamics CRM. Integrace nového Dynamics CRM a Exchange Serveru přímo na úrovni
serverových aplikací přitom automaticky znamená, že stejně jako má nyní uživatel Dynamics
CRM všechny funkce CRM dostupné z prostředí
Outlooku, má od verze Dynamics CRM všechny
funkce CRM dostupné i v rámci (Mobile) Outlook Web Access (OWA) – tedy prostředí dostupného přímo z internetového prohlížeče. S novou verzí Microsoft Dynamics CRM tak mohou
uživatelé plnohodnotně pracovat z webového
prohlížeče na počítačích a noteboocích nejen
na platformě Windows, ale také na platformě
MacOS a mobilních platformách Windows
Phone, iOS či Android. Prostředí Dynamics
CRM je přitom v OWA dostupné automaticky,
takže pokud pro přístup ke své poště využijete
třeba internetový prohlížeč na počítači v hotelu
či internetové kavárně, budete mít k dispozici
i funkce Dynamics CRM bez nutnosti cokoliv instalovat.


Inovované rozhraní ve stylu Windows 8
a aplikace pro tablety
Nejviditelnější novinkou pro každého uživatele
je inovované uživatelské rozhraní. To kopíruje nový, graficky čistší vzhled Microsoft Office
2013, který se poprvé objevil už v aktualizaci
Microsoft Dynamics CRM 2011 z prosince 2012.
Nová verze Dynamics CRM pak přináší také
nového klienta dlaždicového vzhledu ve stylu
Windows 8 a Windows Phone 8. Uživatelé Windows 8 tak mohou pro nové Dynamics CRM
využívat aktivní dlaždici pro modul Obchod
přímo na úvodní obrazovce. Velkou a důležitou
novinkou je i nová speciální aplikace pro tablety, a to nejen pro ty se systémem Windows 8
a Windows 8 RT, ale také pro Apple iPad. Nové
Dynamics CRM pro tablety bude nabízet speciálně upravené uživatelské rozhraní pro ovládání prsty, které uživatelům pracujícím v terénu
umožní velice rychle a efektivně pracovat s daty
z CRM systému.
Novinka jménem Process-Flow
Významnou novinkou v Microsoft Dynamics
CRM je prostředí Process-Flow, které uživateli
v modulech Obchod, Servis a dalších přehledně zobrazuje průběh aktuálního procesu v horní
části okna, a to včetně všech jeho kroků, jejich
posloupnosti a požadavků pro dokončení daného kroku, bez ohledu na to, kolika entit se daná
operace týká. Uživatel je tak při práci s Dynamics
CRM systémem přehledně veden k dokončení
daného procesu a oproti předchozí verzi Dynamics CRM se výrazným způsobem snižuje počet
oken, s kterými musí v prostředí CRM pracovat.
V případě, kdy navíc dojde ke změně některé
z prerekvizit – zákazník například vrátí cenovou
nabídku k přepracování – se může uživatel velice
snadno vrátit k příslušnému kroku, který označí
jako nesplněný, a systém po přepracování nabídky a dokončení souvisejícího workflow celý

Nové funkce pro řízení marketingu
Společnost Microsoft akvírovala v roce 2012
americkou společnost MarketingPilot. Ta svým
zákazníkům nabízela specializované systémy pro
komplexní řízení marketingových aktivit, včetně
plánování a nákupu mediálního prostoru, event
managementu, řízení reklamních kampaní, řízení
marketingových agentur či správy marketingových aktivit v prostředí nadnárodních korporací
atd. Funkce známé uživatelům MarketingPilot se
nyní budou postupně objevovat také v prostředí
Dynamics CRM. Už nejnovější Microsoft Dynamics
CRM tak přináší první vlnu novinek, které výrazně
obohatily původní modul Marketing.
Integrace s firemní sociální sítí Yammer,
s aplikací Skype i s mapami Bing
Nová verze Dynamics CRM přináší integraci s celou řadou dalších produktů společnosti
Microsoft, které uživatelé Dynamics CRM doposud neznali. První novinkou je integrace
s podnikovou sociální sítí Yammer. Zprávy i statusy ze sítě Yammer se zobrazují přímo v okně
Dynamics CRM. Při aktivitách na sociální síti je
také možné s kolegy v týmu snadno sdílet například kontakty či dokumenty z Dynamics CRM,
což usnadňuje a urychluje týmovou spolupráci.
V novém Dynamics CRM se také může objevila
plnohodnotná integrace s aplikací Skype. Firmy,
které nemají k dispozici Lync či Lync Online, tak
mohou nově využívat komunikaci přímo z pro-
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NOViNKy

Nový Microsoft Office 365 nabízí mobilitu, podnikovou sociální síť
a možnou integraci s Dynamics CRM
Spolu s uvedením Microsoft Office 2013 přichází na trh také nová generace
Microsoft Office 365. Ta nabízí zcela nové uživatelské rozhraní webových
aplikací, zbrusu nové funkce pro SharePoint Online, inovovanou práci se
soubory a přímé provázání s Dynamics CRM Online.
Exchange, SharePoint, Lync a Yammer
v cloudu
Microsoft Office 365 nabízí tradiční serverové
kancelářské produkty od společnosti Microsoft
ve formě cloudových služeb s garantovanou
dostupností na úrovni 99,9 % na měsíční bázi.
Zákazník tedy platí jen pravidelný měsíční poplatek v závislosti na aktuálním počtu uživatelů
a nemusí do příslušných serverových produktů
investovat, nemusí je instalovat, udržovat, spravovat, a dokonce ani aktualizovat. Vše je k dispozici ve formě služeb a na špičkové hardwarové infrastruktuře v moderních datových centrech společnosti Microsoft. Pokud by celková
doba všech výpadků Office 365 v kalendářním
měsíci přesáhla 43 minut, vrátil by Microsoft
část až celé měsíční předplatné zaplacené zákazníkem. Součástí služeb jsou i pravidelné
přechody vždy na ty nejnovější verze produktů,
které lze volitelně až o jeden rok oddálit.
Office 365 je pro malé i velké firmy
Služby Office 365 jsou nabízeny celkem ve třech
variantách. Balíčky služeb P jsou určeny menším firmám do 25 zaměstnanců a neumožňují
propojení s firemním Active Directory. Balíčky
K jsou určeny větším firmám, které potřebují
poskytnout zaměstnancům bez kanceláře (pracujícím u montážní linky, na prodejní ploše atd.)
jednoduchý e-mail a vnitropodnikový informační portál. Balíčky E jsou pak určeny velkým
firmám a nabízejí až úplnou integraci s existující
firemní IT infrastrukturou. Novinkou v Office
365 je služba podnikové sociální sítě, která nabízí podobné funkce jako například Facebook
nebo Twitter, a může tak pomoct zvýšit firemní
produktivitu prostřednictvím snazšího sdílení
a budování sociálních vazeb v online prostředí, což ocení zejména větší a decentralizované
firmy.
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5+5 licencí na Office pro desktopy,
notebooky, tablety i mobily
Součástí balíčků služeb P2, E3 a E4 jsou také licence
na Microsoft Office, a to nejen na Microsoft Office
2013 pro PC, ale na Microsoft Office pro všechny
dostupné platformy. Licence na Microsoft Office
se v rámci Office 365 zakupují nikoliv na zařízení,
ale na uživatele. Jeden uživatel pak může využívat Office na pěti počítačích PC nebo Mac a pěti
mobilních zařízeních (tablet, telefon) zároveň.
Může tak mít Microsoft Office nainstalován třeba
na svém pracovním počítači, domácím počítači,
notebooku, mobilním telefonu a tabletu, a pořád
bude mít k dispozici ještě 2+3 licence. Novinkou je
také služba Office on Demand. Uživatel Office 365,
který se ocitne na počítači, kde není k dispozici
Microsoft Office, si může prostřednictvím webového portálu Office 365 dočasně stáhnout a nainstalovat Microsoft Office na libovolný, třeba i hotelový
počítač. Nicméně, pro základní editační funkce
a prohlížení jsou k dispozici Office Web Apps, které
fungují přímo z prostředí webového prohlížeče.
SkyDrive Pro i se synchronizací dokumentů
mezi zařízeními
Novinkou v Office 365 je také služba SkyDrive Pro. Ta
v sobě kombinuje synchronizační funkce Microsoft
SkyDrive a profesionální funkce pro řízení přístupových práv, workflow a verzování dokumentů, které
jsou k dispozici pro Microsoft SharePoint a SharePoint Online. Služba SkyDrive Pro zajišťuje rovněž integraci do prostředí Windows 7 či Windows 8,
kde uživatel vidí svoji složku se soubory uloženými
v cloudu. Obsah složky Windows a obsah úložiště
SkyDrive Pro jsou trvale synchronizovány, aby mohl
uživatel pracovat se svými soubory bez ohledu na
to, zda je, či není online. U služby SkyDrive Pro navíc
platí, že z cloudu se nesynchronizuje pouze soubor
samotný, ale i nastavení přístupových práv k němu.
Uživatelé mohou kromě toho do složky SkyDrive

Pro ukládat i libovolné jiné soubory, jako jsou například obrázky, CAD výkresy apod.
Jednoduchá správa i tvorba webů
Významných změn se v Office 365 dočkal
SharePoint Online. Ten převzal ještě více funkcí
z klasického SharePointu 2010 a 2013 a nově přináší
uživatelům možnost velice snadno vytvářet jak týmové weby, tak veřejně přístupný webový portál.
Tvorba rozsáhlých a graficky propracovaných webů
je přitom s novou verzí Office 365 otázkou jen několika kliknutí. Uživatelé mají k dispozici podrobné
průvodce, kteří je krok za krokem provedou jak výběrem, tak přizpůsobením vhodné šablony. Pokud
si uživatel z dostupných šablon nevybere, i nadále
zůstává možnost přizpůsobit si vzhled podle individuálních potřeb. Podobně jako u SharePoint jsou
i u SharePoint Online k dispozici předpřipravené
Webové části (Web Parts), pomocí kterých je možné v rámci jednotlivých webů zobrazovat obsah
seznamů a knihoven. Tak můžete například zobrazit
výpis dokumentů ke schválení, údaje z kalendáře či
úkoly z Exchange Online anebo novinky na podnikové sociální síti. SharePoint Online, podobně jako
SharePoint on-premie, nabízí navíc intuitivní vývojářské prostředí umožňující firmám vyvinout si a používat vlastní Webové části.
Provázání s Dynamics CRM Online
Nová verze Office 365 je také plně provázána
s Microsoft Dynamics CRM Online. Uživatele Office
365 a Dynamics CRM Online lze spravovat z jednoho prostředí a vzájemné propojení jde až na úroveň
jednotlivých aplikací. Schůzky a úkoly z Dynamics
CRM se tak okamžitě objevují i v Outlooku, e-mailová komunikace může být automaticky ukládána ke
kontaktům v CRM a konferenční hovory lze spouštět přímo z prostředí Dynamics CRM Online. Příchozí e-maily lze jednoduše převézt na Obchodní
příležitosti, Servisní požadavky či Zájemce a dokumenty, s kterými Dynamics CRM Online pracuje, je
možné ukládat přímo na SharePoint Online a potažmo SkyDrive Pro. Stejně jako Office 365 využívá
Dynamics CRM Online podnikovou síť Yammer pro
efektivnější týmovou spolupráci a zajištění informovanosti odpovědných pracovníků.


Novinky

Václav Urban: „Chceme proniknout všude!“
Václav Urban je od 15. října novým ředitelem divize podnikových řešení
v české pobočce společnosti Microsoft. Nahradil zde po čtyřech letech
Davida Frantíka, který přešel na pozici obchodního ředitele pro sektor
veřejné správy. Do společnosti Microsoft přišel z pozice generálního
ředitele Exact Software CEE, která je Silver Certified partnerem společnosti
Microsoft. Zeptali jsme se ho na jeho pohled na oblast rozvoje podnikových
informačních systémů společnosti Microsoft i na to, jak vidí současnou
situaci českých firem a výzev, které je čekají.
V čem jako člověk, který do společnosti
Microsoft přichází zvenčí, vidíte hlavní
sílu rodiny produktů Microsoft Dynamics?
Microsoft má obrovskou výhodu ve svém silném
partnerském řetězci. V partnerech společnosti
Microsoft, a to přirozeně nejen pro produkty divize Dynamics, je skryta její obrovská obchodní
síla. Široké spektrum partnerů dává společnosti
schopnost rychle reagovat na změny na trhu.
Partneři navíc často nabízejí pro naše podnikové
informační systémy vlastní oborová řešení i vlastní know-how získané působením na lokálním
trhu. Právě díky tomu má Microsoft obrovskou
výhodu v tom, že může nabídnout nadnárodní
řešení, které je ale zároveň perfektně připravené
na lokální podmínky a specifika nejen českého
trhu. Další velkou výhodou společnosti Microsoft
je perfektní provázanost všech jejích produktů. Microsoft Dynamics CRM můžete používat
přímo z Outlooku, který je zase provázán s Exchange Serverem a s Lyncem anebo s Office 365.
Data z Microsoft Dynamics produktů je možné
zpracovávat přímo v Excelu, dokumenty z nich
ukládat na SharePointu, nad daty, která jsou nativně uložena v Microsoft SQL Serveru, lze stavět
pokročilá Business Intelligence řešení atd. Důležitý je přitom také fakt, že všechny tyto navzájem
provázané produkty se vyvíjejí společně. Nové
funkce jednoho produktu jsou tudíž okamžitě
podporovány v těch ostatních a naopak.
Jaké hlavní současné trendy vidíte v oblasti vývoje podnikových informačních
systémů?
Podnikové informační systémy se čím dál více
soustředí na to, aby kromě úplného pokrytí

všech činností firmy uměly uživatelům ze
zpracovávaných dat poskytovat také podklady důležité pro rozhodování. Aby se staly
skutečným nástrojem pro řízení firmy. Už nejde jen o to, reálně ze získaných čísel vypočítávat nějaká KPI, Balanced Scorecard apod.
Jde o to, poskytovat uživatelům i výhledy do
budoucna. Analyzovat získaná data a včas
upozorňovat na existenci nějakého problému, který management musí řešit, anebo
naopak na nové obchodní příležitosti a změny podmínek na trhu, jež je třeba umět včas
využít. S tím je spojen také další trend – interaktivní analýzy a nové formy grafického znázorňování dat, ať už na mapách anebo třeba
nad CAD výkresy rozmístění strojů ve výrobní
hale. Jde zkrátka o to, dát manažerům k dispozici všechny potřebné údaje nejen pro činění operativních rozhodnutí, ale také pro to,
aby byli schopni dělat i rozhodnutí dlouhodobější a strategická.
A jaký je váš pohled na cloud?
V současné době je celkem zřetelný trend
všechno přesouvat do cloudu. Jenže v kontextu podnikových informačních systémů je
třeba cloud vnímat i trochu jiným způsobem
než jen jako, řekněme, jiný způsob financování a provozu podnikového informačního
systému. Cloud není jen o tom, jestli si pořídíte Dynamics CRM na vlastním serveru,
jestli si ho pořídíte hostovaný od našeho
partnera ve SPLA modelu, anebo jestli si ho
pořídíte v cloudu od společnosti Microsoft
jako Dynamics CRM Online. Cloud vám také
dává možnost rychle a flexibilně reagovat na
požadavky trhu, podporuje mobilitu pracov-

níků a jde v něm rovněž o nový způsob propojování se s dodavateli a zákazníky a o sdílení informací z různých zdrojů.
Co je podle vás v současné době nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím české
firmy?
Jsou to jednoznačně zákazníci. Ti díky moderním technologiím změnili od základu
svoje chování, a je přitom jedno, zda se bavíme o zákaznících z řad koncových spotřebitelů, anebo firem. Internet a sociální sítě navíc výrazně změnily i jejich postavení, k čemuž notně přispěla také hospodářská krize.
Zákazník je ten, kdo dnes diktuje podmínky,
a je si toho velice dobře vědom. Dnešní zákazník má díky internetu neomezený přístup
k informačním zdrojům – může srovnávat, analyzovat, zjišťovat si názor ostatních
a díky sociálním sítím může i sám výrazným
způsobem ovlivňovat názor a pohled ostatních. Firmy se proto musejí naučit s touto
novou situací na trhu počítat. Musejí umět
data ze sociálních sítí zakomponovat do
svých podnikových informačních systémů,
zejména pak do CRM. Musejí umět analyzovat trendy na sociálních sítích a z nich vytěžit
informace o tom, jakým směrem se současný
trh ubírá. Navíc se zákazníci stávají výrazně
náročnějšími a citlivějšími na úroveň poskytované péče, než tomu bylo dřív. Firma,
která tak umí v masovém měřítku a bez nutnosti zapojení zaměstnanců připravovat pro
zákazníky individuálně cílenou komunikaci
a nabídky, získává významnou konkurenční
výhodu. Existuje také sílící tlak na nejrůznější
věrnostní programy a obecně podporu retence zákazníků, což musí být jednoznačně
podporováno již na úrovni podnikového informačního systému i procesů nastavených
ve firmě.
Jak se tyto trendy promítají třeba do
přístupu Microsoft Dynamics k jeho zákazníkům a k vývoji nových produktů?
Samozřejmě, že i my pečlivě sledujeme změny na trhu a musíme se jim přizpůsobovat.
Kupříkladu ještě před pár lety by znělo využití CRM systému ve veřejném sektoru jako
sci-fi. Dnes už máme i v České republice
několik zákazníků, kteří využívají Dynamics
CRM při komunikaci s občany, k řízení svých
procesů apod. V reakci na změny na trhu tak
přizpůsobujeme svou nabídku i způsob práce s partnerským řetězcem. Nová generace
našich produktů, přišla koncem roku 2012
a počátkem roku 2013 už pokrývá kompletní
portfolio od těch nejmenších firem po nadnárodní korporace. Rok 2012 byl obecně pro
celý Microsoft zcela přelomový. Nikdy v historii naší společnosti nebylo na trh uvedeno
takové množství novinek a neudálo se tolik
změn jako právě v tomto roce. A my toho
teď chceme využít. Chceme proniknout
všude a díky novinkám divize Dynamics, ale
také díky novému SQL Serveru, SharePointu
a Office, nové metodice Dynamics Sure Step
i díky změnám v našem partnerském řetězci
jsem si naprosto jistý, že se nám to podaří. 
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Microsoft Dynamics NAV pomohl Městskému úřadu Šlapanice v péči
o šedesát tisíc občanů v jeho působnosti
Šlapanice jsou menším městem – obcí s rozšířenou působností – nedaleko
Brna. Pod správu místního městského úřadu však spadá dalších 39 obcí
v okolí s celkově více než šedesáti tisíci obyvateli. O objemnou agendu
související s péčí o občany a se správou rozsáhlého majetku pomáhá obci
už od roku 2007 Microsoft Dynamics NAV v kombinaci se SharePointem.
Od roku 2011 se však jejich funkce podařilo díky operačnímu programu
Lidské zdroje a zaměstnanost výrazně rozšířit.
Na začátku byly jen základní funkce
Když v roce 2007 Městský úřad Šlapanice nahrazoval původní nevyhovující informační systém,
mohl si z ekonomických důvodů dovolit využít
jen základní funkce Microsoft Dynamics NAV pro
finanční řízení a vedení účetnictví a základní funkce Microsoft SharePoint pro tvorbu, zpracování
a evidenci dokumentů. Městský úřad však už tehdy měl plány, jak tyto základní funkcionality rozšířit
a automatizovat tak řadu důležitých agend. Hledal
proto finanční prostředky k realizaci těchto záměrů. Ty mu nakonec poskytla Výzva číslo 53 Odboru
strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR, která
v operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost nabízela možnost získání grantu právě pro
tento účel.
Výběrové řízení vyhrála NAVERTICA
Na masivní rozšíření stávajících nástrojů, které měl
městský úřad k dispozici, bylo vypsáno standardní
výběrové řízení. V něm zvítězila společnost NAVERTICA, a. s. Ta obci navrhla využít komplexní
oborové řešení pro řízení měst a obcí využívající
kombinaci podnikového informačního systému
Microsoft Dynamics NAV a portálového řešení
Microsoft SharePoint. V rámci přechodu na toto
řešení pak proběhl přechod na novější verze obou
produktů i nová procesní analýza, která měla za
úkol přesně vyjasnit aktuální potřeby úřadu. Převzetí stávajícího systému i migrace na novější verze

přitom proběhly víceméně bez problémů, neboť
oba systémy od společnosti Microsoft mají jednotnou strukturu.
Díky dotaci mohl systém pokrýt rozsáhlé
a časově náročné agendy
S novou implementací přišlo také očekávané
podstatné rozšíření stávajících funkcionalit systému
Microsoft Dynamics NAV. Došlo k aktualizaci a optimalizaci i stávajících agend a z nových funkcí pak
přibylo například řízení agend správy poplatků za
psy, za odvoz odpadu apod. Všechny předpisy pro
poplatky se generují plně automaticky a systém
obsahuje i nástroj pro upomínkové a exekuční řízení. Zároveň zahrnuje veškerou agendu spojenou
s poplatky za užívání veřejného prostranství, správními poplatky, živnostenskými poplatky, poplatky
z matriky, dopravními pokutami apod. Pokryta byla
také obchodní agenda s dodavateli energií a služeb (např. veřejné osvětlení, údržba a opravy chodníků a komunikací aj.) i agenda s dodavateli investic.
Nově se v systému vede také agenda hřbitovních
míst na šlapanickém hřbitově a správa všech budov ve vlastnictví města, včetně evidence a účtování pronájmů bytových i nebytových prostor, a to
s automatickým rozúčtováním služeb. Microsoft
Dynamics NAV tak nyní automaticky hlídá veškerou platební agendu, jako je výběr všech poplatků,
splátky a půjčky na objednané investice či služby,
splátkové kalendáře, termíny splatnosti apod.

V systému je i rozpočet města
Nově byl také významně rozšířen modul rozpočtu, který umožňuje řízení rozpočtu města
s rozpadem na rozpočtovou skladbu a především kontrolu rozpočtu oproti skutečným nákladům a výdajům. Systém například neumožní
vystavit novou objednávku, pokud v dané chvíli
nejsou podle aktuálního stavu rozpočtu k dispozici finanční prostředky. Uživatel s patřičnými
oprávněními si pak může přímo nad nákupním
modulem zobrazit, jaká výše prostředků je
pro danou oblast – na základě účetní osnovy
v kombinaci s rozpočtovou skladbou – ještě
k dispozici. Systém také sleduje dlouhodobý
majetek včetně odpisů a jeho součástí je i nástroj pro zasílání měsíčních ekonomických výkazů na krajský úřad. K dispozici je také plně
elektronická výměna informací s vyššími orgány
(stát, kraj) týkajících se například rozpočtů a jejich změn.
O workflow dokumentů se stará SharePoint
V rámci inovace „podnikového“ informačního
systému požadoval Městský úřad Šlapanice
i rozšíření funkcionalit systému pro správu dokumentů postaveného na platformě SharePoint. Vedení úřadu chtělo mít jeden systém, ve
kterém lze vše snadno a rychle najít a příslušným způsobem s dokumenty pracovat. Jedná
se zejména o připomínkování a schvalování
smluv, obecních vyhlášek, směrnic pro chod
úřadu, podkladů pro jednání, zápisů a úkolů
z porad atd. Součástí elektronické dokumentace mohou být i naskenované dokumenty. Ke
každému z dokumentů je možné nadefinovat parametry workflow (podobně jako úkoly
v Outlooku): dokument má parametr a uživatel
rozhoduje, zda dokument schválit, nebo zamítnout, a tím dokončit jeho workflow. Výhodou
je, že celá historie změn daného dokumentu
je vždy zpětně dohledatelná na jednom místě. Vždy se eviduje kdo, případně kdo za koho
v rámci zastupitelnosti, dokument schválil nebo
v něm udělal změnu. To byl ostatně také jeden
z hlavních důvodů, proč chtěl úřad podobný systém nasadit. Fakt, že oběh dokumentů
v papírové podobě a jejich rozdělování do šanonů, přidávání papírových schvalovacích košilek, ruční podepisování, povinnost vyvěšování
apod. přinášely provozní problémy jako například pomalou dohledatelnost dokumentu, velmi špatnou a mnohdy nejasnou zastupitelnost
nepřítomného kompetentního pracovníka atd.,
vedl k tomu, že jsou v tomto systému nyní přehledně vedeny všechny vnitřní předpisy včetně
jejich historie, smlouvy, porady, příručky, schvalování dovolených či rezervace.
Úřad teď pracuje rychleji, levněji a s jasnou
osobní odpovědností za každý krok
Nové systémy přinesly výrazné zjednodušení
práce, sjednocení procesů v jednotlivých agendách, průkaznost veškeré činnosti v ekonomické oblasti a úsporu pracovního času, například
ve správě budov, evidenci poplatků, ale i jinde.
Ekonomická agenda je nyní přístupná v reálném čase kompetentním pracovníkům, kteří tak
mají aktuální přehled, informace o stavech na
účtech, pohledávkách, dluzích atd. Úřad navíc
díky tomu zvýšil zabezpečení spravovaných informací i úsporu nákladů na tisk.
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Studenti VOŠ v Uherském Hradišti se učí na Microsoft Dynamics AX
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Uherské Hradiště už od akademického roku 2010/2011
připravuje své studenty VOŠ na praxi s využitím Microsoft Dynamics AX.
Studenti se s tímto podnikovým informačním systémem seznamují v rámci celé
řady předmětů a jsou tak lépe připraveni na nástup do praxe. Škola si systém
zvolila jak pro jeho vedoucí postavení v Magickém kvadrantu společnosti
Gartner, tak proto, že stejný systém využívá pro výuku třeba i pražská VŠE.
Škola se IT nástrojům věnuje dlouhodobě
Vyšší odborná škola Uherské Hradiště se
problematice využití IT nástrojů při výuce studentů věnuje dlouhodobě už více než dvacet
let. V roce 2009 se proto vedení školy rozhodlo, že rozšíří výuku některých předmětů
i o podnikové informační systémy tak, aby
byli studenti připraveni na skutečnou praxi,
kdy s nimi budou na manažerských i výkonných pozicích dennodenně přicházet do styku. Škola tak chtěla navázat na soudobý světový trend přibližování výuky praxi a zároveň
chtěla studentům v Uherském Hradišti nabídnout nejmodernější technologické zázemí,
které mají studenti například pražské Vysoké
školy ekonomické. Při výběru systému hrálo
roli hlavně uplatnění v praxi. V květnu 2009
začalo vedení školy zpracovávat celý koncept rozšíření výuky jednotlivých předmětů
o praktické ovládání podnikového informačního systému. Z něj vyplynulo, jaké všechny
funkce by měl daný podnikový informační
systém pokrývat. Vedle běžných provozních
věcí, jako je účetnictví, logistika skladu apod.,
chtěla škola pokrýt také specifické potřeby
různých organizací, jako jsou pro Českou
republiku typické výrobní podniky, obchodní společnosti apod. Důležité však pro školu
bylo i to, aby měli studenti možnost pracovat
s co nejmodernějším systémem, který má silnou pozici na trhu.

Microsoft Dynamics AX oslovil cenou,
referencemi i nejlepší pozicí na trhu
Z výběrového řízení nakonec vyšel jako nejlepší
volba podnikový informační systém Microsoft
Dynamics AX. Vyhrál hned z několika důvodů.
Jednak nabízí cenově velice atraktivní speciální
licence pro výuku na školách, což byl poměrně
silný argument. I díky tomu má v akademické
sféře řadu dobrých referencí, včetně například
VŠE v Praze, která je svým způsobem pro VOŠ
v Uherském Hradišti silnou konkurencí, a hlavně včetně celé řady známých českých podniků. Jedním z nejsilnějších argumentů pro volbu
Microsoft Dynamics AX však bylo hodnocení
agentury Gartner, která ve svém Magickém
kvadrantu pro středně velké výrobní podniky
vyhodnotila Microsoft Dynamics AX jako jasného leadera mezi celkem třinácti největšími
ERP systémy. Velkým pozitivem byla také třívrstvá architektura Microsoft Dynamics AX,
která nabízí podstatně jednodušší a rychlejší
správu a údržbu systému, než je tomu u některých jiných konkurenčních produktů. Navíc
zrovna v roce 2009 přišel Microsoft Dynamics
AX se zcela novou verzí, takže pro příštích několik let zaručoval, že se studenti s identickou
verzí systému setkají i v praxi českých podniků.
Jako implementačního partnera systému si VOŠ
v Uherském Hradišti zvolila společnost AutoCont, která Microsoft Dynamics AX dodávala
třeba i na pražskou VŠE.

Škola získala systém přímo připravený pro
výuku
Microsoft Dynamics AX je primárně podnikový
informační systém připravený pro řízení libovolného podniku. Existují pro něj dokonce i specializované moduly například pro procesní a štíhlou
výrobu či pro retailové řetězce. Pro potřeby výuky však bylo systém nutné upravit i naplnit daty.
AutoCont nejprve dodal základní verzi systému
se svými standardními rozšířeními, která respektují lokální zvyklosti a umožňují například načítání
informací dle IČO přímo z Administrativního registru ekonomických subjektů Ministerstva financí
ČR. Po diskusi s vyučujícími pak bylo provedeno
nastavení systému tak, aby respektovalo osnovy
výuky, a systém byl také naplněn daty, na kterých
by se studenti mohli učit. AutoCont tedy v systému vytvořil několik fiktivních firem z různých
odvětví, které naplnil daty reflektujícími běžné položky daných typů podniků, s nimiž se jeho konzultanti měli možnost v praxi českých firem setkat.
Celý systém byl také rozšířen o důležitou možnost
po vrátit po skončení vyučovací hodiny všechny
změny v systému zpět, aby i studenti na další hodině měli možnost řešit identické problémy jako
předchozí třída.
Studenti při výuce pracují se systémem jako
v reálné firmě
Výuka s využitím Microsoft Dynamics AX začala
na Vyšší odborné škole Uherské Hradiště v akademickém roce 2010/2011. Studenti se postupně
začali seznamovat s tím, jak se v praxi s využitím Microsoft Dynamics AX provádí například
zaúčtovávání faktur, zpracování daňových přiznání, účetní výkaznictví, ale také třeba řízení
skladu apod. Od implementačního partnera
a vyučujících měli navíc už připraveny podrobné
výukové materiály, které krok po kroku pomocí
snímků obrazovek a krátkých textových komentářů popisovaly, jak se ten který úkon provádí.
V praxi každodenní výuky se také velice osvědčily schopnosti Microsoft Dynamics AX paralelně
spravovat velké množství procesně odlišných
společností. V rámci některých předmětů má tak
každý student k dispozici vlastní firmu, se kterou
po celý semestr samostatně pracuje. V jiných
předmětech se zase osvědčily široké možnosti
Microsoft Dynamics AX v oblasti nastavování přístupových práv jednotlivých uživatelů, v tomto
případě tedy studentů různých předmětů, kdy
na datech z jedné firmy mohou pracovat studenti různých předmětů v různých rolích (např.
účetní, skladník, manažer apod.).
Do budoucna se výuka s Microsoft Dynamics
AX ještě rozšíří
Už od akademického roku 2012/2013 přibude na
VOŠ v Uherském Hradišti nový volitelný předmět
Manažerské informační systémy, ve kterém se
budoucí manažeři podrobněji seznámí s manažerskými výstupy Microsoft Dynamics AX a s jeho
funkcemi v oblasti podpory manažerského rozhodování. Škola navíc také uvažuje o tom, že by
do budoucna rozšířila propojení Microsoft Dynamics AX nejen s výukou na VOŠ, ale také s výukou
na obchodní akademii. Díky tomu by už i čerství
absolventi obchodní akademie odcházeli do
praxe s reálnými zkušenostmi s prací v Microsoft
Dynamics AX, kterou v regionu využívá celá řada
významných firem.			
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Microsoft Dynamics NAV pomáhá ÚJV Řež při řízení výzkumných projektů
ÚJV Řež (ÚJV) nedaleko Prahy ročně proinvestuje 333 milionů korun na výzkumné projekty. Za jeho branami se připravují radiofarmaka, komponenty
pro PET tomografii i rozsáhlé projekty na zvyšování efektivity a bezpečnosti
jaderných a tepelných elektráren. Od roku 2001 se o ekonomickou stránku
chodu ÚJV stará Microsoft Dynamics NAV. Ten v roce 2009 převzal i podporu
náročné agendy řízení výzkumných projektů.
Výzkumný ústav, který přešel do komerčního
sektoru
ÚJV Řež byl založen již v roce 1955 v tehdejším
Československu jako Ústav jaderné fyziky ČSAV.
V roce 1991 pak Federální fond národního majetku
převedl ÚJV na akciovou společnost. Ta se postupně dostala do rukou energetické skupiny ČEZ jako
majoritního akcionáře a následně pod vedení ÚJV
přešlo postupně pět dalších dceřiných společností
– Centrum výzkumu Řež, EGP Invest Uherský Brod,
Ústav aplikované mechaniky Brno, Výzkumný
a zkušební ústav Plzeň a Nuclear Safety & Technology Centre Řež.
Solidní procesní analýza položila základy
systému na deset let
Na začátku celé implementace Microsoft Dynamics stál zastaralý informační systém určený ještě
pro prostředí Microsoft DOS, který se ÚJV rozhodl
nahradit moderním komplexním ekonomickým
systémem. Tehdy volba padla na předchůdce
Microsoft Dynamics NAV, který naimplementovala společnost NAVISYS. ÚJV za pomoci implementačního partnera provedl velice důkladnou
procesní analýzu. Ta se posléze stala důležitým
základem nejen pro úvodní implementaci v roce
2001, ale také pro nasazení všech následujících
verzí. Microsoft Dynamics NAV se navíc v průběhu let začal starat i o účetnictví většiny nově akvírovaných a zakládaných dceřiných firem, které
spolu s ERP systémem přebíraly i nastavení procesů v oblasti správy financí, specifikované detailní
úvodní analýzou.
Za více než deset let nedošlo k jedinému
výpadku systému
Během více než desetiletého provozu Microsoft
Dynamics NAV v ÚJV nedošlo k jedinému výpad-

10

ku nebo problému se systémem. Vše fungovalo
tak, jak mělo, a to i při postupném zavádění aktualizací systému a databázové platformy Microsoft SQL Server. ÚJV po celou dobu pokračoval
ve spolupráci se společností NAVISYS coby implementačním partnerem. Ten do systému průběžně zanášel potřebné aktualizace a úpravy.
Microsoft Dynamics NAV se v ÚJV v průběhu
let osvědčil natolik, že ani po převzetí ÚJV skupinou ČEZ nevznikla nutnost systém nahradit jiným. Došlo pouze k úpravě potřebných reportů
a podkladů, které slouží auditorům skupiny ČEZ.
Od řízení financí až k řízení projektů
Od roku 2001 provedl ÚJV tři přechody na novější verze Microsoft Dynamics NAV. K tomu
poslednímu došlo v roce 2012. Zásadní změna
se odehrála v roce 2009 přechodem na Microsoft SQL databázi a implementací rozšiřujícího
modulu pro projektové řízení – BIZ4BuildIn, díky
němuž se ÚJV mohl zaměřit na detailnější řízení
výzkumných projektů. Ty jsou hlavním zdrojem
financí ÚJV. Převážně se jedná o víceleté projekty
dotované z evropských fondů či grantů Grantové agentury České republiky. Jen za rok 2011
bylo v ÚJV investováno na vědecké a výzkumné
projekty na 333 milionů korun.
ÚJV je rozdělen celkem na pět divizí a každá z nich se dále člení na oddělení. Při tvorbě
rozpočtů se připravují finanční plány postupně od oddělení přes divize až po komplexní
finanční plán celého ÚJV, včetně všech dceřiných společností, který je následně předkládán
ke schválení vlastníkům. Od roku 2009 lze přitom
do těchto plánů jednoduše promítat i výzkumné
projekty, které jsou hlavním zdrojem příjmů a výrazným způsobem ovlivňují i cashflow ÚJV.

Projektové řízení
Řízení výzkumných projektů je nyní plně integrováno automaticky promítne do finančního plánování
ÚJV. Jednotliví projektoví manažeři připravují detailní rozpočty projektů ještě v době, kdy o získání
projektu usilují, ať už u Evropské unie, GAČR, nebo
komerčního subjektu. V Microsoft Dynamics NAV
lze pro efektivnější tvorbu finančních plánů dokonce zohlednit i pravděpodobnost získání projektu,
aby s financemi na jeho realizaci mohl počítat i rozpočet dané divize. Jakmile ÚJV daný projekt získá
a dojde k podpisu smlouvy, stav se zaznamená na
kartu projektu, následně se původní finanční plán
projektu, včetně detailního načasování jednotlivých
výdajů, do finančního plánu a plánu cashflow celé
divize a firmy. Plánování projektů přitom počítá
i s faktem, že se jednoho projektu často účastní
pracovníci z více divizí. Pokud projektový manažer plánuje využít výzkumné kapacity z jiné divize,
promítne se tento fakt do plánu výdajů jeho divize
a do plánu příjmů divize, jejíž služby jsou pro provedení projektu nezbytné.
Audity jsou na denním pořádku
Univerzálnost Microsoft Dynamics NAV není jedinou vlastností, pro kterou si ÚJV systém oblíbilo.
Silnou stránkou je také schopnost poskytovat auditovatelné účetní výsledky. Vzhledem k zaměření
společnosti zde probíhají četné audity téměř nepřetržitě. Kromě účetního auditu akciové společnosti, daného zákonem, zde probíhají pravidelné audity jednotlivých projektů od financujících
agentur. Samostatné audity provádí také většinový
vlastník, skupina ČEZ. Microsoft Dynamics NAV přitom dokáže výrazným způsobem přípravu auditu
ulehčit. Dokáže rychle poskytnout nejen standardizované účetní výkazy provedené k libovolnému
dni v roce, ale i podrobné finanční výkazy za jednotlivé ekonomické jednotky i projekty. U projektů
jsou přímo v Microsoft Dynamics NAV k dispozici
také všechny smlouvy a související dokumenty pro
případ, že by si je auditor, nadřízený manažer nebo
vlastníci vyžádali. Microsoft Dynamics NAV tak pokrývá všechny potřeby ÚJV již více než deset let
a vypořádal se i se všemi vlastnickými a organizačními změnami, kterými si za tu dobu prošel.


Výzkum a vývoj

Stáj Formule 1 závodí s Microsoft Dynamics AX
Stáj Lotus F1 se na vítězství v sezóně 2014 připravuje s Microsoft Dynamics AX.
Ten jí pomůže spravovat každý aspekt jejího byznysu od tvorby technických
výkresů až po výsledky na závodní dráze. Stačí jen malý okamžik a během
příštího závodu Formule 1 můžete zahlédnout logo Microsoft Dynamics
míjející vás rychlostí 341 km/h. Stáj, jejíž monopost toto logo nese, však
doufá, že si všichni budou moct logo prohlédnout mnohem lépe, až bude
vůz zaparkován ve vítězném kruhu.
Letos na jaře stáje Lotus F1 a Microsoft oznámily uzavření tříletého partnerství, přičemž stájová
auta a kombinézy stájových pilotů F1 ponesou
logo Microsoft Dynamics. Smlouva jde ale i daleko za samotné umístění log. Stáj Lotus F1 využívá
Microsoft Dynamics AX k vyladění a řízení všech
aspektů svého byznysu od návrhu, výroby a testování více než dvaceti tisíc komponent každého
monopostu až k analýze dat ze závodní dráhy
v reálném čase.
„Toto partnerství je klíčovou součástí transformace byznysu závodní stáje, která se zaměřuje
na vítězství ve světovém šampionátu Formule 1
v roce 2014,“ říká Graeme Hackland, CIO stále Lotus F1. „Chceme být v pozici, kdy zvítězíme,“ říká.
„Investujeme do lidí a technologií, které potřebujeme ke zlepšení našich procesů. Jsem přesvědčen, že Microsoft Dynamics AX opravdu pomůže
stáji ve splnění tohoto cíle pro rok 2014.“
„Stáj vybírala mezi třinácti ERP systémy a Microsoft
Dynamics byl jasným vítězem. Pan Hackland zvolil
Microsoft a v tu chvíli naše partnerství odstartovalo rychlostí Formule 1,“ říká Fred Studer, generální
ředitel Microsoft Dynamics. Tým Microsoft Dynamics rychle pochopil náročnost závodů Formule
1, kde se každá tisícina sekundy počítá. „Nejsem si
jistý, zda mají lidé představu, kolik hodin jim trvá
dostat se do kanceláře anebo kolik minut jim zabere cesta od výtahu k jejich stolu,“ říká Studer. „Ale
Lotus F1 i další stáje přemýšlejí i o milisekundách,
které by mohly na trati při závodu ušetřit.“ Ušetření
těchto drahocenných milisekund záleží na nasta-

vení procesů návrhu, nákupu, výroby, testování
a nasazení. Komplexita těchto procesů začíná už
u kreslicího prkna. Za každým monopostem stáje Lotus F1 se skrývá více než třináct tisíc výkresů
a i ty nejmenší součástky procházejí permanentním procesem zlepšování v oblasti designu, aerodynamické optimalizace a zpevňování konstrukce.
Během závodní sezóny upravují inženýři Lotusu
– se znalostmi, které zahrnují oblasti astrofyziky,
letectví a aerodynamiky – vypustit tyto výkresy na
základě obrovských objemů dat ze superpočítačů,
aerodynamických tunelů a 200 senzorů umístěných v monopostu, které poskytují analytická data
ze závodní trati v reálném čase.
Microsoft Dynamics pomůže stáji Lotus F1 monitorovat všechna data od návrhu až po nasazení
a pomůže zlepšit produktivitu i výsledky na závodní trati. „Máme tým velice dobrých lidí, ale ti
často pracují na základě intuice a zkušeností, a ne
nutně na základně informací, které mají po ruce,“
říká Hackland. „Tito lidé potřebují manažerské
informace, aby mohli rozhodnout, jestli vyrobit
nějakou konkrétní část nebo využít nějaký konkrétní materiál, což má vliv na rozpočet a jeho
stav později během sezóny. Microsoft Dynamics
AX nám tyto informace dá, abychom byli schopni
vyrábět monoposty rychleji.“
Jakmile se monopost ocitne na dráze, inženýři
Lotusu analyzují data v reálném čase. Více než
200 senzorů uvnitř monopostu měří vše od opotřebení motoru, přes tlak, tah a vibrace až po odstředivé síly působící na pneumatiky, aby je mohli

technici v boxech vyměnit v tu správnou dobu.
Během sezóny Formule 1 může být přestávka
mezi jednotlivými závody třeba jen pět dní, během kterých je třeba zpracovat všechna data,
navrhnout nové součástky, otestovat je v aerodynamickém tunelu a dostat je na závodní trať.
Ale celé je to ještě komplikovanější. Stáj Lotus F1
konfiguruje své monoposty v závislosti na tom,
kde se daný závod koná. Teplota a závodní okruh
v Dubaji bude o dost jiné než ve Spa v Belgii. Tudíž při 22 tisících součástkách v každém monopostu a odlišné konfiguraci pro každý závod se
stáj potýká s extrémně rozsáhlými komplexními
nároky na montážní práce. Microsoft Dynamics
se proto bude starat o hladký tok informací
v rámci každého kroku a Hackland od systému
předpokládá, že dodá stáji rychlost i flexibilitu, jež
jí poskytnou náskok před konkurencí.
A je zřejmé, že se soutěží i o tržby. „Závody Formule 1 jsou nejsledovanějším sportem na světě,“
říká Studer. Tento sport sledují více než dvě miliardy lidí, přičemž každý z dvaceti závodů sezóny
zhlédne na dvě stě milionů lidí. Z obchodního
hlediska jsou tak výsledky na závodním okruhu
úzce spjaty s příjmy a novými sponzory. „Čas jsou
u Formule 1 doslova peníze,“ vysvětluje Studer, „a
Microsoft je potěšen, že může stáji Lotus F1 pomoct využít každou sekundu času.“
Studer označuje partnerství mezi společností Microsoft a stájí Lotus F1 jako ideální spojení.
Ukrutné tempo závodního týmu, ať už na okruhu či mimo něj, přesně vystihuje vizi společnosti
Microsoft pro dynamický byznys. Hackland souhlasí. „Jsme výzkumný ústav. Pokud se podíváte
na monopost Formule 1, definuje ho třináct tisíc
technických výkresů. Stejně tak můžete vidět také
investici, kterou Microsoft vkládá do výzkumu
a vývoje svých produktů. My musíme neustále
inovovat, nesmíme přestávat se změnami a to je
i ta největší výhoda, kterou vidíme ve společnosti
Microsoft coby našem partnerovi.“
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SLUŽBY

Microsoft Dynamics NAV pomáhá Grafton Recruitment
s finančním řízením i vyšší efektivitou
Společnost Grafton Recruitment působí v sedmnácti zemích světa a je jednou
z největších nezávislých evropských firem, která vyhledává zaměstnance
napříč všemi sektory a pracovními pozicemi. Její česká pobočka patří díky
službě Temporary Staffing k největším zaměstnavatelům v České republice.
S finančním řízením i chodem náročné agendy související s pronájmem
pracovníků české pobočce Grafton Recruitment od roku 2008 úspěšně
pomáhá Microsoft Dynamics NAV.
Personálně-poradenská firma s tisíci
zaměstnanci
Společnost Grafton Recruitment nabízí
celkem tři typy služeb. Tou klasickou je tzv.
permanent placement, kdy zákazník – firma nebo úřad – osloví společnost Grafton
s požadavkem na nalezení vhodného uchazeče pro konkrétní pracovní pozici. Jedná se
o klasickou službu personální agentury, která
není po stránce finančního řízení nijak zvlášť
náročná. Druhou službou je tzv. Temporary
Staffing neboli dočasné obsazení pracovní
pozice (typicky např. na brigádě či časově
omezeném projektu) zaměstnancem Grafton Recruitment. Firma si u společnosti Grafton objedná službu obsazení dané dočasné
pracovní pozice pracovníkem splňujícím určité požadované parametry. To znamená, že
Grafton musí zajistit obsazení dané pracovní
pozice i bez ohledu na nemoc konkrétního
zaměstnance atd. Musí také zajistit správné
proúčtování všech náhrad nákladů spojených s výkonem dané funkce, jako jsou diety,
cestovní náhrady atd. Temporary Staffing tak
s sebou nese poměrně náročnou agendu
i zvýšené nároky na finanční řízení cashflow,
zejména v okamžiku, kdy Grafton Recruitment v rámci Temporary Staffing zaměstnává
v České republice okolo 2 500 lidí na nejrůznějších pracovních pozicích. Třetí skupinou
služeb jsou pak služby s přidanou hodnotou.
Ty zahrnují celou řadu služeb v oblasti personálního managementu, včetně dočasného
i trvalého pronájmu vlastních HR specialistů
zákazníkům. I zde se tak objevuje obdobně

náročná agenda jako u Temporary Staffing.
Rozdíl je však v tom, že u služeb s přidanou
hodnotou se jedná o pronájem vlastních HR
specialistů, zatímco pro Temporary Staffing
si firma potřebné pracovníky najímá cíleně
jen na dobu trvání konkrétní zakázky.
Důsledné finanční řízení je alfou a omegou
O podporu rozsáhlé agendy související se
všemi třemi činnostmi firmy se stará hned
několik informačních systémů. O řízení obchodních aktivit a péči o stovky zákazníků
se stará systém GBase, který si firma sama
vyvinula, a mzdové účetnictví má na starosti
specializovaný program. Jedním z nejkritičtějších systémů pro Grafton Recruitment je
však finanční systém, který řeší nejen každodenní účetní agendu a finanční reporty pro
vlastníky, stát a také banky, jež zajišťují pro
firmu cizí zdroje, ale který je hlavně velice
důležitý pro řízení cashflow, což je u firmy s 2
500 dočasnými zaměstnanci a stovkami klientů velice důležitý úkol. Od roku 2008 plní
roli finančního systému Microsoft Dynamics
NAV, který naimplementovala společnost
CDL SYSTEM. Firma jím nahradila systém od
lokálního dodavatele, protože už ze strategických důvodů nechtěla být závislá na malých lokálních dodavatelích a chtěla systém
od silného mezinárodního partnera, u kterého je zřejmé, že bude systém dál podporovat a že neukončí svoji činnost z měsíce na
měsíc. Microsoft Dynamics NAV si pak zvolila jak pro jeho obecně známé silné stránky v oblasti finančního řízení, tak i pro jeho

schopnost vždy poskytovat auditovatelné
účetní výsledky, což je s ohledem na strukturu financování Grafton Recruitment velkou
výhodou. Firma také hledala systém s garantovanou dlouhodobou kontinuitou a systém,
který je potenciálně schopen fungovat i ve
více zemích.
Dynamics NAV pomáhá řešit i agendu
s pronájmem zaměstnanců
I když Grafton primárně nasadil Microsoft Dynamics NAV jako finanční systém, velice rychle začal zjišťovat, že už ve standardu dokáže
podpořit také celou řadu dalších důležitých
agend. Nový systém se tak záhy z oblasti financí rozšířil i na správu rozsáhlé agendy
spojené s řízením oběhu dokumentů souvisejících zejména se službou Temporary Staffing.
Žádanky o dovolenou, potvrzení o pracovní
neschopnosti, žádanky o služební cesty, výplatu diet, cestovní náhrady atd. představují
u více než 2 500 zaměstnanců v rámci Temporary Staffing, ale i u desítek vlastních trvalých zaměstnanců poměrně rozsáhlou, časově náročnou a rovněž pro finanční řízení už
nezanedbatelnou agendu. CDL SYSTEM proto s využitím Microsoft Dynamics NAV vyvinul
nástroj, který tuto rozsáhlou agendu plně automatizuje. Náklady na pronajímané zaměstnance schvaluje přímo jejich nadřízený u zákazníka prostřednictvím webového rozhraní
a odtud se workflow i příslušné finanční údaje
předávají do Graftonu a v blízké budoucnosti
rovněž přímo k automatickému zaúčtování
do Microsoft Dynamics NAV. Každý typ dokumentu má tedy jasně definované workflow
a schvalovací pravomoci na straně zákazníka
i na straně Graftonu, a jakmile je schválen,
ihned se promítne také do účetnictví a finančních plánů a zároveň dojde také k přefakturování příslušných nákladů na pronajatého
zaměstnance koncovému zákazníkovi, což
přispívá ke zlepšení cashflow.
Dynamics NAV nasadí i další země
Díky velice pozitivním zkušenostem české
pobočky Grafton Recruitment s Microsoft
Dynamics NAV se k jeho implementaci chystají i sesterské pobočky v dalších zemích.
Momentálně chystá firma implementaci
v Polsku a Maďarsku. Tam se prozatím využívají ještě lokální finanční systémy, které skupina cíleně nahrazuje těmi nadnárodními.
Obě země přitom převezmou Microsoft Dynamics NAV, včetně nastavení všech procesů,
přímo z ČR, čímž dojde zároveň i ke sjednocení procesů v rámci těchto zemí.
Systém pomůže rovněž s detailní analýzou dat
Grafton se také ve spolupráci s implementačním partnerem chystá Microsoft Dynamics NAV rozšířit o Business Intelligence nástroje pro detailní analýzu dat o zákaznících.
Grafton tak bude mít neustále k dispozici
aktuální informace o výnosnosti jednotlivých
zákazníků i o aktuálním saldu pohledávek
a jeho obchodníci tak budou moct flexibilně
reagovat při přípravě nových cenových nabídek na dodávky dalších služeb, což firmě
umožní lépe uplatňovat variabilní cenovou
politiku.		
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Microsoft Dynamics CRM přineslospolečnosti CENTROPOL všechna
data o zákaznících pod jednou střechou
Ústecká společnost CENTROPOL ENERGY je největším obchodníkem na trhu
s elektřinou v ČR a je také významným obchodníkem s plynem. Růst tržeb
i počtu zákazníků byl od roku 2009, kdy firma vstoupila na trh rezidenčních
zákazníků, enormní. Nejprve proto došlo k nasazení Microsoft Dynamics
NAV, který měl za úkol pokrýt řízení financí a podpůrných procesů,
a vzápětí přišel na řadu výběr CRM systému. Ten nyní plní klíčovou roli
v péči o zákazníky a při plánování řízení obchodu i marketingových aktivit.
CRM systém se stal nutností
Už rok od vstupu CENTROPOL ENERGY na trh
rezidenčních zákazníků bylo zřejmé, že firma
bude nutně potřebovat řídit vztahy se zákazníky s využitím profesionálního CRM systému.
Objem zpracovávaných dat exponenciálně
rostl a jejich manuální zpracování už nebylo
bez navyšování počtu zaměstnanců možné.
Navíc ze zákaznických dat nešlo efektivně dostávat statistické a analytické výstupy. Vedení
společnosti tak vědělo, že pro udržení rychlého růstu nutně potřebuje CRM systém, a také
mělo celkem jasnou představu, co by měl umět
a jak konkrétně by měl jednotlivé procesy podporovat. Cílem bylo mít všechny procesy a informace související s péčí o zákazníky na jednom místě a z jednoho systému řídit jak externí
obchodní službu pro rezidentní zákazníky, tak
vlastní obchodníky pro zákazníky z řad podnikatelů a velkoodběratelů. Firma měla s ohledem na pozitivní zkušenosti s Microsoft Dynamics NAV a společností CDL SYSTEM, která jej
implementovala, i jasnou představu o tom, že
by si přála nasadit Microsoft Dynamics CRM.
Přesto však chtěl management provést regulérní výběrové řízení a udělat si rovněž představu, co a za kolik umí jiné CRM systémy na
trhu.
Rozhodující byly funkce, cena byla na
druhém místě
Vedení společnosti potřebovalo systém, který
by dokázal nejen evidovat záznamy o stovkách tisíc zákazníků a ty dále zpracovávat, ale
také by uměl podpořit řízení obchodní sítě, ve

které se ročně vystřídá přes dva tisíce obchodníků, od nichž je potřeba pečlivě sbírat všechny podklady o jednání s koncovými zákazníky.
Firma navíc obsluhuje i podnikatele a velkoodběratele elektřiny. O ty se starají jak vlastní,
tak v některých případech i externí obchodníci.
Poslední podmínkou pro hledání nového CRM
systému bylo rovněž bezproblémové provázání
nejen s Microsoft Dynamics NAV, ale též s vlastním systémem, se kterým pracuje call centrum.
Firma navíc potřebovala, aby implementace
CRM systému proběhla velice rychle. Cena tak
nebyla primárním kritériem výběru, i když byla
pro firmu pochopitelně důležitá.
Žádný systém nedokázal pokrýt potřeby
lépe než Dynamics CRM
Požadavky, které měl CENTROPOL ENERGY
na CRM systém, byly tedy zřejmé. S ohledem
na předchozí pozitivní zkušenosti s Microsoft
Dynamics NAV i znalost prostředí a možností
Microsoft Dynamics CRM firma de facto postavila finální výběr tak, že hledala systém, který
by nabízel vše, co umí Microsoft Dynamics
CRM, ale dokázal by něco z toho dělat třeba
lépe anebo by nabídl další funkce, jež Dynamics CRM neměl. Takový systém se však při výběrovém řízení nepodařilo najít. Konkurenční
systémy obvykle nabídly sice třeba nižší cenu,
ale také méně funkcí. Volba nakonec tedy padla na Microsoft Dynamics CRM a na společnost
CDL SYSTEM, která už měla s fungováním
procesů v CENTROPOL ENERGY dostatečné
zkušenosti a CENTROPOL byl s jejími službami
spokojen.

Řízení partnerské sítě bylo klíčové
Implementace CRM systému proběhla v prvním čtvrtletí roku 2011. Nejprve firma potřebovala rychle vyřešit kompletní řízení partnerské sítě a veškerých návazností. To bylo
pro firmu, která exponenciálně roste na trhu
s neustále se rozšiřující konkurencí, naprosto
kritické. Firma hlavně potřebovala pokrýt doposud manuální sběr a předávání informací
o zákaznících a řešení provizí pro obchodníky i externí obchodní službu, a rovněž další podpůrné procesy, zejména pak školení.
CRM systém měl za úkol pokrýt také proces
na vyhledávání nových obchodních příležitostí i specifické fungování obchodu ve společnosti CENTROPOL. Celý obchod funguje
tak, že má firma v každém kraji k dispozici
regionálního obchodního manažera. Ten řídí
jak interní obchodní tým pro péči o VIP zákazníky (podnikatele a velkoodběratele elektřiny a plynu), tak rozsáhlý externí obchodní
tým pro rezidenční zákazníky. Každý z těchto
týmů má přitom odlišné charakteristiky i míru
fluktuace obchodníků. Zatímco VIP zákazníků
jsou tisíce a starají se o ně desítky interních
obchodníků, jež lze v novinkách relativně
snadno proškolit, tak rezidenčních zákazníků
jsou statisíce a starají se o ně tisíce obchodníků, kteří se relativně často obměňují. Pro
zajištění úspěchu firmy na trhu je tak klíčové
umět tyto obchodníky rychle, efektivně, dobře a levně proškolit, jak v produktech, které
firma nabízí, tak i ve fungování jednotlivých
procesů, a zachovat konzistenci zpracovávání
všech dat o zákaznících.
Marketing pracuje s CRM systémem každý
den
Kromě pokrytí obchodu se Microsoft Dynamics CRM propojil také s interním systémem
pro call centrum, díky čemuž lze ke každému
ze stovek tisíc zákazníků evidovat i veškerou
historii jeho kontaktů s firmou, jeho minulé,
současné či budoucí požadavky i míru jeho
spokojenosti. Velice důležitý je však Dynamics
CRM také pro marketing. Marketingové oddělení denně pracuje s daty od klientů a využívá
jejich segmentace podle nejrůznějších kritérií
(bydliště, využívané produkty atd.). Na základě
těchto dat je také podrobně vyhodnocována
úspěšnost celostátních i regionálních kampaní,
sledují se jednotlivé trendy v prodeji produktů
napříč regiony či cílovými skupinami a navrhují
se také opatření jako například větší důraz na
konkrétní typ produktu apod.
CRM systém dokázal pokrýt i exponenciální
růst
Microsoft Dynamics CRM dokázal úspěšně pokrýt všechny specifické potřeby společnosti
CENTROPOL ENERGY. Firma také nedlouho
po implementaci Dynamics CRM provedla
upgrade na nejnovější verzi Dynamics CRM,
která ji přinesla jak širší možnosti úprav výstupů pro koncové uživatele, tak efektivnější
řešení některých technických otázek. V současné době firma také zvažuje rozšíření CRM
systému o nástroje pro Business Intelligence,
které by ji umožnily ještě rychlejší růst prostřednictvím ještě lépe zacílené práce se zákazníky i jednotlivými produkty.
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CRM systém si ve WOOD & Co. vyžádali sami zaměstnanci
Společnost WOOD & Company Financial Services („WOOD & Co.“) je přední
nezávislou středoevropskou investiční bankou. WOOD & Co., která vznikla
v roce 1991 v České republice, zaměstnává 120 zaměstnanců ve čtyřech zemích.
V roce 2010 prošla WOOD & Co. rychlou expanzí a potřebovala CRM systém.
Po nedokončené implementaci předchozího řešení vsadila WOOD & Co. na
Microsoft Dynamics CRM, které naimplementovala během dvou měsíců.
Rychlá expanze a růst počtu zaměstnanců si
vynutily změnu procesů
Za více než dvacet let svého fungování si WOOD
& Co. vybudovala silné renomé v oblasti obchodování s cennými papíry, investičního bankovnictví včetně poskytování poradenství v oblasti
firemních financí a asset managementu. Mezi
její zákazníky patří významné korporace i banky
ze střední a východní Evropy, ale také například
z Londýna. V roce 2010 WOOD & Co. masivně expandovala do zahraničí. Založila pobočku
v Londýně a také posílila své stávající působení ve
Varšavě a přijala řadu nových zaměstnanců. Ti za
sebou měli často praxi z podobně zaměřených finančních institucí a sami přišli s tím, že by pro svoji
práci potřebovali CRM systém. WOOD & Co. jim
proto na konci roku 2010 vyhověla, a to i ve výběru tohoto systému.
Implementace proprietárního systému se
nezdařila
Noví zaměstnanci si zvolili proprietární systém na
platformě PHP/Linux, na který byli zvyklí z předchozího zaměstnání. I když WOOD & Co. standardně využívá jako serverovou platformu pro
své aplikace Microsoft Windows Server, rozhodla
se jim vyhovět. Nicméně implementace neprobíhala podle původních předpokladů. Projekt
se protahoval a ani po několika měsících nebyl
systém ve fázi finálního testování. Obchodníci
tak stále museli pracovat dál původním způsobem – tedy s využíváním sdílených kontaktů na
Exchange Serveru a vlastní evidence kontaktů se
zákazníkem, kterou si každý obchodník vedl sám
podle svých potřeb, a prací s několika vzájemně
nepropojenými informačními systémy. Když v říjnu 2011 ani po několika měsících nevedla implementace k očekávanému spuštění CRM systému,
rozhodla se WOOD & Co. provést důkladnou
analýzu stávající implementace. Výsledkem bylo
zjištění, že implementovaný systém je velice těžko
přizpůsobitelný specifickým potřebám WOOD &
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Co. a že i v budoucnu by byl jeho provoz finančně příliš náročný. WOOD & Co. se proto rozhodla začít hledat jinou, v celkových nákladech
vlastnictví levnější alternativu. Primárním požadavkem přitom bylo použití platformy Windows
Server nebo Java/Oracle, pro kterou WOOD
& Co. disponuje dostatkem odborníků. Po několika měsících WOOD & Co. nakonec zvolila
Microsoft Dynamics CRM, na jehož implementaci
se podílely společnosti Simplity (vedení projektu,
řízení kvality) a Ortex (vlastní CRM implementace). Dynamics CRM vyhrál zejména díky širokým
možnostem relativně snadných a levných úprav
systému přesně na míru specifickým potřebám
WOOD & Co. a dále díky rozsáhlé provázanosti
s dalšími produkty od společnosti Microsoft.
Microsoft Dynamics CRM firma nasadila
během dvou měsíců
Analytická část implementace byla zahájena
v únoru 2012. WOOD & Co. se rozhodla CRM
systém nejprve nasadit do divize Equities, kde
o stovky zákazníků pečuje čtyřicet zaměstnanců.
Pracují zde jak obchodníci, kteří mají na starost
aktivní péči o stávající zákazníky a získávání nových, tak analytici, kteří připravují výzkumy akciových, komoditních i měnových trhů a dávají
svým zákazníkům doporučení k nákupu či prodeji,
informace o výhledu jednotlivých finančních trhů
atd. I přes nutnost rozsáhlých úprav se společnosti
Ortex podařilo nový CRM systém naimplementovat tak, že 1. 4. 2012 mohl být uveden do ostrého
provozu. Dynamics CRM byl přitom rozšířen například v oblasti práce s klienty, kdy kromě standardních aktivit jako telefonát, e-mail či schůzka
potřebovala WOOD & Co. doplnit specifické
aktivity jako například odeslání zmiňovaného reportu. Pro obchodníky je velkým přínosem zcela
nové přehledné kalendářové zobrazení aktivit
s možností jejich rychlého vytváření, tzv. Activity
Sheet. Vyvinut byl i nový modul pro scoring, kde
lze hodnotit obchodníky celkovým skóre podle

počtu uzavřených aktivit různého typu v různých
skupinách zákazníků.
S profesionálním CRM systémem přišlo
pročištění dat
Součástí implementace bylo i rozsáhlé čištění
a kontrola dat, která se o zákaznících dříve sbírala ve sdílených kontaktech v rámci Exchange
Serveru. Tím, že nově bylo u dat o zákaznících
možné evidovat libovolné položky, které WOOD
& Co. potřebovala, mohlo dojít také k jejich pročištění a CRM systém mohl být propojen s účetnictvím a settlement systémem pro obchodování
na finančních trzích. Zatímco dříve bylo údaje
z těchto systémů nutné párovat ručně, protože
informace se propojovaly přes název firmy, který
však mohl každý zapsat, jak chtěl, používají nyní
všechny tři systémy společné ID zákazníka nad
jednotnou databází implementovanou pomocí
Master Data Services MS SQL Serveru. Implementace Master Data Services probíhala paralelně s implementací CRM.
Management má nyní dokonalý přehled
o zákaznících a jejich potřebách
Ačkoliv byla implementace CRM systému vyvolána potřebou obchodníků lépe a detailněji evidovat kontakty s jednotlivými zákazníky a jejich
aktuální potřeby, největší přínosy implementace
Microsoft Dynamics CRM nakonec pocítil management a oddělení IT. Management má nyní,
díky propojení CRM, účetního a settlement systému, k dispozici detailní informace o tom, kteří
zákazníci jsou pro WOOD & Co. v objemu tržeb
nejdůležitější, kolik je jim věnováno času obchodníků a analytiků, kolik do nich WOOD & Co.
investuje, co přesně tito zákazníci potřebují a jak
konkrétně a kdo se o ně ve WOOD & Co. stará.
WOOD & Co. také navíc připravila nový portál
pro distribuci analytických reportů, díky čemuž
bude moct lépe vyhodnocovat, jak vlastně zákazníci s jednotlivými reporty pracují, v jakou
denní dobu je čtou a které z reportů jsou pro ně
nejdůležitější. Na základě těchto údajů pak bude
firma moct dále zlepšit kvalitu i obsah poskytovaných analytických služeb. IT oddělení oceňuje
efektivnější a jednodušší práci spojenou s údržbou klientských dat a odpadly časově náročné
požadavky od obchodního oddělení na manipulaci s daty. 				
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Cash Gate si pro rychlý růst zvolil Microsoft Dynamics CRM
Společnost Cash Gate je součástí nadnárodní finanční skupiny Profireal Group,
která aktivně působí v České republice, na Slovensku, v Polsku a Bulharsku.
Cash Gate je nejnovějším přírůstkem do této finanční skupiny – společnost
byla založena počátkem roku 2012 s cílem rozjezdu zcela nového a unikátního
konceptu prodeje hotovostních půjček, a to pod brandem Fofr půjčka.
Společnost zahájila činnost v rámci pilotního projektu ve dvou městech České
republiky a od začátku zvolila Microsoft Dynamics CRM, který se již v rámci
finanční skupiny osvědčil jako platforma pro podporu obchodního procesu.

celého řešení. Ze strany mateřské společnosti bylo pouze jediné zadání – systém by měl
být postaven na platformě Microsoft, kterou
využívá sesterský Profi Credit. Došlo tedy ke
schůzce mezi vedením Cash Gate a CRM týmem Cleverlance, po které tým budoucího
implementačního partnera potvrdil vhodnost
využití Microsoft Dynamics CRM jako platformy pro provozní systém společnosti Cash
Gate.

Fofr půjčka jako produkt s maximální
automatizací procesů
Společnost plánuje rozšíření konceptu nejen
po celé republice, ale také do dalších zemí,
kde finanční skupina Profireal Group působí. Základní myšlenkou nového konceptu je
možnost půjčit si relativně malý objem finančních prostředků v hotovosti v místech, kam
potenciální zájemce o půjčku denně chodí,
například v trafice, kam jde pro noviny či cigarety. V první fázi pilotního provozu bylo testováno půjčování tisícikorunového obnosu,
v druhé fázi pilotního provozu byla nabídka
produktu rozšířena o další typ půjčky s větším objemem hotovosti. K tomu, aby se malé
částky vyplácené v hotovosti vyplatilo půjčovat, potřebovala společnost Cash Gate zajistit
podporu svého záměru robustním a přitom
škálovatelným informačním systémem, který
umožní jak maximální automatizaci procesů,
tak rychlou implementaci nových produktů,
ale například i snadnou a rychlou reakci na
nové pracovní postupy při maximální možné
automatizaci všech procesů.

Důvodů přitom bylo několik – Dynamics CRM
je flexibilní systém s možnostmi zákaznických
úprav i s možností snadného propojení se
systémy třetích stran, Dynamics CRM nabízí
téměř neomezenou škálovatelnost a je na
mnoha projektech mnohokrát ověřeno, že
jde o robustní systém zvládající desítky tisíc
požadavků denně. Dynamics CRM využívají nejen malé české firmy, ale uživateli jsou
i společnosti s celosvětovou působností. Pro
Dynamics CRM však hovořil ještě jeden extrémně důležitý požadavek – rychlé nasazení.
Výhodou Dynamics CRM je, že nabídl široké
možnosti budoucího rozvoje v případě, že se
Fofr půjčka rozšíří po České republice a následně do zahraničí, a zároveň si ponechal
velice příznivou cenu v počátku, kdy Cash
Gate coby de facto start-up potřebuje otestovat a odladit zcela nový produkt na trhu.

Systém pro řízení půjček bylo nutné
zajistit rychle a od spolehlivého
dodavatele
Jak je uvedeno výše, společnost Cash Gate
vznikla v únoru 2012 s tím, že pilotní provoz
Fofr půjčky musel začít již od července téhož
roku. Firma měla jasnou představu, jak bude
procesně Fofr půjčka vypadat, a potřebovala robustní a spolehlivý systém, který by její
unikátní procesy dokázal pokrýt. Obrátila se
proto na sesterský Profi Credit, který v oblasti bezhotovostních půjček působí již řadu
let a má zkušenosti s nejrůznějšími podnikovými informačními systémy. Také Profi Credit
vybíral nový systém a nového dodavatele.
Na základě dobré zkušenosti doporučil Profi Credit společnosti Cash Gate obrátit se na
Cleverlance.
Výběr systému nechal Cash Gate na
implementačním partnerovi
Společnost Cash Gate potřebovala pokrýt své
procesy, a to ve velice krátkém čase, a vyžadovala maximální spolehlivost a dostupnost

Implementace byla hotova do tří měsíců
Implementace Microsoft Dynamics CRM, a to
i přes rozsáhlé zákaznické úpravy související
s velice specifickými požadavky Cash Gate,
proběhla skutečně rychle. Implementační
partner dokázal během tří měsíců celý systém
upravit na míru, propojit jej s nezbytnou SMS
bránou a vyřešit propojení na účetní systém.
Půjčku lidé dostanou na základě jedné
SMS
Aby bylo možné ekonomicky efektivně zpracovávat takto malé hotovostní půjčky, je potřeba mít k dispozici rozsáhlou automatizaci
všech procesů. Participující obchodní místa
jsou vybavena finanční zálohou na půjčování
peněz i potřebnými formuláři, které vyplňují
žadatelé o půjčku. Když přijde zákazník žádat
o půjčku, odešle obchodní místo jednoduše
prostřednictvím SMS žádost o půjčku na SMS
bránu Cash Gate. Ta informace automaticky
předá do CRM systému, který provede plně
automatický scoring klienta. Scoring využívá
například propojení s insolvenčním rejstříkem,
s centrální evidencí exekucí a pracuje i s dalšími hodnoticími kritérii. CRM systém pak obratem generuje SMS pro obchodní místo, zda
lze půjčku poskytnout. Pokud ano, CRM systém založí záznam o žadateli. Smlouva následně putuje na centrálu Cash Gate. Zde pak
proběhne ruční doplnění chybějících údajů
do CRM. Ten také generuje soubor s platebními příkazy na zálohy pro obchodní místa
(doplnění potřebné hotovosti) a provize pro
obchodní místa.
Manažerské údaje z CRM pomohou
s rozvojem
Dynamics CRM však kromě procesní podpory
obsahuje i veškerá data potřebná pro rozhodování managementu a pro rozvoj samotného produktu.
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Microsoft Dynamics AX pomohl CREAM Real Estate s pohledávkami,
firmě se zaplatil za šest měsíců, teď ho nasadí celá skupina
Společnost CREAM Real Estate spravuje více než 300 pozemků a 120
komerčních, rezidenčních, logistických a průmyslových nemovitostí
s více než milionem metrů čtverečních pronajímatelných ploch ve
vlastnictví CREAM uzavřeného investičního fondu. Nemovitostní aktiva
skupiny CREAM jsou ve výši několika miliard korun. Nemovitosti firma
spravuje pomocí specializovaného CAFM řešení provázaného s document
management systémem (DMS). Pro zajištění finanční a procesní stránky
chodu firmy si vedení zvolilo Microsoft Dynamics AX, který se CREAM Real
Estate zaplatil již během prvních šesti měsíců.

budoucí podpory i rozvoje systému. Jediným
výrobcem, který byl schopen splnit všechny
požadavky firmy, byl Microsoft. CREAM Real
Estate proto vypsala interní výběrové řízení na
podnikový informační systém od společnosti
Microsoft, do kterého se přihlásilo hned několik certifikovaných partnerů této společnosti.
Nakonec si firma zvolila Microsoft Dynamics
AX a partnera ze stejného regionu, který jí vyhovoval nejvíce.
Implementaci převzal jiný partner
V průběhu implementace se však ukázalo, že
daný partner neměl dostatečné zkušenosti
v oblasti facility managementu a nedokázal si
také efektivně poradit s vnitropolitickými problémy, které konsolidaci tak velkého množství
různorodých firem s původně různými vlastníky provázejí. Společnost CREAM Real Estate
se proto obrátila na druhého partnera v pořadí, společnost AutoCont. Ta si musela nejprve
poradit s personální částí celé implementace
a získat na svou stranu budoucí uživatele nového systému. To se firmě AutoCont nakonec
skutečně povedlo, takže po technické a procesní stránce už nebyl problém implementaci
úspěšně dokončit. CREAM Real Estate proto
mohla od 1. ledna 2011 spolu s novým hospodářským rokem také kompletně přejít na nový
systém.

Na začátku byla konsolidace firem v rámci
skupiny
Společnost CREAM Real Estate (dříve Uni reality) je součástí skupiny firem ve vlastnictví
CREAM uzavřeného investičního fondu, který
se zaměřuje na investice na realitním trhu. Fond
v současné době vlastní na 120 nemovitostí
a více než 300 pozemků v celé České republice.
CREAM Real Estate se během pěti let stal jedinou servisní organizací Fondu pro oblast facility managementu a postupně přebral agendu
celkem patnácti společností. Ty Fond akvíroval
spolu s jednotlivými nemovitostmi. Proces konsolidace správy nemovitostí do jediné firmy
započal již v roce 2006. Tehdy každá z patnácti společností využívala vlastní účetní systém,
měla nastaveny vlastní procesy i systém vedení
dokumentace k spravovaným nemovitostem
a mezi jednotlivými firmami neexistoval žádný
jednotný systém výměny dat. Účetní uzávěrka
za celou skupinu probíhala pomocí manuální konsolidace účetních výstupů jednotlivých
subjektů. To s sebou samozřejmě neslo zbytečné vícenáklady, které se Fond rozhodl vyřešit
konsolidací všech firem pod jednu servisní organizaci. V rámci tohoto strategického kroku
bylo také rozhodnuto o nasazení jednotného
podnikového informačního systému i profesionálního systému pro facility management za
účelem maximálního zefektivnění chodu firmy
i za účelem sjednocení všech procesů.
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Microsoft Dynamics AX byl pro firmu
jedinou volbou
Jako první začal CREAM Real Estate hledat kvalitní specializované řešení pro CAFM
(Computer Aided Facility Management), které
umí vizualizovat CAD výkresy jednotlivých budov a propojit je s informacemi o pronajímatelných prostorách, vytěžit z nich informace
o technologických celcích včetně souvisejících
provozních nákladů (související faktury a objednávky) apod. Firma zpočátku hledala velké
nadnárodní řešení, ale žádné z nich nenabízelo českou jazykovou mutaci, což byla pro
českou firmu s českými zaměstnanci překážka.
CREAM Real Estate se proto nakonec obrátil na
českou společnost Alstanet a její řešení Alstanet Facility Management (AFM) vybudované
na platformě společnosti Microsoft. Stejně tak
i document management systém (DMS), který
si firma zvolila, využíval platformu společnosti Microsoft. Když proto CREAM Real Estate
začal vybírat podnikový informační systém,
bylo rozhodnuto, že musí být z důvodu efektivnější správy a údržby IT infrastruktury na
stejné platformě. Firma zároveň hledala mezinárodní systém, jenž by jí případně umožnil
v budoucnu expandovat do zahraničí a jenž
je zároveň schopen poskytovat auditovatelné
účetní výkazy jak podle lokální legislativy, tak
podle IFRS, a který je od důvěryhodného dodavatele, u něhož pochází zajištěna garance

Microsoft Dynamics AX plně
automatizoval řízení pohledávek
Microsoft Dynamics AX přinášel do chodu
firmy celou řadu velice podstatných novinek.
Jako takový měl primárně na starosti finanční
řízení podniku a automatizaci některých klíčových procesů. Součástí implementace bylo
také úzké provázání s Alstanet Facility Management (AFM), jež předává Microsoft Dynamics AX důležitá data například o nájemnících
a jejich pronajatých prostorách, o provozních
nákladech technologických celků jednotlivých
budov, o schválených přijatých fakturách od
pronajímatelů nebo dodavatelů služeb týkajících se jednotlivých prostor a naopak z něj
informace čerpá, například seznam dodavatelů či odběratelů. Právě automatizované řízení pohledávek se stalo vůbec největší
devízou Microsoft Dynamics AX. To funguje
u všech typů nemovitostí – průmyslových,
komerčních, logistických i rezidenčních. Tři
dny po splatnosti faktury systém automaticky
odešle dlužníkovi informativní SMS a zároveň
informuje příslušného obchodníka o vzniku
pohledávky. Sedm dní po splatnosti vygeneruje Microsoft Dynamics AX personalizovaný
e-mail obsahující všechny údaje potřebné pro
provedení platby a odešle ho příslušnému
zákazníkovi. Stejně tak je informován i obchodník. Čtrnáct dní po splatnosti faktury je
vygenerována písemná upomínka, kterou
podatelna vloží do obálky a odešle poštou.
Jednadvacet dní po splatnosti je pak vygenerována výpověď a pohledávka je na základě
nájemní smlouvy v účetnictví automaticky
započtena s příslušnou kaucí. Firma navíc
motivuje obchodníky k tomu, aby se zajímali o platební morálku svých zákazníků. Každý
obchodník vidí přímo v Microsoft Dynamics
AX informaci o celkovém stavu pohledávek
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po splatnosti svých zákazníků a na jejich platební morálku má navázánu i část své vlastní
odměny. Je tak motivován, aby jednak vybíral
důvěryhodné nájemníky a jednak proaktivně
řešil případný vznik pohledávek po splatnosti. Podobný systém přitom firma v minulosti,
kdy byly faktury i platby párovány ručně či za
použití lokálního účetního softwaru v rámci
každé jedné firmy ve skupině, nemohla vůbec
použít. Data o platbách totiž byla neaktuální
a faktury bývaly často ručně zaúčtovávány až
s několikadenním zpožděním, vždy v jednotlivých dávkách. Jen díky přechodu na účtování
v reálném čase a využití automatizovaného
systému správy pohledávek se investice do
Microsoft Dynamics AX vrátila firmě během
prvních šesti měsíců od jeho nasazení.
Microsoft Dynamics AX usnadnil firmě
vstup na trh s energiemi
To však nebyl jediný přínos. V dalším kroku
se firma rozhodla vstoupit na trh s energiemi.
To bylo relativně snadné díky vzájemně propojeným informačním systémům Microsoft
Dynamics AX, AFM a DMS, které daly firmě
okamžitý a detailní přehled o každé jedné
pronajímatelné ploše i o spotřebě energií
u jednotlivých objektů. To, že se firma stala
obchodníkem s energiemi, jí umožnilo zajistit dodávky energií do všech jejích objektů svépomocí a začít o energiích účtovat na
měsíční bázi dle skutečné spotřeby. Oproti
situaci, kdy musela firma náklady na energie
přeúčtovávat distribuční společnosti a řešit
platbu ve formě záloh, tak odpadla jednak
část náročné administrativy u nájmů ukončovaných/zahájených v průběhu roku a došlo
také k dalšímu vylepšení cashflow a snížení
rizika vzniku nesplacených pohledávek převyšujících jistinu složenou nájemníkem.

Výsledky z implementace přesvědčily
vlastníka o rozšíření Dynamics AX do celé
skupiny
Mateřská holdingová společnost Cream
uzavřený investiční fond hledala v roce 2012
co nejefektivnější a nejekonomičtější nástroj pro řízení holdingu. S ohledem na to,
že v rámci celé skupiny je využita platforma
Microsoft a Microsoft Dynamics AX prokázal překvapivě rychlou návratnost vynaložených investic, a dále pak s ohledem na
stávající pozitivní zkušenosti se společností
AutoCont bylo rozhodnuto, že v rámci celé
skupiny bude nasazen Microsoft Dynamics
AX a implementačním partnerem bude právě společnost AutoCont, která prokázala své
kvality jak po technické, tak po interpersonální stránce. Microsoft Dynamics AX se tak
nyní bude nasazovat i v mateřském CREAM
uzavřeném investičním fondu a v plánu je

rovněž implementace Microsoft Dynamics
AX v jeho dceřiné společnosti Aspana. Ta
podniká ve stejném oboru jako hlavní holdingová společnost CREAM uzavřený investiční fond. Finálně tak bude Microsoft
Dynamics AX zabezpečovat provoz celkem
pro patnáct společností ve skupině. Nasazení Microsoft Dynamics AX v rámci celého holdingu přitom umožní jeho vedení
standardizovat celou řadu procesů napříč
skupinou. Management bude mít také okamžitý přehled o finanční situaci a cashflow
celého holdingu i jeho jednotlivých částí,
což rozšíří jeho možnosti v oblasti finančního řízení celé skupiny. Nasazením Microsoft
Dynamics AX do celé holdingové struktury
se také samozřejmě zrychlí přísun informací
důležitých pro rychlé a efektivní rozhodování managementu jak jednotlivých dceřiných
organizací, tak i vedení celého holdingu. 

Firma si nad Dynamics AX vyvinula
během pár desítek hodin i vlastní řešení
S ohledem na úzkou provázanost klíčových firemních procesů se všemi třemi informačními
systémy se vedení rozhodlo vyvinout vlastní
aplikaci, která by poskytla jednotlivým uživatelům – hlavně členům vedení a obchodníkům – okamžitý a rychlý přehled o údajích,
jež je z každého ze systémů nejvíce zajímají.
Právě díky tomu, že se firma v minulosti rozhodla využít pro všechny tři systémy identickou platformu Microsoft Windows Server
/SQL Server, byl vývoj takového nástroje velice jednoduchý. Díky otevřenosti systému
Microsoft Dynamics AX a využití standardní databázové technologie Microsoft SQL
Server mohla firma takový systém vyvinout
čistě svépomocí, bez nutnosti asistence implementačního partnera. Programátoři se
pro vývoj aplikace nazvané E-commerce rozhodli využít platformu PHP a MySQL, kterou
dobře znali a jež je systémem Microsoft Windows Server 2008 plně podporována. Vývoj
první verze trval pouhých čtyřicet člověkohodin. Desítky uživatelů ve firmě tak mohli
s E-commerce i s daty ze všech tří systémů
začít pracovat již krátce po nasazení Microsoft Dynamics AX a dnes je právě E-commerce aplikací, na kterou se tito uživatelé obracejí nejdříve.
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Mediatel s Microsoft Dynamics CRM šetří miliony
Společnost Mediatel byla v minulosti známá především jako vydavatel Zlatých
stránek – telefonního seznamu bytových stanic a zejména firem v celé České
a Slovenské republice. Coby člen silné nadnárodní skupiny operující celkem
na osmi trzích se však za dvacet let svojí existence transformovala v komplexní
reklamní agenturu, která dnes obsluhuje na padesát tisíc malých a středních
firem v České republice a na Slovensku. K produkci komplexních kampaní
zahrnujících web, mobil a tisk využívá od roku 2011 Microsoft Dynamics CRM.
Od Zlatých stránek k reklamní agentuře
Společnost Mediatel začala po roce 2000 a s větším rozmachem internetu procházet postupnou
restrukturalizací. Papírový telefonní seznam a zároveň katalog firem Zlaté stránky začaly postupně nahrazovat jiné produkty a firma let začala
v průběhu nabízet svým dosavadním zákazníkům
– inzerentům ve Zlatých stránkách – nové a nové
produkty. Postupně se z ní tak stala univerzální reklamní agentura pro malé a střední firmy, která umí
svým zákazníkům nabídnout vše na klíč – od tvorby
webů přes přípravu reklamních videí a letáků až po
propagaci firmy na internetu i v celostátních a lokálních médiích. Co se však ve firmě příliš neměnilo, byl produkční informační systém. Zatímco pro
péči o finance a podpůrné procesy firma úspěšně
nasadila Microsoft Dynamics AX, pro samotnou
přípravu reklamních kampaní a péči o zákazníky
zůstávala u specializovaného podnikového informačního systému, který jí pomáhal ještě s tvorbou
papírových Zlatých stránek.
Specializovaný systém nezvládl pokrýt
strategickou změnu
Tento systém však měl velké množství omezení.
Firma tak kontinuálně požadovala od lokálního
německého dodavatele dílčí úpravy systému,
které pro ni byly finančně velice náročné, stejně
jako systém samotný. Jen roční poplatky za údržbu systému totiž dosahovaly řádu statisíců korun.
V roce 2010, kdy firma procházela strategickou
restrukturalizací, však po změnách na straně tržeb
došlo i k realizaci změn na straně nákladů, přičemž

jednou z velice výrazných nákladových položek
byl právě produkční systém, do kterého firma navíc musela neustále investovat. IT oddělení proto
vypracovalo návrh na vybudování vlastního produkčního systému postaveného na silné vývojové
platformě. Za tuto platformu bylo po důkladném
zvážení a porovnání čtrnáct různých systémů
a prostředí zvoleno Microsoft Dynamics CRM, které, byť slouží primárně pro řízení vztahů se zákazníky, obsahuje také rozsáhlou vývojovou platformu
xRM umožňující využít tento systém pro obsluhu
takřka libovolných procesů.
Během tří měsíců začala firma fungovat na
novém systému
Návrh IT oddělení, který měl IT manažer rozpracován již do detailní úrovně, byl nakonec schválen
v červnu 2011. IT oddělení však na jeho realizaci
dostalo pouhé tři měsíce. Díky tomu, že mělo k dispozici silný vývojářský tým s rozsáhlými zkušenostmi s prostředím Microsoft.NET, však vývoj v pro ně
neznámém Microsoft Dynamics CRM skvěle zvládlo. Od 1. září 2011 tak Mediatel začal fungovat na
novém produkčním systému plně reflektujícím jeho
současné požadavky.
Dynamics CRM v kombinaci s prostředím
Silverlight pokryl všechny procesy
Nový produkční systém využíval silných stránek
Dynamics CRM, přičemž pro některé specifické
úlohy byly k ještě většímu zvýšení komfortu uživatelské obsluhy připraveny zásuvné moduly vyvinuté v prostředí Microsoft Silverlight. Ty jsou přímo
integrovány v jednotlivých formulářích Dynamics
CRM. V novém systému se přitom řeší vše od řízení
obchodu a více než sedmdesáti vlastních regionálních obchodních zástupců přes samotnou pro-

dukci jednotlivých kampaní, a dokonce i spolupráci
s externími dodavateli. Systém podporuje i detailní
projektové řízení komplexních produktů, jako je
například vytvoření webových stránek s videem
a následná podpora nového webu online reklamní
kampaní a třeba inzercí v lokálním tisku. Funkcionality systému jsou navíc dotaženy až do té míry, že
je definována logická posloupnost některých kroků
a systém automaticky hlídá, aby nebyla například
reklamní kampaň na web odstartována dřív, než
je web dokončen a uveden do provozu. Systém je
také plně přizpůsoben specifickému fungování obchodu a umožňuje některé kroky odložit s tím, že
po uplynutí doby odkladu se běh daného procesu
automaticky znovu spustí, včetně například zadání
úkolu obchodníkovi, který má zákazníka po smluvené době kontaktovat.
Dynamics CRM přineslo obrovské úspory
napříč celou firmou
Přechod na Microsoft Dynamics CRM znamenal
pro Mediatel obrovské úspory – časové, ale i finanční. Jen provozní náklady na samotný systém
klesly na 20 % své původní hodnoty. Dynamics
CRM navíc, coby univerzální systém, nahradil
i celou řadu dalších systémů, nejen ten produkční. Obchodníci dřív při své práci potřebovali šest
různých informačních systémů, ve kterých museli
složitě dohledávat různé informace pro své zákazníky. Nyní jim pro získání stejné informace stačí jen
jediný pohled do Dynamics CRM, kde mají všechny
informace o každém zákazníkovi na jednom místě.
Jsou zde všechny kontaktní údaje, faktury, objednávky, reklamace, informace o platbách, které si
Dynamics CRM přebírá ze sesterského Dynamics
AX, informace o budoucích obchodních příležitostech, o automaticky naplánovaných obchodních
aktivitách (typicky před koncem online reklamní
kampaně) atd.
Pro budoucí rozvoj a nasazení v dalších
zemích oslovila firma i externího partnera
Mediatel dokázal veškerý potřebný vývoj pokrýt vlastními silami. Přesto se však rozhodl využít i služeb implementačního partnera, a to
zejména pro zajištění technické podpory a také
pro konzultace v náročnějších implementačních
oblastech. Tímto partnerem se stala společnost
Byznys CRM. Tu si Mediatel vybral na základě referencí jejich zakladatelů. Úkolem Byznys
CRM teď bude nyní také asistovat IT oddělení
při nasazení nového produkčního systému do
dalších zemí, kde vlastník společnosti Mediatel
působí. Přínosy Dynamics CRM byly totiž natolik přesvědčivé, že o přechodu na tento na míru
vyvinutý systém již uvažují i další sesterské společnosti například v Litvě, Lotyšsku a Estonsku.
Velkou výhodou Dynamics CRM je přitom i fakt,
že coby nadnárodní systém kromě českého
a slovenského jazykového prostředí nabízí i další
více než čtyři desítky jazykových mutací.


18

služby

S novým systémem NOEN zrychlil celý proces
od nabídky až po realizaci o čtyřicet procent
Společnost NOEN se zabývá projektováním a inženýringem strojů a zařízení
pro povrchové dobývání nerostů, transportních zařízení, zařízení pro
manipulaci s materiálem na složišti a dodávkami strojů a zařízení pro
skládková hospodářství sypkých hmot. Od ledna 2012 využívá firma systém
Microsoft Dynamics NAV s oborovým řešením BIZ4BuildIn od společnosti
NAVISYS. Ten přinesl zefektivnění celé řady procesů a připravil firmu na
vstup na zahraniční trhy.
Projekty trvají roky a jsou k nim stovky smluv
a dokumentů
Společnost NOEN se soustředí na tři základní druhy aktivit v oblasti povrchové těžby nerostných
surovin. Tou největší je projektování a inženýring
těžebních strojů. Projekt každého stroje je zcela
unikátní a je připraven přímo na míru potřebám
konkrétního povrchového dolu. Od nabídkové
fáze až po předání veškeré výrobní dokumentace
trvá řadu let a obsahuje tisíce výkresů, smluv a doprovodné dokumentace, přičemž každý dokument
musí projít předem nastaveným workflow. Druhou
oblastí, kde NOEN působí, je projektování a inženýring pásových dopravníků pro zauhlování tepelných elektráren, zakládku lodí apod. Zde může
jeden projekt trvat od několika měsíců až po dva
roky, v závislosti na délce dopravníku. Třetí oblastí je
pak poradenství v oblasti povrchové těžby uhlí, kde
se NOEN soustředí na přípravu studií proveditelnosti a due dilligence. Zde se doba trvání projektu
pohybuje do jednoho roku.
Pro další růst už Excel nestačil
Až do roku 2010 řídili veškeré klíčové procesy ve
společnosti NOEN jednotliví projektoví manažeři
s využitím vlastního systému pokročilých excelových tabulek. O účetnictví se pak firmě starala externí společnost. Tento systém řízení měl však řadu
nedostatků. V roce 2010 se nicméně vedení společnosti rozhodlo, že připraví firmu na vstup na zahraniční trhy a vytvoří holdingovou strukturu, do které
zařadí i sesterské společnosti NOENu, jež se věnují
například návrhu řídicích systémů, elektroinstalace

atd. Z toho důvodu bylo rozhodnuto, že bude nasazen profesionální podnikový informační systém,
který pomůže standardizovat všechny procesy,
včetně projektového managementu, zvýší bezpečnost dat ve firmě a dá projektovým manažerům
i vedení společnosti lepší a rychlejší přehled o stavu
jednotlivých projektů i aktuálním stavu financí.
Microsoft Dynamics NAV nabídl vše potřebné
za rozumnou cenu
Firma vybírala z několika podnikových informačních systémů. Ve hře byly jak lokální systémy, tak
ty nadnárodní, kterým dominoval Microsoft Dynamics NAV. Na ten měla společnost NOEN, na rozdíl
od některých jiných systémů, pozitivní reference
od svých obchodních partnerů i zákazníků. Právě
pozitivní reference, přesné pokrytí všech procesů
a mezinárodně uznávaný podnikový informační systém, schopný vést paralelně účetnictví dle
národních legislativ i IFRS, nakonec rozhodly pro
Microsoft Dynamics NAV. Ten za svoji cenu, byť
byla vyšší než u lokálních řešení, dokázal nabídnout
silnou základnu pro budoucí mezinárodní expanzi firmy a vytvořit potenciální platformu pro vstup
českého či zahraničního investora. Navíc měl implementační partner, společnost NAVISYS, připraveno i specializované vertikální řešení určené pro
projektové řízení BIZ4Buildin.
Přesný přehled o dění i automatizace procesů
ušetřily až čtyřicet procent času
NOEN nasazoval Microsoft Dynamics NAV postupně. Implementace systému byla zahájena

v únoru 2011, přičemž na konci srpna 2011 již systém začal fungovat v testovacím režimu. Následně proběhlo zaškolení uživatelů a finální úpravy
systému podle jejich požadavků. Kromě samotné
společnosti NOEN musela na nový systém přejít
i externí účetní firma. Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní to však nebyl problém a NOEN
tak od ledna 2012, kdy komplexní systém přešel do
ostrého provozu, mohl začít účtovat v Microsoft
Dynamics NAV. Přínosy se projevily ihned. Všechny
projekty lze nyní řídit z jednoho místa, a to od procesu kalkulace, kterou připravuje obchodník, přes
samotný projekt přípravy technické dokumentace, jejž už řídí projektový manažer, až po předání
veškeré výrobní dokumentace výrobcům jednotlivých subkomponent. Průběh celého projektu je
vidět v přehledném okně s Ganttovým diagramem
a u každé fáze projektu je odkaz na veškerou související dokumentaci i plnění časového plánu, rozpočtu a plánu cashflow. Projektový manažer má
tak neustálý přehled o průběhu všech dílčích úkolů
i o všech přijatých a odeslaných platbách v souvislosti s daným projektem. Systém také umožňuje
velice efektivně řídit změny, kterých v případě déletrvajících projektů bývají běžně desítky. Celkově se
tak práce projektového manažera zrychlila v průměru o 40 %, protože informace o stavu a průběhu
projektu už nemusí neustále aktivně vyhledávat,
ale má je k dispozici přímo v systému. Přístup k informacím o probíhajících projektech má nejen příslušný projektový manažer, ale i vedení firmy a další
klíčoví pracovníci. Všechny informace přitom nyní
mají jednotnou, pro všechny srozumitelnou formu, pracuje se s jednou verzí dat a navíc je možné
omezit přístupová práva jednotlivých uživatelů tak,
aby každý z nich viděl opravdu jen to, co potřebuje
ke své práci.
Faktury se schvalují obratem
Velkým přínosem se stala také automatizace dalších agend, jako je například workflow faktur. Těch
do firmy měsíčně přijdou desítky až stovky. Dříve
se každá faktura musela naskenovat, poslat na příslušnou pobočku firmy asistentce, která ji vytiskla,
donesla zodpovědné osobě, nechala si ji podepsat, naskenovala ji a odeslala do externí účetní
firmy. Nyní je faktura zaevidována na podatelně,
je jí přidělen kód a během pár sekund je o přijetí
faktury a nutnosti jejího schválení informován příslušný zodpovědný pracovník. Ten ji schválí přímo
v Microsoft Dynamics NAV, případně tuto schvalovací pravomoc deleguje, a ještě ten den ji může
externí účetní společnost zaúčtovat a nechat proplatit. Už od roku 2013, kdy NOEN naplno zahájí
expanzi na zahraniční trhy, se přitom projeví i celá
řada dalších přínosů nového systému, například
včetně přípravy konsolidované finanční uzávěrky či
podpory více národních legislativ.		
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Díky Microsoft Dynamics AX snížila Meopta skluz ve výrobě na polovinu
Společnost Meopta – optika byla založena již roku 1933. V současné
době je nadnárodní společností působící v oblasti výzkumu a vývoje,
v konstrukční činnosti a ve výrobě optických i mechanických součástí
a jejich montáži. Za dlouhou dobu své existence se Meopta stala
specialistou na optické produkty nejvyšší kvality pro průmyslové,
vojenské a spotřební trhy. Od ledna 2012 řídí svůj chod pomocí nejnovější
verze Microsoft Dynamics AX.
Zastaralý podnikový informační systém
bylo potřeba nahradit
Společnost Meopta – optika využívala zastaralou verzi Microsoft Dynamics AX, které
již skončila podpora od výrobce. Starý systém už neumožňoval finanční řízení v reálném čase, management neměl k dispozici
efektivní nástroje pro optimalizaci nákladů
jednotlivých nákladových středisek a systém vyžadoval časové plánování provedení
náročnějších výpočetních úloh, jako byly například finanční uzávěrky nebo úpravy plánu
výroby. Firma zároveň potřebovala nasadit
nové funkcionality jako například standardní
ceny nebo RMA čísla pro monitoring reklamací a zpětné vyhodnocování kvality výroby.
Přepočet plánu výroby trval 48 hodin a mu-

sel probíhat až během víkendu. S jakýmikoliv
úpravami kvůli novým prioritním zakázkám
či upřesněním těch stávajících musela tedy
firma čekat vždy až sedm dní, což negativně
ovlivňovalo její flexibilitu a schopnost pružně
reagovat na měnící se požadavky zákazníků.
V roce 2009 se proto firma rozhodla systém
od základů inovovat a nahradit jej nejnovější verzí. Byla tedy zahájena detailní analýza
všech soudobých procesů ve firmě i specifikace požadavků na zavedení kapacitního
plánování výroby a dalších novinek, které
měly pomoct firmu posunout směrem k co
nejefektivnějšímu řízení výroby. V roce 2011,
když byla kompletní analýza hotová, si firma
pro implementaci nové verze systému, včetně všech navrhovaných změn zvolila společnost WBI Systems.

Implementace díky agilnímu projektovému
řízení trvala pouhé čtyři měsíce
Celý projekt zahrnoval kompletní implementaci nové verze Microsoft Dynamics AX a migraci dat z původní Microsoft Dynamics AX
3. Na celou implementaci zbývaly pouhé čtyři
měsíce. WBI Systems proto zákazníkovi navrhla alternativní formu zrychlené implementace
ve formě kombinující agilní projektové řízení
a využití bodyshopu implementačního týmu
partnera přímo v prostorách zákazníka, aby
tak vznikl jediný ucelený implementační tým,
který by se mohl naplno věnovat implementaci po celé čtyři měsíce, včetně vánočních
svátků. Se zákazníkem nebyla sjednaná fixní
cena, ale byly stanoveny funkcionality, které je
nezbytné do 1. 1. 2012 uvést do provozu. Implementace těchto funkcionalit byla rozdělena
na pět přibližně třítýdenních etap. V prvním
týdnu každé etapy pracovali klíčoví uživatelé
zákazníka spolu s konzultanty implementačního partnera na upřesnění funkcionality a doladění specifikací získaných z analýzy. Paralelně
k tomu probíhal vývoj, kdy šéfvývojář partnera řídil vlastní tým vývojářů pro Dynamics AX,
kterým Meopta – optika disponuje. V druhém

Silvie Skyvová: „Noví majitelé zachránili naši společnost a přinesli nový
druh byznysu i řízení firmy“
Společnost Meopta – optika vznikla v roce 1927, když se Alois Mazurek,
toho času učitel na Průmyslové škole v Přerově, vrátil ze studijních cest po
významných evropských firmách zabývajících se výrobou optiky a jemné
mechaniky. Rozhodl se vybavit školní laboratoře, s pomocí studentů realizovat
výsledky svých propočtů a sestavit první objektivy a okuláry. V roce 1933 pak
vznikla ve spolupráci s přerovským podnikatelem Aloisem Benešem továrna
Optikotechna. Už 1. března 1935 převzala Optikotechnu brněnská Zbrojovka
a firma spustila svůj velice úspěšný vojenský program výroby puškohledů,
dalekohledů a později i optických systémů pro tanky a bojová vozidla pěchoty.
Až do 90. let a rozpadu RVHP přitom tento výrobní program Meoptu velice
dobře živil. V roce 1998 se však firma díky ztrátě tradičních zákazníků i celých
trhů ocitla před krachem. Avšak už v roce 2011 dosáhla firma tržeb přes
2,1 miliardy korun a čistého zisku přes 139 milionů. Na to, jak se tato významná
Československá firma s osmdesátiletou letou historií dokázala dostat
z nejhoršího, jsme se zeptali Silvie Skyvové – senior ředitelky Engineeringu
a ITC společnosti Meopta – optika, která dnes řídí vývoj, zavádění nový
výrobků a záležitosti týkající se informačních technologií a systémů ve firmě,
kde pracovala i její maminka a dědeček.
Jak vypadala v Meoptě kritická
devadesátá léta?
V té době to bylo opravdu špatné období.
Management se musel rozhodovat, jestli
vyplatí zaměstnancům výplaty, nebo zaplatí
dodavatelům. Firma byla rozdělená na jednotlivé dceřiné společnosti, které fungovaly
zcela samostatně. Dcera, která by se dostala do finančních problémů, by se zavřela
a zbylé by fungovaly dál. O firmu se tehdy
začali zajímat současní majitelé – rodina
Rausnitzova, a rodina československých
emigrantů původem z Jablonce nad Nisou,
která v USA úspěšně podnikala v oblasti importu bižuterie, klenotů a později i v oblas-
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ti optiky. Rausnitzovi jednu ze svých firem
v USA prodali společnosti Swarovski a chystali se vrátit zpět do České republiky. Hledali
zde přitom firmu podnikající v oblasti optiky,
ve které měli už své zkušenosti. Tak se dostali i k přerovské Meoptě.
Co firmu dostalo zase nad vodu?
Paul Rausnitz nejprve koupil divizi optiky.
Tu postupně začal rozvíjet a během pěti let
skoupil postupně celou původní Meoptu.
V roce 2003 pak nastaly velké organizační
změny. Firma díky kontaktům a obchodním
schopnostem Rausnitzových rozšířila svůj
původní výrobní program zaměřený na vo-

jenskou a projekční techniku o dnes již hlavní výrobní artikly – optické podsestavy pro
výrobní stroje na mikroelektroniku, digitální
projekci a sportovní optiku. Dnes tak firmy
jako Intel, AMD či Samsung využívají pro výrobu svých čipů stroje, kde se nachází špičkové optické celky vyrobené u nás v Přerově.
Co provázelo tak radikální změny ve
výrobním programu?
Rausnitzovi museli do firmy rozsáhle investovat. Nakoupily se nové stroje, najali noví,
respektive i původní zaměstnanci a firma
musela nasadit profesionální informační
podnikový systém. Do té doby využívala
dva systémy – jeden pro obchod a finance,
druhý pro řízení výroby. Každý ze systémů
byl vyvíjen přímo ve firmě jedním programátorem. Rozvoj obou systémů tak byl přímo závislý na těchto dvou zaměstnancích,
přičemž staršímu z nich bylo sedmdesát let.
Výraznou nevýhodou byl také fakt, že nebylo možné snadno spojit údaje z výroby
s údaji o financích.
Jak dlouho probíhal výběr nového
podnikového informačního systému?
Vybírali jsme poměrně dlouho. Situace byla
o to náročnější, že Meopta je velice specifická. V podstatě neexistuje žádná další taková firma v oblasti optiky, která by dělala
sama vývoj a dokázala by z primárních surovin, kdy na vstupu k nám opravdu vozí
skleněné hranoly, výlisky a hliníkové tyče,
vyrobit nejen jednotlivé čočky, ale kompletní
celky s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou
dalekohledy, profesionální projektory do
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týdnu probíhalo nasazení a odlaďování dané
funkcionality, kdy se konzultanti partnera připojili k vývojářskému týmu a dohlíželi na to,
aby jednotlivé prvky a procesy fungovaly tak,
jak bylo v prvním týdnu dohodnuto s klíčovými uživateli. Ve třetím týdnu etapy následně
probíhalo testování a také školení klíčových
uživatelů. Ti poté mohli na testovací verzi
odhalit první nedostatky a případné úpravy
dané funkcionality ještě v průběhu zkrácené
implementace předat týmu vývojářů k dopracování. Další etapy následně probíhaly
paralelně, vždy s jednotýdenním dostupem.
Šest týdnů před uvedením produkční verze
systému byla zahájena série školení více než
500 koncových uživatelů systému, kteří s ním
měli od 1. 1. 2012 začít pracovat. Díky tomuto unikátnímu způsobu projektového řízení
se podařilo udržet maximální motivaci všech
členů týmu i na straně zákazníka a předešlo se
celé řadě počátečních problémů. Implementační tým na straně partnera navíc získal podrobný přehled o požadavcích zákazníka na
implementaci dalších funkcionalit jako například CRM modulu v druhé fázi implementace,
která se realizovala již v průběhu roku 2012.

kin, puškohledy, optické systémy pro tanky
anebo náš hlavní obchodní artikl – extrémně přesné a citlivé optické komponenty pro
stroje na kontrolu a výrobu waferů (chipů)
pro polovodičový průmysl. Díky tomu, že
se Meopta soustředila na velmi specifickou
výrobu s vysokým podílem přidané hodnoty, se tak dokázala rychle dostat nahoru
i v době rostoucí konkurence čínských továren či v době hospodářské krize.
Proč si Meopta nakonec zvolila
Microsoft Dynamics AX?
Meopta hledala systém, který by zvládl rozmanitost její výroby a dokázal by zpracovávat
všechna její data. V posledním kole stály proti
sobě dva systémy: Microsoft Dynamics AX
a lokální implementátor lokálního systému,
sice s delší historií, co se ERP týče, ale s podstatně nižším kapitálem, a tudíž i možností investovat do vývoje. Většina hlasujících tehdy,
na sklonku roku 2004, byla právě pro systém
s delší historií. Jenže Gerald Rausnitz, synovec Paula Rausnitze, sice vyslechl argumenty
svých podřízených, ale přesto nakonec rozhodl jinak, ve prospěch Microsoft Dynamics
AX. Ve společnosti Microsoft totiž viděl silného partnera, který je zárukou dlouhodobé
existence a dlouhodobého rozvoje systému.
Nechtěl celou budoucnost své firmy vkládat
do rukou malého českého dodavatele. Navíc
v Meoptě jsme všichni už používali Windows
a Office, takže uživatelské prostředí Dynamics AX i provázanost například s Excelem
byly velkou výhodou.

Finanční řízení probíhá v reálném čase
Meopta – optika získala díky novému systému zcela nové možnosti v oblasti finančního
řízení. K oceňování materiálu využívaného ve
výrobě je využita metoda standardních cen,
přičemž pro využívání nástrojů a přípravků
zůstala i nadále zachována metoda oceňování
FIFO, která lépe reflektuje amortizaci některých drahých měřicích přístrojů. Firma má teď
k dispozici úplný a reálný přehled o stavu financí, a to kdykoliv na vyžádání. Zároveň má
také k dispozici přesné přiřazení jednotlivých
nákladů konkrétním nákladovým střediskům,
což jí umožňuje efektivnější řízení a optimalizaci nákladů.
Plánování výroby je o devadesát procent
kratší a skluz se snížil na polovinu
Ve výrobní části systému se zkrátila doba běhu
plánu výroby o 90 %, přičemž úpravu plánu
lze provádět v libovolný den. Ve výrobě byly
eliminovány prodlevy způsobené čekáním na
nástroje nebo na kalibraci měřicích přístrojů.
Nástrojárna má k dispozici informace o požadavcích na využití jednotlivých nástrojů i měví neshoda, nevyhazuje se, protože to sklo
v našich optických prvcích je poměrně drahé
a nabízí široké možnosti oprav. Podle povahy
závady se pak rozpracovaný výrobek vrací
o jeden až třeba pět kroků zpět. To v situaci,
kdy potřebujete přesně naplánovat časové
sladění optiky, nástrojů a mechaniky, které se
musí sejít při kompletaci finálního výrobku,
není vůbec jednoduché v systému pokrýt.
Nicméně Microsoft se k tomu postavil čelem,
dokonce jsme byli i ve vývojových laboratořích v Dánsku, kde si vývojáři společnosti
Microsoft od pana Rausnitze vyslechli, jak
naše firma funguje, vzali si naše data a nad

řicích přístrojů předem, přímo z plánu výroby,
a může tedy plánovat jejich rozložení, či případně dokoupení, i včasnou kalibraci přístrojů
tak, aby bylo možné zajistit hladký chod výroby. Dříve přitom bylo třeba čekat na kalibraci
přístrojů až čtyři dny. Nástroje a přístroje jsou
nově okamžitě přiřazovány nejen konkrétním
zakázkám, ale také konkrétnímu kroku ve výrobě daného kusu, přičemž systém podporuje
paralelní provádění více kroků v rámci jednoho
výrobního úkolu. Přiřazování nástrojů a měřicích přístrojů probíhá nově plně automaticky
na bázi čarových kódů, přičemž v rámci plánování výroby jsou plánovány i nástroje. Každý
krok ve výrobě je zahlášen pomocí čárového
kódu přípravku přímo u čtečky na daném pracovišti a nářadí se vrací ihned, jakmile je daný
úkol dokončen. Díky používání čárových kódů
je také přesně vidět, v jaké fázi rozpracovanosti se daný výrobek nachází. Systém zároveň
eviduje pohyb nástrojů a měřicích přístrojů
po pracovišti i využití měřicích přístrojů vyžadujících kalibraci, včetně včasného plánování
provedení kalibrace před plánovaným využitím měřicího přístroje. Skluz ve výrobě se díky
kapacitnímu plánování podařilo snížit na polovinu původní hodnoty.		

nimi vyvinuli a optimalizovali běhy hlavního
plánu další verze Microsoft Dynamics AX.
Navíc Microsoft Dynamics AX dokázal pokrýt opravdu celý chod naší firmy a zejména
ve výrobě lze v každé nové verzi pozorovat
posun o řád směrem kupředu. Teď už Dynamics AX umí pokrýt i naši specifickou výrobu,
pomohl nám navíc v roce 2012 přejít z FIFO
oceňování výroby na standardní ceny a podpořil naši firmu jak při nástupu hospodářské
krize v roce 2008, tak při skokovém růstu
v roce 2011. Sázka na Microsoft Dynamics AX
se nám tak vyplatila, i když jsme museli změnit implementačního partnera.		


A myslíte si s odstupem času, že to bylo
dobré rozhodnutí?
Popravdě, první implementace systému se
příliš nezdařila. Specifika naší výroby jsou
opravdu obrovská. Pokud se například obje-
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výroba

S implementací Microsoft Dynamics AX v ČKD KOMPRESORY
přišla i optimalizace procesů, investice se vrátí nejpozději do tří let
Společnost ČKD KOMPRESORY je tradičním výrobcem kompresorů a elektrických
točivých strojů. Vyrábí se zde kompresory, elektromotory a generátory určené
pro využití v metalurgických, chemických a energetických provozech a při těžbě
i zpracování ropy a plynu. I kvůli náročné projektové výrobě hledala firma nový,
univerzální podnikový informační systém, který by pokryl všechny její procesy.

Lokální systém už firmě nevyhovoval
ČKD KOMPRESORY je podnik s dlouholetou tradicí, který se specializuje na výrobu kompresorů,
elektromotorů a generátorů. Hlavní podnikové
procesy pokrývají celý životní cyklus výrobků od
jejich vývoje přes výrobu, montáž až po dlouhodobý servis. Dodávky zákazníkům jsou řízeny projektově. Před zahájením implementace používala
společnost ČKD KOMPRESORY ERP systém od
lokálního výrobce, který však již přestal potřebám
firmy dostačovat a jeho další rozvoj neposkytoval
záruku dostupnosti moderních IT nástrojů pro
práci s informacemi nezbytnými pro efektivní řízení podniku. Jedním z hlavních omezení byla i nedostatečná integrace mezi financemi a logistickou
a výrobní částí informačního systému, dále potom
též absence nástrojů Business Intelligence pro
podporu manažerského rozhodování.
Microsoft Dynamics AX zvítězil svou
komplexitou
Hlavním požadavkem ČKD KOMPRESORY na nový
systém bylo pokrytí všech procesů v rámci jednoho
podnikového informačního systému. Nový systém
měl umět řešit prodej, projektové řízení, plánování a řízení výroby a servisu, skladové hospodářství, provázání s výstupy z konstrukce a technické
přípravy výroby i integraci veškerých procesů do
finanční oblasti. Firma také chtěla nově vytvořit
jednotnou a ucelenou datovou základnu potřebnou pro nasazení nástrojů pro Business Intelligence
a zefektivnění řízení projektů a chodu společnosti.
Nový systém měl rovněž v maximální možné míře
podpořit systém řízení kvality a zajistit stoprocentní
identifikaci všech vyráběných dílů v rámci dodávaných celků. Ve výběrovém řízení zvítězil a jako
nejvhodnější platformu pro realizaci řešení firma
zvolila Microsoft Dynamics AX 2009, který splňoval
její náročné požadavky a předčil konkurenční řešení
zejména v provázanosti na další aplikace na platformě Microsoft i v rozsáhlých možnostech integrace
dat z jednotlivých oblastí činnosti firmy a dalších
systémů. Jako dodavatele řešení a implementačního partnera si firma zvolila společnost Dynamica,
a to zejména díky jejím předchozím zkušenostem
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s implementací podnikových informačních systémů
v prostředí velkých strojírenských podniků a díky
jejímu oborovému řešení Microsoft Dynamics AX –
Engineering Industry.
Implementace podle metodiky Sure Step
přinesla dodržení termínů
Implementace zahrnovala kromě běžné funkčnosti
podnikového IS též podrobné pokrytí oblasti výroby, plánování, projektového řízení a servisu celkem
pro více než sto současně pracujících uživatelů ČKD
KOMPRESORY. Pro oblast Business Intelligence byly
využity nástroje OLAP prostřednictvím Microsoft
SQL Server Analysis Services a nástroje pro tvorbu
sestav SQL Reporting Services. Oblasti správy nářadí a řízení údržby byly pokryty oborovým řešení společnosti Dynamica. Celý projekt byl zahájen
v únoru 2011 provedením podrobné procesní analýzy, na jejímž základě byl vypracován detailní návrh
řešení. Ten prošel důkladným oponentním řízením
v ČKD KOMPRESORY. Vlastní implementace byla
zahájena v červnu 2011 a celý podnikový informač-

ní systém byl uveden do ostrého provozu ke dni
4. 1. 2012. Díky velkému důrazu na projektové
řízení a provedení implementace dle zásad metodiky Microsoft Dynamics Sure Step byla implementace dokončena v plánovaném termínu
a bez překročení rozpočtu. Metodika Sure Step
přitom slouží právě k tomu, aby i náročné rozsáhlé implementace či implementace, které je
nutné dokončit v rekordně krátkém čase, bylo
možné spolehlivě zvládnout dle přání zákazníka
a dohodnutého harmonogramu i rozpočtu.
S implementací přišla také optimalizace řady
procesů
Již samotný postup implementace Microsoft Dynamics AX přinesl ČKD KOMPRESORY optimalizaci velkého množství procesů. Při implementaci
se i díky přístupu zákazníka dbalo na to, aby se informační systém za každou cenu nepřizpůsoboval
stávajícím procesům ve firmě, ale aby se procesy,
pokud to bylo možné, optimalizovaly a bylo využito
know-how nového systému. Výsledkem pak bylo,
že se úpravy řešení mohly zaměřit na ty oblasti,
které byly pro zákazníka opravdu zásadní, a zároveň byla maximálně využita standardní funkčnost
Microsoft Dynamics AX.
Přínosy se projevily rychleji, než se čekalo
Cílů projektu bylo dosaženo ve všech oblastech.
Významné přínosy se projevily například u projektového řízení, kde se podařilo zajistit jednoznačné
přiřazení výdajů, příjmů, položek a činností k příslušnému projektu. Díky systému dimenzí je možné
všechny údaje projektu zpracovat controllingovými
nástroji a také finančně vyhodnocovat. Společnost
ČKD KOMPRESORY má nyní díky Microsoft Dynamics AX jednotnou a ucelenou datovou základnu,
nad níž jsou využívány nástroje pro Business Intelligence a podnikového controllingu. Ty jsou průběžně rozšiřovány přímo zaměstnanci firmy, kteří tak
mohou samostatně a bezprostředně flexibilně reagovat na aktuální potřeby managementu společnosti. Návratnost finanční investice byla původně
spočítána na 3–5 let. Dle vyjádření managementu
společnosti ČKD KOMPRESORY je však krátce po
dokončení projektu zřejmé, že zejména díky optimalizaci některých klíčových procesů bude období
návratnosti pravděpodobně ještě kratší. 	


výroba

Business Intelligence řešení nad SQL Serverem 2012
využívají Strojírny Poldi každý den
Strojírny Poldi hledaly nástroj, který by jim pomohl efektivněji řídit náklady,
flexibilněji reagovat na změny poptávky trh a lépe řešit personální agendu,
kdy se firma musela potýkat jak s častými přesčasy, tak s odchody klíčových
specialistů do důchodu. V roce 2012 proto firma postupně nasadila Business
Intelligence řešení postavené na Microsoft SQL Serveru 2012 pro podporou
řízení personalistiky, financí, skladu a výroby.

Obchodní data se zobrazují na interaktivní
mapě
Pro Strojírny Poldi je zajímavé i sledování objemů
dodávek do jednotlivých zemí a jednotlivým zákazníkům v čase, přímo nad mapami Bing. Obchodníci si mohou snadno zobrazit historii dodávek, sledovat jejich vývoj v čase i do budoucna, nejen podle vyfakturovaných tržeb, ale rovněž podle

Podnikový informační systém neuměl
poskytnout potřebné výstupy
Strojírny Poldi navazují na tradice strojírenských provozů Poldiny hutě, založené Karlem
Wittgensteinem v Kladně v roce 1889. Od roku
1897 se zde začaly vyrábět první klikové hřídele,
tehdy hlavně pro lodní motory. Výroba nástrojů
tu funguje od roku 1903 a poslední součást výrobního programu – válce – se tady realizuje od
roku 1910. Tyto tři složky tvoří výrobní program
firmy i dnes. V roce 1993 byly Strojírny Poldi odděleny od sousední společnosti Poldi a samostatně privatizovány. V roce 2006 převzala Strojírny Poldi investiční skupina Jet Investments.
V rámci potřebné restrukturalizace firmy došlo
o rok později k nasazení nového podnikového
informačního systému postaveného na platformě Microsoft Windows Server / SQL Server.
Součástí byl jednoduchý modul do Excelu pro
BI, umožňující základní analytické operace. Postupem času si však vedení podniku uvědomovalo potřebu dalších funkcí. V roce 2010 tedy
padlo rozhodnutí poptat profesionální Business
Intelligence řešení.
Microsoft SQL Server 2012 nabídl
přehledné interaktivní reporty i grafy
V roce 2011 proběhlo výběrové řízení, kterého
se účastnili zástupci všech tří největších BI platforem – Oracle, IBM a Microsoft. Mezi účastníky
byla také společnost BI Experts. Ta nabídla Strojírnám Poldi BI řešení na platformě Microsoft
SQL Server, kterou využívá i podnikový IS. Na
reálných datech demonstrovala budoucí vzhled
a funkce manažerských výstupů. Řešení nad
Microsoft SQL Serverem představovalo nejlepší
a zároveň i nejlevnější alternativu. Výstupy BI
řešení jsou jednoduše přístupné přímo z webového prohlížeče a každý má přístup přesně
k těm informacím, které potřebuje pro svoji
práci. Reporty jsou interaktivní od úrovně celku
(např. zásoby, sumy na účtech účetní osnovy) až
po úroveň jednotlivých položek. Uživatelé mohou mezi daty snadno hledat souvislosti i příčiny odchylek mezi plánovanými, současnými
a minulými stavy.
HR oddělení má přesný přehled o všech
zaměstnancích
Nové BI řešení pokrývá ve Strojírnách Poldi
celkem čtyři oblasti – finance, výrobu, sklad
a personalistiku. Právě personalistika byla pro
firmu s více než 500 zaměstnanci velice důležitá
i z důvodu, že řada zkušených specializovaných
pracovníků je v předdůchodovém věku. Rostoucí objem výroby ve Strojírnách Poldi mimo
jiné vyvolal potřebu mít pod kontrolou i přesčasy, jejich efektivní využívání a plánování. To,
co se dříve dělalo složitě manuálně a s měsíčním zpožděním, má nyní personální oddělení
k dispozici každý den, na aktuální bázi a „na pár
kliknutí“. To také výrazným způsobem přispělo

i při zvyšování objemu výroby k meziročnímu
poklesu přesčasové práce.
Skladové zásoby jsou pod neustálou
kontrolou
Divize hřídelí Strojíren Poldi dodává především
do automobilového průmyslu, který funguje
ve formě odvolávek, s průběžným upřesněním. Řada výrobců navíc vyžaduje, aby Strojírny Poldi držely dostatečné pohotovostní
zásoby pro případ nečekaných událostí. S tím
vším BI řešení pracuje, a lze proto snadno zobrazit současné stavy zásob i pokrytí jednotlivých odvolávek. Jakmile tak přijde upřesnění
odvolávky, výroba má okamžitý přehled nejen
o tom, jestli a kolik klikových hřídelí daného
typu bude muset zařadit v následujících dvou
týdnech do výrobního plánu, ale zda je tato
výroba pokryta veškerým materiálem potřebným pro zhotovení výrobku včetně obalů.
Aktuální vytížení strojů ve výrobě je
možné sledovat na interaktivním grafu
Právě ve výrobě se také využívají speciálně vyvinuté reporty s využitím spojení SQL Serveru
2012 a Microsoft Visio. V modulu Výroba jsou
totiž zahrnuty CAD výkresy jednotlivých výrobních hal s rozmístěním jednotlivých strojů, které jsou přeneseny přímo do samotné
databáze. Výsledné reporty pak zobrazují
interaktivní mapu s vytížením i poruchovostí
jednotlivých strojů. Firma tak může například
operativně vyhodnocovat před nákupem nových strojů poruchovost strojů stejného typu,
které již provozuje. Tento modul byl už využit
i při plánování prodeje starých, nepoužívaných strojů.

potvrzených objednávek a výhledů s přísliby. Okamžitě tak vidí historii jednotlivých zákazníků a mohou tak včas podchytit nově vznikající příležitosti
pro rozšíření partnerství anebo naopak analyzovat
klesající objemy dodávek některým zákazníkům.
Finanční ukazatele, plánování a controlling
Společnou analýzou potřeb se podařilo vytvořit
řešení pokrývající konkrétní požadavky controllingového oddělení. Analytický pohled na standardní účetní sestavy, jako jsou například výsledovka,
rozvaha, bilance pohledávek a závazků, umožňuje
rozpad až na úroveň jednotlivých účtů, dokladů,
dodavatelů/odběratelů. Současně bylo využito MS
Excelu jako již zavedeného nástroje pro plánování
a nyní lze jednoduše plnit tato data přímo do databáze, a je tedy rovněž možný jejich přenos do zobrazení v manažerských výstupech, jejich modelace
i srovnání plánu se skutečností.
Nové BI řešení ušetřilo náklady a pomohlo
zvýšit přesnost dodávek
Nové BI řešení ušetřilo Strojírnám Poldi velké
množství manuální práce. Už jen díky reportům
z oblasti výroby firma měsíčně ušetří dohromady
dva přepočtené pracovní úvazky. To, co se dřív
muselo provádět zdlouhavě ručně v Excelu, je
nyní k dispozici prostřednictvím webového portálu všem oprávněným pracovníkům. Přitom
systém v klíčových oblastech neustále pracuje
s aktuálními daty. Navíc se díky radikální změně
způsobu práce s daty, podařilo nastavit efektivní
plánování a zvýšit tak přesnost dodávek, snížit
přesčasové práce a zajistit snazší kontrolu všech
příjmů i výdajů. K tomu všemu došlo už během
prvních měsíců od nasazení řešení pro jednotlivé
oblasti. 				
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Skupina Lifocolor zvolila pro splnění současných i budoucích
požadavků Microsoft Dynamics AX
Skupina Lifocolor hledala nový podnikový informační systém, který by
dokázal vyhovět všem jejím požadavkům a pokrýt všechny její současné,
ale také budoucí potřeby. Důležité přitom bylo, aby systém dokázal
reflektovat požadavky nejen holdingu jako takového, ale všech jeho součástí
v nejrůznějších zemích. Nakonec si proto skupina zvolila Microsoft Dynamics
AX a společnost Dynamica jako partnera pro region České republiky.

S výrobky Lifocolor se setkáte téměř všude,
barví se s nimi plasty v autech i hračky
Společnost Lifocolor je členem mezinárodní
skupiny firem, která se pod vedením mateřské
společnosti Lifocolor Farben Německo zaměřuje na výrobu a prodej pigmentových koncentrátů, tzv. masterbatchů, pro zpracovatele termoplastů. S výrobky společnosti Lifocolor se setkáváte každý den prostřednictvím nejrůznějších
výrobků z plastických hmot, kterým dodávají
požadovanou barvu. Hlavními odběrateli společnosti Lifocolor jsou výrobci plastových výrobků dodávající své zboží do automobilového
průmyslu, výrobcům spotřebního zboží, obalů,
kancelářských potřeb, zahradní techniky, elektra, hraček, nábytku atd. Na výrobky společnosti
Lifocolor jsou kladeny ty nejvyšší nároky, proto
se jednotlivá řešení speciálně přizpůsobují jejich
konkrétnímu využití a podle požadavků zákazníků. Společnost Lifocolor aktuálně eviduje více
než padesát tisíc zdokumentovaných a podle
druhů plastů roztříděných receptur barevných
koncentrátů a aditivních přísad.
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Microsoft Dynamics AX postupně nasadila celá
skupina. Rozhodnutí o nasazení podnikového
informačního systému Microsoft Dynamics AX
bylo součástí strategie sjednocení řešení informačních systémů v rámci skupiny firem Lifocolor. Jako první proběhla implementace v mateřské společnosti v Německu a následně byla
zahájena implementace v České republice s využitím nové verze Microsoft Dynamics AX. Jako
implementační partner byla vybrána společnost
Dynamica. Kromě sjednocení platformy podnikového informačního systému byly stanoveny
následující cíle implementace: zvýšení efektivity
podnikových procesů, zlepšení řízení vztahů se
zákazníky, podpora manažerského rozhodování a zvýšení bezpečnosti dat. Aby bylo možné
dosáhnout všech těchto cílů, bylo nutné zvolit
kombinaci více nástrojů. Microsoft Dynamics
AX se postaral o pokrytí veškerého provozu
v oblasti financí, obchodu, logistiky, plánování
a výroby. Firma navíc využila i schopností jeho
integrovaného CRM modulu pro oblast řízení
vztahů se zákazníky. Dalším z řady nástrojů byl
Atlas 5.0 od společnosti Globe Software, který
se postaral o Business Intelligence. Posledním
z nově implementovaných systémů byl pak systém pro automatizovaný tisk štítků s čárovým
kódem BarTender.
S novým systémem přišlo i značení šarží
a lepší uspořádání dat
Implementace byla zahájena v červenci 2011
provedením analýzy požadavků zákazníka
a přípravou podrobného návrhu řešení. Po jeho
akceptaci se rozběhly další implementační práce podle schváleného harmonogramu tak, aby
byl splněn termín náběhu řešení do ostrého
provozu 1. 1. 2012. Díky důslednému projektovému řízení implementace dle zásad metodiky
Microsoft Dynamics Sure Step byla implemen-

tace dokončena v plánovaném termínu a bez
překročení rozpočtu. Významné pro dosažení
úspěchu projektu bylo aktivní nasazení uživatelů, většinou manažerů společnosti Lifocolor, kteří
kromě své běžné práce museli zvládnout řadu
náročných úkolů spojených s implementací. Zásadním krokem byla změna označování položek
a kódování odběratelů a dodavatelů. Implementace byla využita k lepšímu uspořádání dat
a nastavení takového systému kódování, který
do budoucna zajistí přehlednost a usnadní uživatelům orientaci v datové základně. Důležitým
bodem implementace bylo důsledné zavedení
šarží a návazný tisk štítků s čárovým kódem. Tím
je zajištěn absolutní přehled o složení výrobku až
do úrovně surovin včetně informací o průběhu
výroby. Označování surovin a výrobků čárovými
kódy zabrání chybám v manipulaci s napohled
stejnými, ale fakticky odlišnými materiály.
Implementace podle metodiky Sure Step
zabrala jen šest měsíců
Celá implementace systému Microsoft Dynamics
AX trvala ve společnosti Lifocolor pouhých šest
měsíců. Implementací byl splněn strategický
záměr sjednocování informačních systémů ve
skupině firem Lifocolor. Byly splněny i další cíle
stanovené před zahájením projektu. Zejména se díky zavedení automatického tisku štítků
s čárovým kódem podařilo zefektivnit logistické
procesy. Klíčovým úspěchem byla také změna
značení položek a vyčištění historických dat ještě
před jejich převodem do nového podnikového
informačního systému. Nová organizace datové
základny a nasazení nástrojů Business Intelligence pak dává předpoklady úspěšného využívání
informačního systému pro řízení společnosti
a zvýšení její konkurenceschopnosti na trhu.
Implementace systému Microsoft Dynamics AX
tak celkově přispěla k vyšší efektivitě procesů.
Díky flexibilitě systému lze navíc vytvářet výstupy, které pomáhají řídícím pracovníků mít pod
kontrolou jednotlivé procesy a zaměřit se tak
na jejich další optimalizaci. Výkonným pracovníkům pak systém pomohl pohodlněji zvládat
rutinní operace.			


výroba

Skupina Bochemie si pro svůj další rozvoj
zvolila Microsoft Dynamics AX
Bochemie Group je nadnárodní uskupení celkem sedmi společností, které
se specializují na chemickou výrobu čítající například prostředky péče
o domácnost, materiály pro výrobu alkalických akumulátorů, přípravky
a technologie úpravy kovů či dezinfekční přípravky. Díky nasazení
Microsoft Dynamics AX for Process Industries získala společnost jednotný
celopodnikový informační systém s propojením na ostatní evropské pobočky
a má nyní spolehlivý a kontrolovatelný nástroj pro manažerskou analýzu
a efektivnější řízení nejen výrobního cyklu jednotlivých produktů a firem, ale
také celé skupiny.
Původní systém přestal být dostačující,
nezvládal řízení výroby v celé skupině
Společnost Bochemie dříve používala lokální
podnikový informační systém, který byl složen
z několika součástí. Klíčové prvky musely být
složitě vytvořeny na míru a běžný provoz systému v rychle se rozvíjející skupině vyžadoval
neustálé dodatečné úpravy, což bylo pro firmu
finančně velice náročné. Z důvodu rozšiřování skupiny o nové členy i díky nárůstu agendy
a požadavků na výrobu přestal již v roce 2010
lokální podnikový informační systém dostačovat. Neumožňoval totiž potřebnou kontrolu
a efektivní řízení celé skupiny ani nově přibývajících podniků. Bochemie se proto na konci
roku 2010 rozhodla nevyhovující systém nahradit.
Microsoft Dynamics AX for Process
Industries vyhrál díky poměru cena/výkon
i díky referencím
Jedním z hlavních cílů, které si společnost stanovila v souvislosti se změnou IS, byl přechod
na mezinárodně rozšířený systém, postavený
na průmyslových standardech pro procesně
řízené společnosti. Hlavním záměrem implementace nového IS bylo mít pod kontrolou
výrobní, obchodní i logistické procesy v rámci
celé skupiny a lépe plánovat restrukturalizaci společnosti. Dalším požadavkem bylo také
decentralizovat odpovědnost IT dovnitř firmy,
mít pod kontrolou požadované úpravy systému
a také si prostřednictvím vlastního IT oddělení
samostatně zajistit vybrané úpravy systému.
Díky příznivému poměru cena/výkon, svojí otevřenosti, velmi dobrým referencím a celkové
úrovni řešení i implementačních služeb vedl již
od prvopočátku systém Microsoft Dynamics AX

for Process Industries, který je přímo přizpůsoben specifickým potřebám firem s procesní
výrobou, nabízený společností WEBCOM. Tento systém nakonec také zvítězil ve výběrovém
řízení.
Společnost hledala jednotný IS pro celou
skupinu, který zvládne složitou procesní
výrobu
Nový IS ve společnosti Bochemie měl dokázat
řídit celý výrobní cyklus nejen v ČR, ale i v ostatních evropských pobočkách. Bochemie vyžadovala plné přizpůsobení systému specifikám
chemické výroby a centralizaci procesů napříč
skupinou. Důležité také bylo, aby systém nabízel jazykovou i legislativní lokalizaci. Pro potřeby
efektivnějšího řízení výroby vyžadovalo vedení
firmy rovněž detailnější přehled o celém výrobním cyklu, nástroje pro zefektivnění hospodaření
se skladovými zásobami, plánování, vylepšení
logistiky a zajištění podrobného reportingu dat
pro efektivnější řízení společnosti jako celku. A to
vše Microsoft Dynamics AX for Process Industries
dokázal beze zbytku nabídnout.
Implementace do prvních tří zemí zabrala
jen osm měsíců
Samotná implementace systému byla zahájena v dubnu 2011 a systém byl uveden do ostrého provozu od ledna 2012. Bochemie kromě
standardních funkcí také vyžadovala, aby nový
systém pokryl její specifické potřeby. Protože
společnost vyrábí vlastní produkty, provádí
také vlastní výzkum a vývoj pro zlepšení stávajících výrobků a zavádění nových produktů
do výroby. Pro tyto účely proto byla v systému zavedena oblast „Projekty“. Pro distribuční
centrum Bochemie, které je plně outsourco-

váno, byl implementován také modul WMS
(Warehouse Managemet System) poskytující
podporu procesu příjmu, uskladnění, vychystání dodávek i samotné expedice. Součástí
dodávky bylo také online připojení bezdrátových čteček čárových kódů a kompletní
EDI komunikace s externím poskytovatelem
logistických služeb. Samotná implementace
probíhala nezvykle rychle a hladce a bez jakéhokoliv narušení výroby. Aby bylo možné
provést vše v rekordním čase a před začátkem
nového hospodářského roku, byla pro řízení
projektu využita metodika Microsoft Dynamics
Sure Step, která slouží pro detailní projektové
řízení implementací produktů Microsoft Dynamics a zaručuje bezproblémový průběh i pro
zrychlené implementace. Během osmi měsíců
se tak podařilo systém zprovoznit v továrnách
Bochemie nejen v České republice, ale rovněž
na Slovensku a v Polsku. Nyní je v plánu rozšíření systému rovněž do součástí skupiny Bochemie v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku.
Systém dokázal pokrýt nárůst výroby
a uspokojit větší objem objednávek bez
nárůstu počtu zaměstnanců
Vedení společnosti si od nového systému slibovalo zejména to, že firmě poskytne adekvátní
zázemí ve formě spolehlivosti, kontrolovatelnosti dat a nástrojů pro manažerskou analýzu,
jež umožní realizovat novou firemní strategii.
A k tomu také došlo. Společnost WEBCOM navíc přímo do prostředí Microsoft Dynamics AX
implementovala rozsáhlé controllingové řešení,
které například umožnilo alokaci nepřímých
nákladů nad stávajícím manažerským účetnictvím. Díky tomu má tak vedení firmy jasný
přehled o cenové efektivitě výroby jednotlivých
výrobkových řad i o výnosnosti konkrétních objednávek či zákazníků. Krátce po spuštění navíc
Microsoft Dynamics AX přinesl i další výhodu
– konsolidaci celé skupiny tak, aby mohla být
uvedena na burzu. Během prvního měsíce od
spuštění systému proběhla optimalizace implementovaných procesů tak, aby jejich rutinní
vykonávání bylo pro uživatele co nejefektivnější. Zároveň došlo díky zavedení workflow pro
vybrané procesy ke zkrácení cyklů objednávání,
nákupu, prodeje apod., a to při zachování stejného počtu zaměstnanců. 		
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NOARK Electric si pro vstup na evropský trh zvolil Microsoft Dynamics AX
Společnost NOARK Electric je firma s globální působností zabývající se
vývojem, výrobou a distribucí elektrotechnických přístrojů a komponent.
Regionální centra v Šanghaji, Chicagu a nově také v Praze řídí aktivity na
jednotlivých kontinentech. Když firma v červnu 2011 zakládala své evropské
zastoupení v Praze, hledala silný nadnárodní podnikový informační systém,
který by ji podpořil při jejím postupném růstu do jednotlivých evropských
zemí. Nakonec zvolila Microsoft Dynamics AX.
Systém pro Evropu musel fungovat během
tří měsíců
Mezinárodní expanze NOARK Electric do Evropy a Severní Ameriky započala v roce 2011.
Firma plánovala velice rychlé rozšíření na nové
trhy. Pro vstup na ten evropský si z obchodních
a logistických důvodů zvolila Českou republiku
a Prahu. Evropské zastoupení NOARK Electric
Europe vzniklo v červnu 2011 a už na rok 2011
měla firma ambiciózní plány rozvoje. Vedení
evropského zastoupení proto potřebovalo mít
co nejdříve k dispozici profesionální podnikový informační systém. Hned v červenci proto
zahájilo výběr. Od října 2011 přitom systém už
musel řídit finance, sklad, nákup i prodej. Výběr
a implementace systému tak musely proběhnout v rekordním čase.
Microsoft Dynamics AX nabídl vše
potřebné za atraktivní cenu i čas
Nově vzniklý NOARK Electric Europe vybíral
nakonec ze dvou systémů. Oba byly schopny
splnit základní požadavky – nadnárodní systém s velkým množstvím jazykových mutací,
podpora pro národní účetnictví i IFRS a zaručená dlouhodobá kontinuita. Firma se chtěla
na začátku maximálně přizpůsobit standardnímu nastavení procesů v systému, a to jednak
proto, že procesy bývají od výrobce nastaveny
podle best practices, a jednak proto, že by tím
zrychlila implementaci systému a ušetřila na
zákaznických úpravách. Díky tomu se Microsoft
Dynamics AX i konkurenční systém dostaly do
velice podobné výchozí situace. NOARK Electric Europe si však kladl ještě další podmínku
– provoz v hostovaném režimu, který byl pro
něj v době rozjezdu bez vlastního lokálního IT
oddělení provozně snazší a poskytoval začínající pobočce i nesporné ekonomické výhody.
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V srpnu 2011 vyšel nakonec z výběrového řízení
jako vítěz Microsoft Dynamics AX a společnost
Infinity, coby implementační a zároveň hostingový partner s vlastním datovým centrem
i dostatkem vlastních odborníků na serverovou
platformu Windows Server, na které Microsoft
Dynamics AX funguje. Konkurenční systém totiž
nedokázal možnost hostingu s požadovanými
parametry nabídnout, cenově vycházel dráž
a ani řešení některých požadovaných funkčností nebylo optimální. Společnost Infinity se
navíc zavázala zprovoznit všechny požadované
funkce do října 2011, tedy během pouhých tří
měsíců, což se jí také povedlo.
Dva měsíce od startu systému už probíhala
jeho implementace do další země
Dodržení říjnového termínu přitom bylo pro
NOARK Electric Europe klíčové. Firma očekávala první dodávku zboží ze Šanghaje a potřebovala už začít vystavovat faktury i objednávky. Navíc ji čekala rychlá expanze na další trhy
mimo Českou republiku. V prosinci, necelé dva
měsíce od spuštění systému v pražské centrále,
založila svoji první dceřinou společnost v Rumunsku. Tam se také ihned rozšířil i Microsoft
Dynamics AX. V prvním kvartále roku 2012 pak
následovala dceřiná firma v Polsku. Nasazení
Microsoft Dynamics AX do nové země přitom
trvá pouhý měsíc, za který je potřeba zohlednit národní legislativu (zejména zaokrouhlování
a výši DPH), připravit místní jazykovou mutaci
daňových dokladů a zaškolit uživatele. Necelého půl roku od spuštění Microsoft Dynamics AX
v pražské centrále tak už systém vedl účetnictví
i podporu veškerých procesů pro tři evropské
země, řešil spolupráci s obchodním zastoupením v dalších dvou zemích a pro mateřskou
firmu připravoval podrobné reporty za každou

zemi zvlášť i konsolidované výkazy za celou Evropu, včetně nepřímých obchodních zastoupení. Navíc mateřská firma využila i možnost mít
přímý přístup k datům z Microsoft Dynamics AX
přímo v anglické a čínské jazykové mutaci. Centrála v Šanghaji má díky tomu přehled o dění
v evropském zastoupení v reálném čase.
Systém se dál průběžně vyvíjí podle
požadavků uživatelů i zákazníků
Firma navíc ve spolupráci s implementačním
partnerem systém neustále rozvíjí tak, aby odpovídal rychle se měnícím požadavkům jak jednotlivých uživatelů, tak koncových zákazníků.
Do systému tak v roce 2012 přibyla například
podpora balicích listů – tedy listů obsahujících
informace o obsahu jednotlivých balení, což
poskytuje větší komfort zákazníkům, kteří si
přebírají větší množství zboží. Systém byl také
záhy rozšířen o čtvrtletní forecasting. Ten je
důležitý zejména z logistických důvodů. Doprava zboží lodí ze Šanghaje do Prahy totiž trvá
zhruba pět až šest týdnů. Dalších několik týdnů
pak trvá zařazení objednávek pro Evropu do
výrobního plánu továrny v Šanghaji. Evropské
zastoupení proto musí zboží objednávat zhruba s tříměsíčním předstihem, kdy musí mít jasnou představu, kolik a jakých typů a konfigurací
zboží objednat a v kterých zemích jej plánuje
prodat. V budoucnu se přitom nástroje pro forecasting budou ještě dále rozvíjet a s rostoucí
bází historických dat i zpřesňovat.
Za cenu jednoho zaměstnance provozuje
firma systém pro řízení aktivit na pěti trzích
NOARK Electric Europe dokázal během pouhých devíti měsíců rozšířit své podnikání do tří
zemí Evropy napřímo a do dalších dvou prostřednictvím obchodních zastoupení. V roce
2012 pak firma úspěšně expandovala do Polska a už nyní připravuje rozšíření na další trhy.
Dobu nasazení Microsoft Dynamics AX do nové
země, včetně podpory všech procesů a provázání s konsolidovanými výstupy za Evropu,
se podařilo zkrátit dva týdny. To vše přitom
NOARK Electric Europe získal ve formě garantované služby za provozní náklady ve výši mzdy
jednoho zaměstnance. 		
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Nový systém přinesl Fischer International výrazný nárůst efektivity
Fischer International je specialistou na kotevní spoje pro bezpečné a úsporné
upevňování a připevňování ve stavební konstrukci budov. Cílem společnosti
však nejsou jen výrobky, ale také prvenství v oblasti služeb a procesů. Pro
podporu svých procesů využívala firma zastaralý informační systém. V roce
2010 se rozhodla přejít na Microsoft Dynamics AX, který implementovala
společnost Infinity. Ten přinesl radikální zvýšení efektivity a snížení chybovosti
některých procesů.

Starý systém už dosluhoval
Původnímu podnikovému informačnímu systému
skončila podpora od výrobce v roce 2010. Navíc
zde chyběla podpora pro některé činnosti. Externí sklad, který je klíčový pro zásobování českého
a slovenského trhu zbožím, využíval vlastní ERP
systém a se systémem ve Fischer International
byl propojen jen prostřednictvím EDI rozhraní.
ERP systém externího dodavatele však zaznamenával výpadky a ani datové propojení nebylo
vždy stoprocentní. Firma se proto rozhodla najít
nový systém, který by dokázal jednak přesně pokrýt všech téměř 1 200 procesů ve firmě a jednak
pomoct s vyřešením logistiky v externím skladu.
Klíčovými požadavky na nový systém pak bylo,
aby měl garantovánu dlouhou podporu i životnost samotného výrobce, aby patřil mezi špičku
v dané oblasti a konečně aby nabídl kvalitního implementačního partnera. Nový systém měl tedy
obsloužit všechny agendy toho stávajícího, přidat
možnost finančního controllingu dle německých
norem, přidat řízení externího skladu a konečně také nahradit samostatný systém nasazený
v podnikové prodejně. Fischer International proto
nakonec zvolil Microsoft Dynamics AX a jeho implementací pověřil společnost Infinity, se kterou
měl dlouhodobě velice dobré zkušenosti a vztahy.

měsíců potom proběhlo odladění všech funkcí
a nastavení a systém přešel do plnohodnotného
ostrého provozu.
Nový systém přinesl snížení chybovosti,
rychlejší vychystávání a personální úspory
Pozitivní přínosy nového systému se projevily
prakticky od prvního dne. Změny přitom byly
obrovské. V externím skladu došlo skokově
k 50 % poklesu chybovosti. Vychystávání zboží
se zrychlilo o neuvěřitelných 20 %. Navíc přibyla i funkce odeslání nekompletních objednávek,
kdy mohou zákazníci nově označit, které položky nutně potřebují a bez kterých se obejdou.
Pokud tedy není některé pro zákazníka méně
prioritní zboží skladem, zákaznický servis klienta
kontaktuje s informací, že vše podstatné pro něj
má, takže v případě zájmu lze objednávku rozdělit a prioritně požadované zboží distribuovat.

Interně pak došlo také k výraznému zlepšení
komunikace mezi skladem a zákaznickým servisem, který má nyní kdykoliv přesné informace
o tom, v jakém stavu je zpracování dané objednávky. Velkým přínosem bylo také odstranění výpadků informačního systému externího skladu.
Microsoft Dynamics AX však přinesl i personální
úspory. Díky restrukturalizaci některých procesů
a přímého propojení informačního systému slovenské pobočky do objednávkového systému
Microsoft Dynamics AX ušetřila firma dva zaměstnance na Slovensku a jednoho v Čechách.
Navíc ani v okamžiku, kdy slovenská pobočka
během dvou let obratově vyrostla o neuvěřitelných 50 % a ta česká o 20 %, nemusela firma
najmout žádného zaměstnance navíc, a to ani
do finančního oddělení, kterému adekvátně
vzrostl počet fakturací a účetních položek. Automatizací a zjednodušením řady interních procesů navíc poklesla i administrativní zátěž, díky
čemuž mohou zaměstnanci věnovat méně času
na administrativu a více na zákazníky a jejich potřeby. Microsoft Dynamics AX také firmě umožnil
jednoduše přejít na nový jednotný číselník více
než osmi tisíc produktů, přičemž pro zákazníky
zůstala zachována možnost objednávky podle
starého národního číselníku.
Zaměstnanci každý den vědí, jak si firma stojí
Nový systém však přinesl řadu pozitivních změn
i v oblasti finančního řízení. Vedle nových možností v oblasti finančního controllingu a přípravy
sestav dle německých předpisů nabídl také možnost pracovat s finančními údaji v reálném čase.
Každý den je tak plně automaticky prováděna
finanční uzávěrka a kontrola všech klíčových ukazatelů a plnění plánu. Ráno pak každý zaměstnanec obdrží elektronickou poštou stručný výtah
klíčových ukazatelů. Z nich si zároveň může odvodit výši své motivační složky, kterou dostane na
konci měsíce vyplacenu ke mzdě. Tento nástroj se
přitom ukázal jako velice efektivní v oblasti motivace zaměstnanců, což samozřejmě také přispělo k rychlému růstu firmy. Finanční oddělení si navíc pochvaluje přímé provázání a bezproblémovou spolupráci Microsoft Dynamics AX s Excelem,
který je také využíván pro výměnu některých dat
s německou centrálou.		


Na procesní analýze se podílela polovina
firmy
Implementace nového systému ve Fischer International započala hned v lednu 2010, a to půlroční důkladnou procesní analýzou, na které spolupracovali nejen klíčoví uživatelé – tj. vedoucí
jednotlivých oddělení – ale také celá řada dalších
zaměstnanců. Celkem se na ní podílelo 15 z 33
zaměstnanců, tedy téměř polovina firmy. Během
šesti měsíců bylo ve spolupráci s implementačním týmem z Infinity detailně popsáno, optimalizováno a případně i vypuštěno na 1 200 procesů.
Finální přechod na Microsoft Dynamics AX, a to
i v externím skladu, se pak uskutečnil počátkem
ledna 2011. V prvním pracovním dni bylo odbaveno 150 zákazníků. Během následujících dvou
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Microsoft Dynamics NAV léta podporuje Renault Trucks ČR
při rozšiřování aktivit
Společnost Renault Trucks ČR působí na českém trhu od počátku roku 1997.
V roce 2003 vsadila při výběru podnikového informačního systému na
Microsoft Dynamics NAV, který používají i její sesterské pobočky v řadě zemí.
Během patnácti let, co působí na českém trhu, prošla řadou organizačních
i produktových změn. V roce 2012 prodělal změny i Microsoft Dynamics NAV,
který ji od roku 2004 těmito změnami provázel.
Česká pobočka využívá Dynamics NAV
devět let
V roce 2004 stála společnost Renault Trucks ČR
před otázkou volby podnikového informačního
systému. Firma zvolila Microsoft Dynamics NAV,
který už tehdy implementovala společnost CDL
SYSTEM. Microsoft Dynamics NAV byl zvolen jako
univerzální systém pokrývající všechny potřebné agendy. Postupem času se řada agend začala
přesouvat do centralizovaných systémů mateřské
automobilky. V roce 2010 pak padlo rozhodnutí
vytvořit síť „hubů“ sdružujících vždy trhy více zemí
pod řízení jedné z původních poboček. Renault
Trucks ČR tak najednou kromě České republiky a
své organizační složky na Slovensku převzal také
řízení pobočky Renault Trucks v Maďarsku. To bylo
nakonec také hlavním impulzem k reimplementaci
Microsoft Dynamics NAV.
Z univerzálního systému se stal pokročilý
nástroj na finanční řízení celého hubu
Od roku 1997 se řada věcí změnila. Firma postupně
přecházela na centralizované specializované systémy a z Microsoft Dynamics NAV se stával zejména
nástroj pro finanční řízení. Když tedy firma dostala nově úkol řídit také svoji pobočku v Maďarsku,
která využívala lokální účetní program, jenž nebyl
s NAV a jeho logikou a výstupy kompatibilní, bylo
rozhodnuto o reimplementaci systému. Microsoft
Dynamics NAV měl však začít plnit trochu jinou
funkci než původně. Doby nedělit nákladní automobilové dopravy z přelomu století totiž už byly
pryč a firma nově potřebovala zejména propracované finanční řízení reflektující specifické způsoby
prodeje nákladních vozidel i náročnou práci s pro-

28

dejem a výkupem ojetin. Společnost CDL SYSTEM,
kterou si Renault Trucks ČR pro reimplementaci
Microsoft Dynamics NAV opět zvolila, tak provedla
novou procesní analýzu a ve spolupráci s managementem připravila nový systém finančních reportů.
Ty měly pomoct i při řízení dvou dealerství, která
ve dvou klíčových logistických oblastech v ČR zřídil
přímo sám importér.
Finanční řízení jde až na úroveň objednávek
nákladních vozidel
Prodej nákladních vozidel má z pohledu finančního
řízení jistá specifika. Kromě nákladů na jeho výrobu,
které importér hradí přímo mateřské společnosti,
totiž existuje celá řada nákladů hrazených třetím
stranám (např. navigace, nástavba atd.). Proces
nákupu nákladního vozidla teda funguje tak, že si
zákazník buď u dealera anebo přímo u importéra
(typicky fleetový prodej) objedná přesně nakonfigurované vozidlo s určitou cenou a importér pak
postupně hradí jednotlivým dodavatelům. Doba
od objednání po dodání hotového vozidla se přitom pohybuje v řádu jednotek měsíců. Už při objednání nového nákladního vozidla je přitom jasné
rozložení jednotlivých hotovostních toků v čase
a právě s tím Microsoft Dynamics NAV pracuje, což
mimo jiné dává přehled o budoucích finančních
tocích. Z pohledu importéra je pak rovněž důležité,
že marže z prodeje každého vozidla je díky tomu
zcela odlišná a neřídí se ani tak konkrétním typem
či modelem vozidla jako spíše konkrétní objednávkou. I proto systém nově umožňuje nejen velice
rychle, efektivně a podrobně předvídat budoucí
finanční toky spojené s objednávkou, ale také vyhodnotit její ziskovost.

Nejenom prodej nových vozidel
Data, která NAV zpracovává, pocházejí také z aktivity centra ojetých vozidel (Used Trucks Center),
kde dochází k nákupu a prodeji ojetých vozidel pocházejících jednak z tzv. buy backů, kdy jsou vozidla vykupována za předem dohodnutých podmínek (cena, čas), ale také ojetých vozidel vykoupených v souvislosti s prodejem nových vozidel (tzv.
trade-in neboli výkup na protiúčet). Dalším řešením
v oblasti prodejů vozidel je systém Try&Buy – rychlý a flexibilní pronájem vozidel Premium Route
a Magnum na dobu od 3 do 12 měsíců s možností
odkupu po skončení doby pronájmu. Všechny tyto
operace přitom mají přímý dopad na stav zásob
i budoucích finančních toků a tím i na finanční řízení celé společnosti.
Management tým získává jednou měsíčně
zpětnou vazbu
Data, která jsou do účetnictví v Dynamics NAV
vkládána, jsou pak následně pomocí reportů dále
zpracovávána a analyzována. Současně probíhá
i jejich sdílení na úrovni managementu společnosti
a posléze také jejich projednávání při pravidelných
měsíčních schůzích, kdy se o datech podrobněji
dikutuje s manažery jednotlivých oddělení včetně
uplynulého vývoje a plánů do budoucna. Výstupy
jsou vytvářeny za podpory Business Intelligence
řešení, které vyvinul implementační partner přímo
nad Microsoft Dynamics NAV a jež zároveň poskytuje další reporty, vyžadované managementem
nebo mateřskou společností.
Univerzálnost, jednotnost a lehkost řešení
jako základní výhody
Renault Trucks ČR tak reimplementací nové verze
Microsoft Dynamics NAV a reportingu pokrývá
všechny své vnitřní organizační jednotky v rámci
hubu jednotným účetnictvím, i když podle různých
národních pravidel. Na účetnictví navazuje unifikovaný reporting, který umožňuje získávat data za
celý hub z jednotně nastavených a spravovaných
reportů, a to vše s krátkou dobou odezvy.
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CRM systém se Saint-Gobain Building Distribution CZ
zaplatí během pár měsíců
Společnost Saint-Gobain Building Distribution CZ, jeden z největších
prodejců stavebnin v České republice, hledala nástroj, jak zefektivnit řízení
obchodu i péči o desítky tisíc svých zákazníků v ČR. Vybírala z několika
různých CRM systémů. Nakonec si zvolila Microsoft Dynamics CRM, který
si měla možnost vyzkoušet v cloudu.
CRM bylo při výkyvech trhu se stavebninami
nutností
Firma hledala nástroj, který by jí umožnil systematické řízení obchodní činnosti, zejména
s ohledem na kvalitu servisu a služeb směrem
k zákazníkovi. Prvotním požadavkem byla unifikace a centralizace interních prodejních procesů
ve společnosti, podrobná evidence obchodních
případů a kontaktů, včetně obchodní historie
s jednotlivým zákazníkem. Sekundárním požadavkem byly funkce monitorovací a predikční,
tedy možnost rozklíčování obchodních případů
kde se společnost střetává s přímou konkurencí,
a hledání důvodů ztráty obchodních případů.
Predikční funkcí je myšleno dlouhodobé plánování tržeb, které umožní flexibilněji reagovat
na velké výkyvy trhu se stavebním materiálem,
jimiž trh v posledních letech díky globální finanční krizi i díky státním intervencím prochází.
Terciárním požadavkem byla možnost nasazení
interních obchodních pravidel – workflow – která
by dlouhodobě vedla ke zvyšování produktivity
práce, úspěšnosti jednotlivých obchodních případů a ve střednědobém horizontu i ke zvýšení
počtu zákazníků. Posledním požadavkem bylo,
s ohledem na strukturu zaměstnanců společnosti, kritérium uživatelské přijatelnosti hledaného nástroje. Společným jmenovatelem těchto
tří požadavků je dlouhodobé zvyšování spoko-

jenosti zákazníků, zejména díky možnosti jejich
segmentace, na kterou navazuje koncepční
marketingová činnost.
CRM Online jako testovací prostředí
Firma začala vybírat hned z několika CRM systémů, včetně CRM modulu pro SAP, který skupina
Saint-Gobain celosvětově využívá. Společnost
WBI Systems však v rámci tendru přišla se zajímavou nabídkou – využít cloudovou verzi Dynamics CRM Online pro rychlé otestování, zda
by Dynamics CRM vyhovovalo potřebám firmy.
Saint-Gobain Building Distribution CZ se proto ještě v průběhu výběrového řízení rozhodla
nasadit na zkoušku cloudový Microsoft Dynamics CRM Online do sedmičlenného oddělení
zaměřeného na prodej produktové řady pro
vnitřní stavbu SFIC. Po pěti měsících testování byl
celý pilotní provoz vyhodnocen. Dynamics CRM
Online v tomto oddělení vykázal pozitivní výsledky zejména v oblasti zvýšení efektivity práce
a zkvalitnění péče o zákazníky, a to díky tomu, že
pomohl obchodníkům důsledně evidovat všechny obchodní příležitosti a nabídky a zároveň je
automaticky upomínal, kdy je třeba kterého
zákazníka kontaktovat. Na základě prezentace
výsledků testovacího provozu východoevropskému vedení společnosti Saint-Gobain Building
Distribution pak bylo rozhodnuto o nasazení

Microsoft Dynamics CRM v rámci značky Raab
Karcher v celé České republice. Ta zároveň bude
sloužit jako test pro celý region východní Evropy. V případě splnění nastavených ukazatelů od
regionálního vedení, dojde následně dojde k nasazení Microsoft Dynamics CRM také ve zbylých
regionálních dceřiných společnostech v Polsku
a Maďarsku.
CRM zefektivnilo a zlepšilo přístup
k zákazníkům napříč republikou
Saint-Gobain Building Distribution CZ využila
Microsoft Dynamics CRM pro sjednocení obchodních procesů a výrazné zlepšení kvality péče
o zákazníky. Nově je možné zákazníky centrálně
roztřídit do různých skupin podle toho, jak často
a v jakém objemu odebírají zboží (což jsou informace přebírané do CRM ze systému SAP), a na
základě těchto údajů jim přiřadit odlišné stupně
péče, včetně například přístupu k nastavení doby
splatnosti faktur, slev či akčních nabídek. Dříve byl
přitom tento přístup aplikován čistě na subjektivní bázi daného obchodníka v daném regionu.
Stejně tak je možné jednoduše sledovat bonitu
klientů (většina nákupů probíhá na fakturu) a centrálně zasílat cílené nabídky, což následně zvyšuje
jejich úspěšnost. Centrální marketing má rovněž
možnost nejen komunikovat s klienty přímo jako
doposud, ale také sledovat obchodní příležitosti,
které z této přímé komunikace vyplynou. Díky
Microsoft Dynamics CRM bylo též zamezeno nechtěné konkurenci jednotlivých prodejních míst
Raab Karcher mezi sebou. Nově jsou informace
o zákazníkovi, včetně jeho nákupní historie, poptávek a vytvořených cenových nabídek, dostupné centrálně. Tím je zamezeno opakovanému vytváření cenových nabídek, a třeba i nechtěnému
snižování obchodní marže, či nežádoucí konkurenci jednotlivých obchodníků v rámci společnosti. Implementační partner navíc vyvinul modul,
který umožňuje na základě podobných poptávek
od různých stavebních firem, které mezi sebou
soupeří o stejnou zakázku (např. stavbu nemocnice), odhalit tuto shodu. Tím bylo společnosti
SGBD CZ umožněno na tuto situaci efektivněji
reagovat.
Zákazníci dostanou odpovědi na poptávky
výrazně rychleji než dříve
Díky standardizaci procesů se podařilo zefektivnit práci obchodníků a zároveň zkvalitnit
péči o zákazníky. Před nasazením Microsoft
Dynamics CRM totiž docházelo k situacím, kdy
zákazník zaslal poptávku, ale díky nepřehledné
evidenci a nezastupitelnosti obchodníků na ni
nedostal dostatečně rychle odpověď nebo se
musel sám připomenout. Stejně tak firma neměla centrální přehled o neúspěšných nabídkách
a důvodech neúspěchu. Nyní se v CRM systému
každá nabídka eviduje, včetně pravděpodobnosti její úspěšné realizace, díky čemuž firma získává přehled o budoucích příjmech a prodejích
jednotlivých typů zboží, o tom, kdy se zákazník
rozhodl pro jejího konkurenta, kdy byla stavba
zrušena anebo kdy se rozhodl pouze stavbu
odložit a obchodník ho bude moct v budoucnu
znovu oslovit. Návratnost investice do CRM systému byla vyčíslena na dobu jedenácti měsíců.
Investice se firmě vrátí díky zlepšení obchodních
výsledků, vyšší produktivitě a novým možnostem
analýzy tržní situace.			
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Microsoft Dynamics NAV pomáhá v Avenier
řídit distribuci očkovacích látek pro celou ČR
Společnost Avenier provozuje od roku 2007 síť očkovacích center. Od roku
2009 také v České republice zajišťuje distribuci očkovacích látek pro pravidelné
očkování a současně nabízí lékařům vakcíny pro očkování na žádost pacientů.
Patří tak mezi největší distributory očkovacích látek u nás. Právě pro zajištění
distribuce očkovacích látek vsadila firma na Microsoft Dynamics NAV, jenž nyní
slouží i pro řízení očkovacích center.
Pro novou oblast podnikání potřebovala
firma profesionální řešení
Společnost Avenier primárně vznikla jako síť očkovacích center pro očkování proti infekčním
nemocem v rámci prevence, která není hrazena
zdravotními pojišťovnami, a jako specialista na
cestovní medicínu. Současně nabízí odborné
konzultace z oblasti prevence a cestování pro širokou laickou veřejnost i pro praktické lékaře, pediatry a lékaře jiných specializací. Až do roku 2009
využívala pro tyto účely proprietární informační
systém zaměřený právě na očkovací centra. Na
konci roku 2008 ale Avenier identifikoval novou
obchodní příležitost v oblasti distribuce očkovacích látek. Proočkovanost dospělé populace
doplňkovými očkovacími látkami, například proti
chřipce, klíšťové encefalitidě či HPV, je v České republice totiž výrazně nižší než v zemích západní
Evropy. Firma se proto rozhodla vstoupit v oblasti
přímé distribuce očkovacích látek do ordinací lékařů, což byla zásadní změna v dosavadní praxi.
K tomu však potřebovala profesionální podnikový
informační systém, který by jí pomohl zajistit veškerou potřebnou agendu. Avenier se proto obrátil
na dodavatele, jenž splňoval klíčové předpoklady pro případnou budoucí spolupráci. Tím byla
společnost AutoCont, která nabízí širokou škálu
IT služeb v rámci celé České republiky. Ta navrhla pro tyto účely využít Microsoft Dynamics NAV,
který by byl schopen výhledově pokrýt všechny
procesy ve firmě a všechny její stávající i budoucí
činnosti. Samotná implementace byla zahájena již
v únoru 2009 a byla dokončena v červnu téhož
roku. Firma se tak mohla zaměřit na novou perspektivní oblast podnikání.

Firma potřebovala zajistit distribuci stovek
tisíc vakcín ročně
Na podzim roku 2009 rozšířil Avenier své podnikání rovněž o organizačně náročnou distribuci
povinných očkovacích látek. Systém povinného
očkování v České republice zahrnuje proočkování stovek tisíc pacientů ročně, převážně dětí.
Distribuce povinných očkovacích látek přitom
vyžaduje provoz čtrnácti krajských distribučních
center a informační systém, který kromě dohledatelnosti šarží zajistí i datové výstupy, které
následně slouží ke spárování očkovacích látek
hrazených zdravotními pojišťovnami distributorům s údaji od lékařů o aplikaci těchto očkování.
Informační systém musí být také schopen zajistit
všechny potřebné výstupy pro Státní ústav pro
kontrolu léčiv. Všechny tyto nově požadované
výstupy však dokázal Microsoft Dynamics NAV
bez problémů pokrýt.
Distribuce vakcín je pod přísným dohledem
Jako první byly v Microsoft Dynamics NAV zpřístupněny moduly a funkce nezbytné pro řízení distribuce vakcín. Kromě financí se jednalo
o modul pro řízení logistiky a distribuce vakcín
napříč 14 krajskými distribučními centry a 25
vlastními vozidly splňujícími přísné parametry
pro distribuci termolabilních látek. V systému
jsou online k dispozici i veškeré logistické informace včetně GPS souřadnic ordinací a informací o tom, ke kterým klientům – tj. lékařům
a ordinacím – je třeba ten den vakcíny zavážet
a v jakém pořadí. Plánování tras závozů probíhá
v aplikaci Roadnet Transportation Suite (RTS), se
kterou si Microsoft Dynamics NAV obousměr-

ně vyměňuje potřebná data. Systém následně automaticky vytvoří dodací listy a balíkové
soupisky, které obsahují trasy včetně přesného
časového rozvrhu. Veškeré aktivity jsou v informačním systému zaznamenány okamžitě,
a to jak distribuce, tak aplikace očkování nebo
rezervace na očkování. Díky tomu může vedení
společnosti Avenier sledovat aktuální výsledky
a daleko lépe předvídat a řídit své obchodní
aktivity, včetně objednávek očkovacích látek od
výrobců. Microsoft Dynamics NAV také umožňuje bez prodlení reportovat a analyzovat výsledky a Avenier je díky němu schopen snadno
podávat zdravotním pojišťovnám povinná měsíční hlášení o objemech distribuovaných léčiv
i bezproblémově reportovat Státnímu ústavu
pro kontrolu léčiv.
Systém převzal také řízení vlastních
očkovacích center
Jakmile byly zajištěny všechny potřebné procesy
v oblasti řízení distribuce vakcín, zaměřil se Avenier ve spolupráci se společností AutoCont i na
pokrytí původní hlavní činnosti – tedy dvaceti
očkovacích center. Implementační partner pro ně
vyvinul speciální modul Ordinace. Ten usnadňuje
obsluhu ordinace očkovacího centra a umožňuje
vést veškerou zdravotnickou dokumentaci tisíců
klientů, kteří ročně navštíví očkovací centra Avenier, v elektronické podobě. Anamnéza klienta
je v tomto modulu nejen evidována, ale i sdílena
přes všechna očkovací centra, což umožňuje klientům si vybrat, ve kterém z dvaceti center chtějí
být ošetřeni. Modul Ordinace obsahuje také očkovací kalendář, který eviduje údaje o očkování
a jeho cenách, hlídá termíny u očkování s více
dávkami (např. proti klíšťové encefalitidě) a posílá
klientům e-mailem připomínky, že se blíží čas přeočkování. Tím pomáhá zkvalitňovat práci očkovacích center, zvyšuje spokojenost klientů a v konečném důsledku i zlepšuje účinnost očkování.
Microsoft Dynamics NAV podporuje
také další růst
Společnost Avenier během pěti let patnáctinásobně zvýšila zvýšila počet svých zaměstnanců
a z regionální firmy se stala významnou celostátní součástí péče o zdraví obyvatel České republiky. Přesto se vedení firmy snaží rozvíjet její
aktivity stále dalšími směry. V Microsoft Dynamics NAV tak začal fungovat i další modul pro
obsluhu zákazníků z řad velkých firem, jejichž
zaměstnancům společnost Avenier smluvně
zajišťuje různá očkování, například proti chřipce, žloutence či pro služební cesty do rizikových
oblastí. Systém tak v maximální možné míře
podporuje firmu nejen v zajišťování distribuce
léčiv pro stát, ale také v růstu firmy v služeb pro
komerční sféru.			
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TON se rozhodl změnit fungování obchodu,
využil k tomu Dynamics CRM
Společnost TON patří mezi přední světové výrobce nábytku. Celosvětově
se proslavila zejména technologií ohýbání dřeva, která je pro její výrobu
charakteristická už od roku 1861. TON v současné době vyváží své produkty
do šedesáti zemí světa a expanduje se sítí vlastních prodejen nábytku i do
zahraničí. Právě v expanzi vlastních prodejen a v posílení obchodních výsledků
v České republice mu od března 2011 pomáhá Microsoft Dynamics CRM.
Změna obchodní politiky vyvolala potřebu
nového systému
TON prodá na tuzemském trhu přibližně 30 %
své produkce, kterou v ČR prodává napřímo.
Zahraniční obchod, jenž tvoří většinu příjmů,
je prováděn prostřednictvím obchodních
partnerů, o které se stará exportní kancelář
přímo v Bystřici pod Hostýnem. Firma však již
zahájila expanzi vlastních značkových prodejen do sousedních zemí. V roce 2009 se TON
rozhodl změnit obchodní politiku v České
republice a začít s aktivním prodejem zejména do oblasti stravovacích zařízení a hotelů i prostřednictvím obchodních partnerů,
jako jsou kuchyňská studia či architekti. Přes
čtyřicet obchodníků se tak v České republice
stará o dva tisíce obchodních partnerů. Kromě nich však firma prodává nábytek i koncovým zákazníkům, kteří si jej objednávají přímo
v prodejnách. Nový koncept prodeje ve firmě
vzešel „zdola“ od bývalého regionálního manažera, který se následně stal obchodním ředitelem. Management tedy věděl přesně, jak
a v čem obchod vylepšit. Zbývalo pouze nastavit odpovídajícím způsobem procesy. Nový
koncept byl kromě aktivního prodeje a péče
o zákazníky založen také na detailním sběru
dat, pravidelném informování zákazníků a obchodních partnerů o produktových novinkách
a na pravidelném vyhodnocování obchodních
plánů a výsledků. Jako takový odstartoval
v roce 2010. Firma pro informační podporu
chtěla využívat systém excelových tabulek
a reportů distribuovaných e-mailem. To se
však záhy ukázalo jako nevyhovující.

CRM systém se stal nutností
Už v červnu bylo jasné, že firma bude potřebovat
profesionální CRM systém. Nový koncept byl správný, ale jeho efektivní provedení bez odpovídajících
nástrojů nebylo možné zajistit. Firma proto začala
hledat profesionální CRM systém, který by bylo
možné nasadit co možná nejrychleji, dokonale by
pokryl všechny nově nastavené procesy a dokázal
by spolupracovat s Microsoft Dynamics NAV, který
firma využívá pro řízení financí a dalších procesů.
Rozhodování o novém CRM systému trvalo několik měsíců a finální rozhodnutí padlo až v listopadu
2010. Z interního výběrového řízení vyšel výsledně
Microsoft Dynamics CRM, pro svoji dokonalou provázanost s nástroji Microsoft Office i se sesterským
Microsoft Dynamics NAV. Jako implementační partner zvítězil AutoCont, který se ve společnosti TON
staral již o Microsoft Dynamics NAV a měl perfektní
znalost interních procesů. CRM systém se tak podařilo vybudovat během tří měsíců a od března 2011
jej už obchodníci mohli začít využívat.
CRM využívá obchod i marketing
CRM systém začal krátce po svém nasazení přinášet první výsledky. O každém obchodním jednání
vzniká v CRM podrobný záznam formou zápisu
z jednání. Obchodník zadá jen základní parametry zákazníka a popis uzavřených dohod. Ze
systému Dynamics CRM pak dostává přehledný
formátovaný zápis, který předává i zákazníkovi.
Současně tím v CRM automaticky vzniká kompletní historie jednání a dohod, takže obchodník
je snadno zastupitelný svými kolegy. Jako součást
zápisu z jednání je evidováno i předání prezentačních materiálů a vzorků, jejichž výroba ve špič-

kové kvalitě je nákladná. CRM tak pracovníkům
společnosti TON umožňuje vyhodnocovat jejich
využití a správně plánovat jejich náklad při vydání
nové verze, stejně jako před vyčerpáním zásob
včas připravit dotisk. Firma tak může efektivněji řídit náklady na marketingové materiály a zároveň
může zlepšit efektivitu jejich využití. CRM systém
navíc umožňuje také evidovat fotografie z jednotlivých realizací. Vzhledem k tisícům variant
barev a provedení, které TON u každého výrobku
nabízí, jde o cennou možnost, jak přímo při jednání zprostředkovat zákazníkovi v reálném prostředí výsledný dojem z výrobku, o nějž se zajímá.
Firma v CRM podchytila i přímý kontakt se
zákazníky na prodejnách
V roce 2012 využila firma Dynamics CRM také pro
evidenci kontaktů se zákazníky na prodejnách. Nechala si od společnosti AutoCont připravit na míru
tzv. TON portál – webovou aplikaci přístupnou
prodejnímu personálu na všech prodejnách, která slouží k systematickému sběru marketingových
informací o koncových zákaznících. Prodejny zde
evidují nákupy jednotlivých zákazníků, a dokonce
mají nástroj i pro evidenci zájemců, a to i tehdy,
když personálu nechtějí říct svoje kontaktní údaje. V takovém případě se pouze uvede pohlaví,
věková skupina a okres, kde zákazník bydlí. Firma
tak zároveň může efektivněji plánovat otevírání
nových prodejen. Takto sesbíraná data se navíc využívají při plánování marketingových aktivit, vyhodnocování zájmu o jednotlivé produkty, plánování
sortimentu vystaveného v jednotlivých prodejnách
a samozřejmě pro plánování direct marketingových kampaní.
Nové trhy automaticky převzaly CRM, což
respektuje i lokální specifika
TON začal od roku 2010 také s vlastní expanzí na
zahraniční trhy. Na trzích, kde dosáhnou prodeje
určitého objemu, otevírá firma vlastní prodejny
a vlastní obchodní zastoupení. To se v tuto chvíli
týká Slovenska, Rakouska a nejnověji také Německa a Polska. Ve všech těchto zemích navíc firma působila už v dobách Michaela Thoneta před více než
sto lety. Každá nová země, do které TON vstoupí
napřímo, přebírá okamžitě i CRM systém, včetně
TON portálu. Výhodou Dynamics CRM je přitom
fakt, že nejen podporuje více jazykových verzí
v jednom systému, ale umožňuje také systém připravit na lokální specifika daného trhu. To se ukázalo jako velice podstatné v Německu, kde má firma
zastoupení zatím jen v Berlíně a Mnichově, odkud
obsluhuje celé území Německa. V CRM systému
tak s ohledem na úsporu cestovních nákladů došlo
k nastavení nového sedmibodového akvizičního
procesu, který předchází samotné cestě obchodního zástupce za zákazníkem. Tím dochází k úspoře
nákladů a zvyšování efektivity prodeje.
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Profily PARTNERů

Profily Dynamics partnerů

www.autocont.cz

www.cleverlance.cz

www.navisys.cz

Společnost AutoCont působí v oblasti implementací, podpory a rozvoje podnikových informačních systémů úspěšně již patnáct let.
Dodává ERP systémy Microsoft Dynamics AX
a NAV, systém Microsoft Dynamics CRM, řešení
Microsoft SharePoint a Project Server, personální
systémy a systémy Business Intelligence.

Cleverlance je jedničkou v budování portálů, mobilních aplikací a řešení, která umožňují
zrychlit procesy, zvýšit produktivitu, zisk a spokojenost jejích zákazníků. Řeší systémy pro podporu prodeje a servisu, jejích integraci s chytrými
telefony, bezpečnost dat a infrastrukturu.

Společnost NAVISYS s.r.o. byla založena v roce
1997 a řadí se mezi nejvýznamnější dodavatele
ERP systému Microsoft Dynamics NAV. Portfolio
produktů doplňují oborová řešení pro oblasti logistiky dopravy, skladování a distribuce, výroby,
specializovaných služeb a projektově řízených
společností.

www.biexperts.cz

www.dynamica.cz

www.ortex.cz

BI Experts je poskytovatelem IT služeb zaměřených na vývoj, konzultace, školení, implementační a migrační projekty v oblasti Business
Intelligence, Data Warehousingu, portálových
a doménových služeb. BI Experts se zaměřuje
na nejnovější technologie platformy Microsoft
a disponuje mnohaletými zkušenostmi i certifikovanými konzultanty.

Společnost Dynamica se specializuje na dodávky
informačních ERP, CRM a DMS systémů s cílem
pokrýt všechny hlavní podnikové procesy a sjednotit informace z různých zdrojů do jednotné
a přehledné struktury umožňující kvalitní podnikové řízení. Dynamica je členem mezinárodního
sdružení Axpact.

Společnost ORTEX se specializuje na řešení
Microsoft Dynamics CRM. Má za sebou více než
25 implementací. O Dynamics CRM řešení bloguje (www.crmexpert.cz) a je také autorem rozšiřujících řešení (www.smart-crm-addons.com).
Kromě toho se zabývá systémy ERP, BI a portálovými řešeními.

www.byznyscrm.cz

www.infinity.cz

www.wbi.cz

Byznys CRM je společnost specializující se na
řízení vztahů se zákazníky a optimalizaci návazných firemních procesů. Pomáhá zvýšit produktivitu zejména v oblastech obchodu, marketingu
a služeb zákazníkům. Nabízí komplexní služby
související s implementacemi IS pro řízení vztahů se zákazníky.

Infinitiy, a. s., poskytuje od roku 1992 profesionální komplexní služby v oblasti informačních technologií se zaměřením na systémovou integraci,
implementaci IS, projektování a realizaci sítí,
vývoj aplikačního softwaru, rozsáhlé instalační
projekty a outsourcing.

WBI patří mezi největší dodavatele řešení s využitím technologií Microsoft. V ČR a SR je jedinou firmou na trhu pokrývající celé portfolio
produktů Microsoft. Je držitelem mezinárodního
ocenění Microsoft President’s club a Inner Circle,
statusu Microsoft Gold Certified Partner a široké
škály kompetencí.

www.cdl.cz

www.navertica.com

www.webcom.cz

Společnost CDL SYSTEM, a. s., orientuje své působení na střední a velké společnosti v komerční
a veřejné sféře. Je autorizovaným prodejcem
a implementátorem (Microsoft Gold Certified
Partner) informačních systémů Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM, Microsoft
SharePoint Serveru a manažerského informačního systému ZAP.

NAVERTICA, a. s., působí na trhu podnikových
informačních systémů od roku 1990. Je dodavatelem komplexních systémů na bázi Microsoft
Dynamics NAV/AX/CRM, informačních portálů
a systémů managementu (ISO 9001 apod.). Cílem firmy je zlepšení hospodářského výsledku
zákazníka využíváním dodaného systému.

WEBCOM, a. s., poskytuje podnikové informační
systémy Microsoft Dynamics a vlastní rozšíření
ERP. Díky statusu MASTER VAR může nabídnout
Dynamics partnerům, distributorům a LAR v ČR
a SR licence pro produkty Dynamics včetně oborových řešení za bezkonkurenční ceny v rámci
služeb Webcom Dynamics Network.
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Nové rozhraní
Process-Flow

Propojení s podnikovou
sociální sítí

Podpora více
webových prohlížečů

Integrace komunikace
přes Skype

Bing mapy

Uživatelské prostředí
Ofﬁce 2013

Provázání
s Dynamics AX 2012
a Dynamics NAV 2013

Vylepšené řízení
obchodních případů

Vyzkoušejte si na 30 dní zdarma
www.zkuscrm.cz

Windows 8 aplikace
pro tablety

Nové funkce pro řízení
marketingu

Aplikace pro iPad pro
řízení obchodu

Přímé provázání
s Ofﬁce 2013

Synchronizace
s Exchange Serverem

Podpora pro více
platforem

Nové předdeﬁnované
scénáře

Přístup k CRM
z webového prostředí
Outlooku

Microsoft | www.microsoft.cz/dynamics

AutoCont | www.autocont.cz

BI Experts | www.biexperts.cz

BYZNYS CRM 360 | www.byznyscrm.cz

CDL SYSTEM | www.cdl.cz

Cleverlance | www.cleverlance.cz

Dynamica | www.dynamica.cz

Inﬁnity | www.inﬁnity.cz

Navertica | www.navertica.com

NAVISYS | www.navisys.cz

ORTEX | www.ortex.cz

WBI Systems | www.wbi.cz

WEBCOM | www.webcom.cz

