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Anotace 

Diplomová práce analyzuje oblast pro správu podnikového obsahu (ECM), dává jí do vztahu 

k jiným podnikovým aplikacím a vymezuje jednotlivé fáze ţivotního cyklu dokumentů.  Dále 

popisuje jednotlivé komponenty podnikového obsahu (ECM) včetně technologií, které tyto 

komponenty pokrývají. V praktické části je blíţe představen nástroj pro správu a ukládání 

dokumentů (DMS) ve firmě ABC. Na softwaru Exact Synergy Enterprise jsou demonstrovány 

jeho výhody a nevýhody týkající se správy dokumentů a provozní problémy, které s sebou 

tento druh softwaru můţe nést. 
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Abstract 

The thesis analyzes the area of enterprise content management (ECM), identifies its relation 

to other business applications and defines various stages of the life cycle of documents. It also 

describes individual components of ECM, including the technologies covering these 

components. A tool for managing and storing documents (DMS) in ABC company is 

presented in more detail in the practical part. The Exact Synergy Enterprise software 

demonstrates its advantages and disadvantages affecting document management and 

operational problems that this kind of software may carry. 
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Úvod 

„Topíme se v informacích a žízníme po znalostech.― 

John Naisbitt 

Diplomová práce se zabývá informačními technologiemi a systémy, které pomáhají 

organizacím zvládnout stále se zvětšující mnoţství dokumentů, jeţ je nutné, jak ze zákonů 

vyplývá, uchovávat i několik let. 

Jedním z důvodů, proč jsem si vybrala toto téma, je skutečnost, ţe jsem se setkala 

s architekty systémů, kteří sami tuto oblast plně nechápou a nerozumí jí. Důsledkem toho 

bývá nevhodná volba některé z komponent ECM, a tudíţ nevyhovující řešení v rámci 

architektury systému. Zvolené komponenty pak nebývají plně vyuţívány, v jiných případech 

bývá zbytečně vynaloţeno mnoţství nákladů na vývoj aplikace, aby splnila poţadavky 

klientů. Mnohdy ale tyto inovace nesouvisí s ţivotním cyklem dokumentu. Diplomová práce 

má proto objasnit, jaké komponenty patří ke kterým systémům, nastiňuje moţnosti jejich 

vyuţití a otevřeně přizná také nedokonalosti popisovaných systémů. 

K dalším důvodům, proč se jiţ dlouhodobě v praxi zabývám oblastí týkající se správy 

dokumentů ve firmě, patří, ţe oblast je velice široká, náročná na ohlídání všech povinných 

právních náleţitostí. Problematika dokumentů a práce s nimi se nějakým způsobem dotýká 

všech procesů ve firmě, na rozdíl od aplikací typu HRM nebo ERP, kde se správce setkává 

pouze s personálním nebo finančním oddělením. Na úrovni správy dokumentů je moţné 

pracovat s uţivateli z oddělení marketingu, obchodu, právního, managementu, vývoje, 

i dalších.  

Text práce je rozdělen do dvou základních celků, na teoretickou a praktickou část. 

V teoretické části se snaţím vysvětlit pojmy a technologie, které se zabývají oblastí 

podnikového obsahu a které jsou v dnešní době v oblasti IT často skloňovány, byť jim 

zákazníci a kolikrát ani dodavatelé sami nerozumí a plně je nechápou. V praktické části bych 

chtěla ukázat na reálném příkladu, jak jsou tyto technologie v praxi vyuţívány. Dále 

poukazuji na základní omyl, ţe implementací takového toho softwaru projekt končí. Pravdou 

je, ţe nutné je provádět pravidelné updaty a sledovat s nimi spojený vývoj. Ve své práci jsem 

problémům při zavádění DMS nevěnovala speciální kapitolu, ale snaţila jsem se na tento 

problém poukázat u jednotlivých oblastí (migrace dokumentové struktury v Exact Synergy 
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Enterprise). Tato problematika v textu práce není vnímána z čistě implementačního pohledu, 

kdy je aplikace do firmy zaváděna poprvé, ale právě z pohledu vývoje systému, který nikdy 

nekončí (nové funkcionality, noví uţivatelé,…). Povaţuji proto za nutné stále se zabývat tím, 

jak uţivatelům práci s aplikací přiblíţit a co nejvíce ji zjednodušit. 

V praktické části blíţe popisuji nástroj pro správu a ukládání dokumentů (DMS),  

který je v teoretické části představen a uveden do souvislostí s ţivotním cyklem dokumentů 

vztahujícím se k oblasti ECM.  

V praktické části se odkazuji na firmu ABC, coţ je česká konzultantská firma zaloţená 

roku 1993, poskytující kompletní sluţby v oblasti fúzí a akvizic, oceňování, daňového 

poradenství, trustových a auditních sluţeb, účetního a mzdového poradenství. Ve firmě 

pracuje přibliţně 80 zaměstnanců včetně top managementu firmy. 
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1. Firemní informační softwary 

Patří mezi všeobecné povědomí, ţe velké procento projektů týkajících se informačních 

technologií končí neúspěšně dříve, neţ začne. Uvádí se, ţe úspěšně uvedených projektů do 

praxe je méně neţ polovina. Faktorů, které toto způsobují, je hned několik. Patří mezi ně 

nedůvěra firem v kladný přínos informační technologie pro oblast jejich podnikání, nechuť 

zaměstnanců učit se novým postupům a procesům, chyby v návrhu architektury řešení. 

Je chybou domnívat se, ţe stavba systému řešení odpovídá seznamu v praxi 

osvědčených produktů, které mají být pořízeny jako infrastruktura informačního systému. 

Samotný nákup osvědčených produktů kvalitní architekturu nezajistí. Organizacím se 

doporučuje sestavení plánu, podle kterého by měli zaměstnanci pouţívat technické  

a programové vybavení k dosaţení obchodních a strategických cílů firmy. 

Další chybou je nebrat v potaz fakt, ţe se dramaticky zkracuje ţivotní cyklus business 

procesu. Během 70. a 80. let se procesy prodeje, dodání zboţí, registrace či platů zaměstnanců 

neměnily pět aţ sedm let. V dnešní době se tyto procedury mění v intervalech šesti aţ 

dvanácti měsíců, a proto je důleţité, aby primárním cílem navrţených řešení byla jejich 

adaptabilita. 

K třetí velmi časté chybě patří nahlíţení na plánování stavby systému jako na 

jednorázový projekt. Architektura podnikové informační struktury by měla usnadnit rychlé 

zapracování změn, ke kterým je podnik, který si chce udrţet svoji konkurenceschopnost, 

nucen přikročit.  

Architekturu informačního systému je moţné přirovnat k cihlám, ze kterých se staví 

dům, tedy celopodnikový informační systém. Jednotlivé cihly představují jednu či skupinu 

aplikací, datovou základnu aplikace, aplikační software, základní software a hardware, které 

patří k technologickému prostředí aplikace. Kaţdá cihla má svou charakteristikou věcnou 

orientaci a vztah k určité úrovni podnikového řízení. 
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Top management kaţdé firmy stál v určité chvíli před rozhodnutím, jakým 

programovým systémem pokrýt některé business procesy.
1
  

Programové systémy můţeme rozdělit do tří základních oblastí podle rozsahu pokrytí 

business procesů: 

Software šitý na míru můţe být vyvinut interně (uvnitř podniku) a nebo externí 

firmou. Velkou výhodou je to, ţe je organizaci šit na míru, takţe by měl firmě vyhovovat ve 

všech směrech. Zároveň není podnik nucen k procesním změnám (není omezení týkající se 

účelového zaměření a integrace s jinými aplikacemi uprostřed firmy). Mezi nevýhody se řadí 

vysoká cena a riziko neúspěchu celého projektu. Nicméně v případě zdárné implementace 

můţe toto řešení poskytnout organizaci konkurenční výhodu na trhu. 

Software vytvořený pro podporu dílčí věcné oblasti podniku, například z oblasti 

personalistiky, účetnictví, skladového plánování atd. O jednotlivých dílčích systémech 

pojednávají následující podkapitoly. Na trhu existuje nepřeberné mnoţství produktů a jejich 

výrobců, coţ dává společnostem moţnost nalézt produkt, který splňuje jejich představy  

o funkcionalitě systému. Moţnosti integrace do celofiremního informačního systému je 

většinou náročná a problematická (jiné formáty ukládání dat, lokální databázové soubory).  

Z hlediska nákladů se jedná o nejlevnější řešení z pohledu nabízených funkcionalit, na druhou 

stranu patří mezi nejdraţší z pohledu integrace do jednoho funkčního homogenního 

informačního systému.  

Rozsáhlé celopodnikové systémy mají snahu o celkové pokrytí všech moţných 

aktivit zahrnujících různé typy podnikání a zároveň obsahují osvědčené postupy, jakým 

způsobem lze řešit určitý typ podnikového procesu. Nevýhodou tohoto řešení je jeho cena, 

proto si je mohou dovolit spíše velké společnosti. 

Přizpůsobení aplikačního balíku potřebám konkrétní firmy se rovná nastavení 

obrovského mnoţství parametrů. Programový systém je zpravidla realizován jako vícevrstvá 

                                                 

1
Domnívám se, ţe v dnešní době jiţ nestojí top management před rozhodnutím zda a jak pokrýt podnikové 

procesy informačním softwarem, ale stojí před rozhodnutím kdy a za co vyměnit stávající podnikový software 

staré generace za nový. 
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aplikace s databázovými, aplikačními, prezentačními servery a tenkými klienty
2
. Tento typ 

řešení poskytuje optimální míru integrace všech modelů. I přes závratné nominální náklady na 

uţivatelské licence a parametrizace můţe jít o nejlevnější a nejméně rizikové řešení.  

V následujících podkapitolách jsou uvedeny technologie, které podporují specifickou 

oblast podnikových procesů. Tyto technologie mohou být na trhu nabízeny jako samotný 

produkt, jeţ nabízí funkci podpory dané oblasti, a zároveň je moţné propojit ho s jiţ 

existujícími systémy v organizaci. Například v oblasti CRM bych mohla uvést produkt 

Clarify nebo Siebel. Zároveň se s těmito technologiemi můţeme setkat jako s moduly jiné 

technologie nebo celopodnikového systému, například SAP R/3, který se řadí mezi ERP 

systémy, jehoţ součástí mohou být i moduly CRM, HRM, Worfklow anebo Exact Synergy 

Enterprise. Poslední jmenovaný, který je zastáncem celopodnikového systému a který bude 

podrobněji popsán v jiných částech této práce, obsahuje mimo jiné i části pro HRM, 

Worfklow, CRM.  

1.1 APS/SCM 

Advanced Planning System, někdy také nazýván Supply Chain Management je moţné 

definovat takto [104]:  

SCM (Supply Chain Management) v sobě spojuje vědu i dovednosti ve snaze 

zdokonalit způsob, jak daná společnost zaopatřuje jednotlivé prvky potřebné k výrobě 

produktů nebo zajištění sluţeb a jejich dodání zákazníkům. 

Tyto systémy se vyuţívají pro pokročilé plánování a řízení výroby či dodavatelských 

řetězců. 

SCM poskytuje velké mnoţství moţností vyuţití, patří k nim například: 

 plánování, řízení lidských zdrojů a materiálů podle zvolené strategie firmy, 

 vývoj a kontrola dosaţených ideálních hodnot norem, které mohou vést ke zvyšování 

kvality nabízených sluţeb klientům 

                                                 

2
Typ prohlíţeče, který zobrazuje monitory, jeţ jsou generovány na prezentačních serverech. V dnešní době tuto 

funkci často vykonávají internetové prohlíţeče. 
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 podpora zdrojů, přehled o cenách, pracovních podmínkách, termínech dodání 

 plánování činností nezbytných pro výrobu, testování, balení a přípravu pro doručování 

sluţby či produktu 

 řízení dodávání sluţby nebo produktu zákazníkovi, plánování rozvoje sítě skladů 

 podpora řešení reklamací od zákazníků 

Základní výhodou instalace SCM je moţnost propojení dodavatelů a zákazníků do 

jednoho řetězce. Tato síť optimalizuje ceny a umoţňuje nalézt nové obchodní příleţitosti, 

podporuje tedy tzv. B2B (business to business). To znamená, ţe společnosti mohou být spolu 

propojeni v jednu velkou, šťastnou a spolupracující rodinu. 

Pomocí plánování výroby jsou společnosti schopny sníţit náklady na výrobu  

a skladování výrobků (nakoupí se takové mnoţství, které je nezbytně potřebné, a vyrobí se 

pouze nezbytné mnoţství – zbytečně se výrobky neskladují). 

1.2 ERP 

Enterprise Resource Planning je aplikace, která umoţňuje řízení a koordinaci všech 

disponibilních podnikových zdrojů a aktivit s cílem zajistit potřeby trhu i vlastního podniku 

[11]. 

Hlavním cílem těchto aplikací bývá sjednocení pokrytí dílčích podnikových systémů
3
 

do jedné aplikace se společnou datovou základnou, která bude vyuţívána na úrovni celého 

podniku a uspokojí informační potřeby jednotlivých oddělení v podniku. Často uváděným 

příkladem sjednoceného procesu je zpracování zakázky. Proces zakázky, který začíná 

převzetím objednávky a pokračuje přes odeslání k zákazníkovi aţ po zaúčtování, by mohl být 

veden v několika od sebe oddělených aplikacích, coţ vede k tomu, ţe zaměstnanci v oddělení 

financí nemohou zjistit, v jakém stádiu je objednávka, protoţe nemají přístup do aplikace pro 

výrobu a sklad. Proto se ERP často označuje termínem celopodnikový informační software 

nebo také back office
4
 software. 

                                                 

3
Také bychom mohli říct, ţe cílem aplikací je sjednocení dílčích podnikových procesů na úroveň korporace. 

4
Slovem back office bývají označovány ty aplikace, které neslouţí k prodeji a přímému kontaktu se zákazníky. 
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Z výše uvedených důvodů ERP pokrývají základní oblasti podnikového řízení, jako je 

marketing, prodej, výroba, lidské zdroje, finanční účetnictví, majetek, mzdové účetnictví, 

controlling. 

Většina ERP má modulární strukturu, coţ umoţňuje podnikům implementovat pouze 

ty moduly, které jsou pro ně relevantní. 

Na obrázku 1 je zobrazeno obecné modulární schéma architektury ERP rozdělené na 

tyto moduly [43, s. 65-66]: 

 Aplikační moduly – zajišťují funkce pro podporu procesů v jednotlivých odděleních 

podniku 

 Dokumentační moduly – v nich jsou uloţeny uţivatelské dokumentace k jednotlivým 

aplikačním modulům 

 Technologické a správní moduly – řídí přístupová práva uţivatelů, nastavení 

provozních pravidel, struktury komunikace 

 Implementační moduly – pouţívají se při nasazení ERP v podniku (definice, 

optimalizace podnikových procesů, definování funkcionality,…) 

 Mezi další části můţe patřit kastomizace, vývojové prostředí a rozhraní zajištění 

integrace na jiné typy aplikací a technologií. 

 

Obrázek 1: Obecné schéma architektury ERP[43] 
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Mezi základní poţadavky kladené v dnešní době na software patří moţnost integrace 

na okolní systémy. Tento nárok se dotýká i ERP, takţe jsou tyto aplikace velmi často 

propojeny např. se softwary typu CRM, BI
5
. Mimo to se ERP nevyhnul ani trend portálových 

řešení, které uţivatelům nabízí jednoduché a intuitivní prostředí. Uţivatel často ani netuší, od 

jaké aplikace informace dostává. 

1.3 CRM 

Customer Relationship Management je moţné definovat jako strategii, jejímţ cílem je 

dovědět se více o potřebách a chování zákazníků a vytvořit s nimi pevnější vztahy [103].
 
 

Jedná se o informační systém, který dává moţnost shromaţďování, zpracování  

a vyuţívání informací o zákaznících firmy, umoţňuje řízení celého cyklu kontaktu se 

zákazníkem, perfektní péči o zákazníka a efektivní koordinaci vazeb na klienta. To vše  

s cílem zlepšit sluţby a pomoci při pěstování dlouhodobých vztahů se zákazníkem. 

V dnešní době se firmy odklání od původní orientace na produkt a přiklánějí se  

k orientaci na zákazníka. Z tohoto důvodu se ve firmách často řeší otázky typu: jak si udrţet 

stávajícího zákazníka, jak mu porozumět, jakým způsobem mu naslouchat, jak je moţné 

zvyšovat jeho spokojenost, jakým způsobem získat nové zákazníky. 

Řízení vztahu se zákazníky ovlivňuje nastavená firemní strategie, jeţ můţe být 

podporována právě systémy CRM. Cílem strategie je dělat vztah se zákazníkem ziskovým  

(z pohledu firmy) a „pro zákaznickým“ (z pohledu zákazníka). Role CRM spočívá  

v automatizaci CRM procesu, který standardně začíná získáním znalostí o klientech, dále 

pokračuje k analýze jejich potřeb a vzorců chování. To umoţňuje vyuţití všech těchto 

informací k efektivní komunikaci mezi firmou a zákazníky všemi dosaţitelnými distribučními  

a komunikačními kanály. 

V dnešní době společnost komunikuje se zákazníkem přes velké mnoţství 

komunikačních kanálů, jako jsou například call centra, webová prezentace, partnerské 

společnosti, dealeři nebo pracovníci v terénu. Nezřídka mívá firma několik oblastí podnikání 

                                                 

5
Business Intelligence jsou systémy, které podporují analytické a plánovací činnosti podniků a umoţňují tím, aby 

mělo vedení podniku důleţité informace pro řízení a rozhodování poruce. 
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se stejnými zákazníky. Nastává zde problém, jak zajistit klientům snadnou komunikaci  

s firmou v jakémkoliv jazyce a v libovolné měně. To vše ještě za předpokladu, ţe zákazník 

získá pocit, ţe jedná s unifikovanou společností, která je schopna ho kdykoliv a kdekoliv 

rozeznat a přizpůsobit se jeho potřebám.  

Oblast CRM se tradičně rozděluje na tyto typy:  

 Operativní CRM: tento typ CRM převáţně podporuje businesss procesy, jeţ zahrnují 

prodej, marketing a sluţbu. Veškerá komunikace je ukládána v databázi a v případě 

potřeby je moţné data poskytnout uţivatelům. Ke kladům patří moţnost sledování 

komunikace mezi zákazníkem a firmou i přes to, ţe ji vedou rozdílné osoby 

rozdílnými kontaktními kanály. Operativní CRM se především vyuţívá při tvorbě 

marketingových kampaní a automatizaci prodejního procesu. 

 Analytické CRM: jak sám název napovídá, tento typ pomáhá při analyzování různých 

zákaznických dat. Díky tomu je moţné dosáhnout např.: optimalizace marketingových 

kampaní, nalezení potencionálních prodejních kanálů, cross-selling, udrţení 

stávajících zákazníků, analýzou stávajícího chování zákazníků nastavit správnou 

výšku cen, změn stávajícího druhu výrobku či sluţeb. 

 Kolaborativní CRM: obsahuje funkcionalitu, která umoţňuje komunikaci zákazníků 

se společností prostřednictvím různých druhů komunikačních kanálů za účelem 

zvýšení kvality interakce se zákazníky. Cílem kolaborativního CRM je sdílení 

informací, které byly získány během komunikace se zákazníkem v různých 

odděleních, s nimiţ se zákazník potkává v rozdílných stádiích procesu prodeje 

produktu nebo sluţby (prodej, marketing, technická podpora,…). Sdílení informací má 

podpořit a zvýšit kvalitu poskytovaných sluţeb klientům. 

1.4 HRM 

Řízení lidských zdrojů je v anglické terminologii nazývané Human Resource 

Management. V názvech systémů se můţeme setkat se zkratkami HRMS (Human Resources 

Management Systéme), EHRMS (Enterprice Human Resources Management Systéme), HRIS 

(Human Resource Information Systém) anebo také s pojmy HR Technologie či HR modules. 

V českém prostředí se kromě těchto výrazů potkáme ještě s výrazem PIS (Personální 

informační systém). Tyto systémy je moţné definovat jako soubor systémů podporující 

procesy v oblasti péče o lidské zdroje [20]. 
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HRM systémy se snaţí zautomatizovat procesy uvnitř oddělení lidských zdrojů, sníţit 

pracovní zátěţ na oddělení a zároveň zvýšit efektivitu tohoto oddělení.  

Tato technologie by měla podpořit vytváření nebo vkládání mezd, shromaţďování  

a analýzu docházky zaměstnanců, řízení odměn pro zaměstnance, podporu pro náborový 

proces nových zaměstnanců. Dále by měla umoţňovat správu a organizování různých druhů 

školení pro zaměstnance a v neposlední řadě podporu analýzy dat. Tím je myšleno vkládání  

a správa demografických dat, dat o adresách zaměstnanců, selekce podle různorodých kritérií, 

vzdělávání. 

1.5 BPM, Workflow 

Business Process Management (BPM), do češtiny překládáno pod termínem procesní 

řízení, umoţňuje snadnou koordinaci managementu a informačních technologií v podniku. 

Zahrnuje metody, techniky, postupy a nástroje, jak úspěšně vytvořit, kontrolovat a analyzovat 

podnikové procesy za předpokladu účasti lidského faktoru, organizačních sloţek, aplikací, 

dokumentů a jiných zdrojů informací [73]. 

BPM není moţné ve firmě implementovat jako jednorázový projekt. Ve formě 

pravidelné aktivity se provádí průběţné vyhodnocování procesů a jejich následné 

vylepšování.  

BPM proces můţeme rozdělit na pět částí [73] znázorněných na obrázku 2: 

 Definice (design / re-desing) – cílem je analýza stávajících procesů, návrh nových 

procesů, optimalizace stávajících procesů 

 Modelování (modeling) – utváření celého průběhu procesu s různými vstupními  

a výstupními parametry, testování a ladění specifických poţadavků  

 Spuštění (execution) – implementace do firemního prostředí  

 Monitoring – sledování procesů, tvorba reportů  

 Optimalizace (optimatization) – analýza reportů a vytváření návrhů na následnou 

optimalizaci procesů 
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Obrázek 2: Životní cyklus[73] 

Během posledních několika desetiletí bylo navrţeno několik standardů pro specifikaci 

podnikových procesů, např. BPMN, XPDL, WS-BPEL. 

Pojem workflow se pouţívá v mnoha významech, od vlastního procesu aţ po 

počítačové systémy, které umoţňují automatizaci procesu. Je těţké rozeznat hranici mezi 

BPM a Worfklow, někteří autoři cítí slova synonymně, pro jiné je BPM nadřazené termínu 

workflow a samotné workflow je jiţ součástí implementace. Přikláním se k názoru Freddio 

Maye, který je CEO manaţerem ve firmě Quask, ţe rozdíl je všechno a nic [21]. Workflow je 

základem řízení podnikových procesů a o BPM by se mohlo říci, ţe je to workflow s mnoha 

zvonky a píšťalkami. 

Jedna z monoha definic workflow zní: Workflow znamená automatizaci celého nebo 

části podnikového procesu, během kterého jsou dokumenty, informace nebo úkoly předávány 

od jednoho účastníka procesu k druhému podle sady procedurálních pravidel tak, aby se 

dosáhlo nebo přispělo k plnění celkových/globálních podnikových cílů [19]. 

Systémy nebo moduly workflow zajišťují vývojovou automatizaci podnikových 

procesů řízením posloupnosti pracovních činností a vyvoláváním odpovídajících lidských 

nebo technických zdrojů. Umoţňuje administrativní a monitorovací funkce, jako je například 

zrušení procesu, změna účastníka procesu, kontrola stavu procesu, započetí nového procesu, 

moţnosti vstupu do jiţ rozjetého procesu (např. přidáním komentáře, delegováním na 

nezúčastněného člena,…). 

Workflow můţe pokrývat jak fázi realizační (řízení průběhu procesu), přípravnou 

(definici procesu), sledovací i vyhodnocovací (monitorování, vyhodnocení reálného průběhu 

procesu). 
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Workflow ve své šíři umoţňuje propojovat techniky, principy a metodiky různorodých 

oblastí informatiky: koncept klient – server, elektronickou poštu, aplikační programové 

vybavení typu kancelářských balíků, ale také robustní podnikové informační systémy, 

databázové zpracování, optické čtení a zpracování dokladů či formulářů, řízení úkolů, 

dokumentů nebo znalostí, modelování a monitorování procesů, automatizace tzv. call centru. 

Podle charakteru procesů je moţné workflow rozdělit do čtyř typů [19, s. 16]: 

 Produkční workflow podporují hlavní podnikové procesy, které vytvářejí přidanou 

hodnotu k finálnímu produktu, závisí na nich spokojenost zákazníka (vyřízení 

nahlášených poruch telefonních stanic, likvidace pojistných událostí, ţádost  

o poskytnutí úvěru). Patří mezi tzv. strukturované typy workflow, i kdyţ jejich 

skladba můţe být sloţitá, výskyt je velice častý, uţivatelé jim věnují většinu své 

pracovní doby, alternativní průběhy jsou předem definovány a jejich počet je 

omezený. 

 Administrativní workflow je určen k vyřizování kaţdodenních rutinních činností 

administrativního charakteru (vystavení objednávky, vyřízení reklamace, sledování 

výdajů, registrace vozu, cestovní příkaz,…). Mezi vlastnosti těchto procesů patří 

strukturovanost, opakovatelnost s malým počtem alternací, jednoduchost a většinou 

vázanost na standardizované formuláře nebo dokumenty. 

 Kolaborativní workflow podporuje hlavně týmovou spolupráci. Jeden z jeho 

typických projevů je existence dokumentu, jehoţ prostřednictvím si účastníci 

vyměňují poznámky a informace a který se později stane výsledkem jejich společné 

činnosti. Tento typ procesu obsahuje opakovaný cyklus několika interakcí téhoţ 

kroku, na výstupu je očekáván jednotný a ucelený dokument (kupní smlouva, 

propagační materiál, návrh nové sluţby,…), který prochází různými schvalovacími 

cykly. Předpokládá se zde určitá míra dynamičnosti a variability procesu, neboť 

některé kroky mohou být definovány aţ na základě průběhu předchozích činností. 
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2. Vymezení základních pojmů 

V následujících podkapitolách vymezuji základní pojmy, které budou v této práci 

pouţity. Jejich výklad je nutné znát pro správné porozumění textu. 

V samotné podkapitole nejsou vymezeny termíny „aplikace“ a „software“, které jsou 

brány v této práci jako synonyma. Termín software lze definovat jako nehmotné informační 

prvky a soustavy, jako jsou programy a data [102] a termín aplikace jako program nebo 

souhrn programů, který poskytuje uživateli ucelený soubor služeb zaměřených  

k určitému účelu, zatímco sám používá služby operačního systému počítače [101]. Zde budou 

termíny pouţívány ve významu program nebo souhrn programů. 

2.1 Data, metadata, informace, znalosti 

Data, informace a znalosti jsou v této kapitole uvedeny dohromady, neboť se 

v hovorové mluvě často jejich význam překrývá a jsou zaměňovány. Je to nejspíše způsobeno 

tím, ţe je těţké striktně oddělit, kdy se data stávají informací a informace znalostmi. 

Velká všeobecná encyklopedie vydaná nakladatelstvím Diderot vymezuje termín data 

jako vhodným způsobem vyjádřenou (zakódovanou) zprávu, která je srozumitelná příjemci 

(člověk, počítač) a přizpůsobená k dalšímu zpracování [96, s. 624]. 

Malá československá encyklopedie definuje data jako údaje představující nejniţší 

prvek informačního systému, které vyjadřují jeho základní charakteristiky. Data se uchovávají 

na nosiči dat, zpracovávají se pomocí různých typů prostředků výpočetní techniky. 

Zpracováním dat vznikají informace [69, s. 35]. 

Symboly nebo znaky, které představují nezpracovaná fakta nebo čísla, tvoří základ 

informací [6]. 

Pojem data bude v této práci pouţíván ve významu nejniţšího prvku informačního 

systému, který je následně zpracováván výpočetní technikou. 

Informace je, podle Příručního slovníku naučného, zpráva, popřípadě její obsah a 

smysl slouţící k vzájemnému styku ţivých i neţivých systémů přírody [82, s. 264]. 
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Malá československá encyklopedie tuto definici rozšiřuje, podle ní je informace 

v původním sdělení zpráva podávaná ústně, písemně nebo jiným způsobem, s pomocí signálů 

nebo technických prostředků. Od poloviny 20. století se stává obecným vědním pojmem, 

uţívaným v řadě oborů, který znamená [71, s. 58-59]:  

a) zprávu o nějaké věci nebo situaci, jeţ se někomu předává,  

b) zmenšení sníţení neurčitosti v důsledku získaného sdělení,  

c) sdělení těsně spojené s řízením, signály spojené se syntaktickými, sémantickými  

a pragmatickými charakteristikami,  

d) odraz různotvárnosti mezi libovolnými objekty a procesy v ţivé i neţivé přírodě. 

Informace jsou data, která prostřednictvím analýzy, výkladu nebo smysluplného 

uspořádání nabyla určité hodnoty [63]. 

V této práci bude pojem informace uţíván ve významu zprávy, která je komunikována 

mezi příjemcem a adresátem. 

Znalost je v KTD
6
 definována jako schopnost člověka nebo jakéhokoli jiného 

inteligentního systému uchovávat, komunikovat a zpracovávat informace do systematicky  

a hierarchicky uspořádaných znalostních struktur. Znalost je charakterizována schopností 

abstrakce a generalizace dat a informací [58]. 

Ve velkém Psychologickém slovníku je znalost definována jako vědomost, systém 

osvojených poznatků, které jsou důleţité zejména pro výkon činnosti člověka. Znalosti jsou 

někdy děleny na praktické (zkušenosti), nebo teoretické (principy, zákony) [44, s. 694]. 

Termín znalost bude v této práci pouţíván v širším významu, který v sobě nezahrnuje 

pouze vědomosti, ale také dovednosti a schopnosti vykonávat určitou činnost. 

Na obrázku 3 je patrná závislost mezi těmito termíny. Data jsou základní jednotkou 

(surovina), ze které se tvoří informace a znalosti. Data se stávají informací ve chvíli, kdy 

dávají adresátovi / příjemci smysl. V případě, ţe příjemce není schopen data dekódovat, 

nedochází k přeměně dat na informace. Pro uţivatele zůstane soubor plný jedniček a nul 

souborem bez informace do doby, do které nebude schopen soubor otevřít vhodným 

                                                 

6
KTD -  Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) 
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nástrojem, který mu vhodným způsobem převede jedničky a nuly do textové podoby. 

Informace se stávají znalostmi ve chvíli, kdy je jedinec či inteligentní software dokáţe 

uspořádat do souvislostí.  

 

Obrázek 3: závislost mezi daty, informacemi a znalostmi[65] 

Pojem metadata je velmi často vymezován jako data o datech. 

ISO norma 15489 definuje metadata jako údaje popisující souvislosti, obsah  

a strukturu záznamů a jejich správu v čase [50]. 

Metadata představují informace o dané publikaci, nikoliv její obsah. Nezahrnují pouze 

bibliografický popis, ale i další důleţité údaje, jako je její předmět, cena, podmínky pouţívání 

atd. [17]. 

Metadata jsou strukturované informace, které popisují, vysvětlují, lokalizují nebo jinak 

usnadňují vyhledávání, pouţívání nebo řízení informačních zdrojů [8]. 

2.2 Dokument 

Dokument pochází z latinského slova documentum a bývá popisován jako důkaz, zvláště 

pak listina, která něco dokazuje [86, s. 239]. 

Velká všeobecná encyklopedie vydaná nakladatelstvím Diderot vymezuje termín 

dokument jako prostředek komunikace tvořený nosičem informací v podobě hmotného 

předmětu  
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a mnoţinou dat na něm obsaţených, fixovaných, formálně i obsahově uspořádaných. 

Umoţňuje přenos informace v čase i prostoru [97, s. 252]. 

Norma ISO 2788 vymezuje dokument jako předmět tištěný či jinak zpracovaný, který 

lze katalogizovat a indexovat [52]. 

Další norma, ISO 15489, popisuje dokument jako zaznamenanou informaci nebo 

objekt, se kterým je moţné zacházet jako s celkem [50]. 

Domnívám se, ţe tyto dvě definice se vhodně doplňují, neboť pokud můţeme 

s objektem či se zaznamenanou informací nakládat jako s celkem, je přístupná ke katalogizaci 

nebo indexaci. 

Dokument se skládá z média a informací, které jsou na něm zaznamenány. Lze jej 

pouţít jako důkaz nebo k nahlédnutí. Jedná se zpravidla o jednoduchý protokol nebo předmět, 

například list papíru s písemným záznamem, e-mailová zpráva, film, magnetická páska se 

zvukovou stopou apod. [17]. 

V této práci bude termín dokument pouţíván ve stejném významu, v jakém ho pouţívá 

norma 15489: Jakýkoliv objekt či informace, se kterou se nakládá jako s celkem, a nezáleţí, 

na jakém nosiči je fixován. 

2.3 Obsah 

Obsah je moţné vymezit jako souhrn všech vlastností, které vyjadřují charakter 

předmětu nebo pojmu [62, s. 350]. 

V Příručním slovníku naučném je obsah z pohledu filosofie vymezen jako protipól 

formy. Kaţdý proces můţeme charakterizovat po stránce obsahové, jeţ označuje jeho základ  

a podstatu, a po stránce formální, označující strukturu, způsob, jakým je jeho obsah 

organizován a vyjádřen. Obecně platí, ţe kaţdý obsah si vynucuje i příslušnou formu, čili ţe 

forma je určována obsahem, zároveň ho však forma ovlivňuje [83, s. 405]. 

Ze sémantického hlediska je obsahem informace význam jazykového či písemného 

projevu. Z hlediska věcného zpracování rozumíme obsahem stručný popis textu dokumentu 

prostředky informačního jazyka zpracovaný pro informační účely. Formou vyjádření obsahu 



  Vymezení základních pojmů 

23 

informace můţe být určitý selekční jazyk nebo obsahová charakteristika (anotace, referát 

apod.) [57]. 

V této práci budou pod obsahem chápány informace a zkušenosti, které mohou 

v konkrétním kontextu poskytnout konečnému ţiviteli hodnotu. 

2.4 Záznam 

Záznamy můţeme definovat jako informace, které společnost nebo jednotlivec 

vytváří, přijímá a uchovává jako důkazy a informace, a to na základě právních povinností 

nebo během obchodních transakcí [50]. 

Ve slovníku ARMA (Association of Information Management Professional 

International) je uvedena také tato definice, jen ve zúţeném významu. Asociace byla zaloţena 

v roce 1955 a sdruţuje profesionály, kteří se zabývají problematikou správy záznamů  

a informací v papírové a elektronické podobě. Na jiném místě vymezuje sdruţení pojem tímto 

způsobem: záznamy jsou doklady o tom, čím se společnost zabývá. Zachycují její 

podnikatelskou činnost a transakce, jako je např. smluvní vyjednávání, obchodní 

korespondence, personální evidence a finanční výkazy [9]. 

Jednou z definic v KTD je záznam lineární statickou datovou strukturou tvořenou 

konečným počtem logicky souvisejících pojmenovaných poloţek, jeţ mohou být různých 

datových typů. Záznam obsahuje soubor údajů o jednom objektu (entitě) [66].  

Podle ČSN ISO 8459-4:3.10 je záznam skupina údajů, která je obvykle povaţována za 

jednotku [31]. 

V této práci bude záznam uţíván podle definice ČSN ISO: jednotka, která se můţe 

skládat z několika komponent. 
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3. ECM 

Pod zkratkou ECM se skrývá Enterprise Content Management, který v poslední době 

pro firmy nabývá velkého významu. 

Oblast ECM stále ještě prochází bouřlivými změnami, z toho důvodu existuje velké 

mnoţství různorodých definic. Zde je pouţita definice asociace AIIM
7
, která je uznávanou 

autoritou v této oblasti: 

Enterprise Content Management zahrnuje strategie, metody a nástroje pouţívané  

k zachycení, správě, uloţení, uchovávání a dodávání obsahu a dokumentů vztahujících se  

k organizačním procesům. Nástroje a strategie ECM umoţňují správu nestrukturovaných 

informací dané organizace bez ohledu na jejich umístění [4]. 

 

Obrázek 4: AIIM ECM architektura[1] 

Definici pojmu vhodně doplňuje obrázek 4, kde jsou patrné závislosti mezi 

jednotlivými pojmy, komponenty ECM jsou podrobně rozebrány v následujících 

                                                 

7
AIIM – Association for Information and Image Management, zaloţena 1943 jako nezisková organizace 

National Microfilm Association. V dnešní době sdruţuje uţivatele, dodavatele a výrobce, kteří se zabývají 

správou dokumentů. 
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podkapitolách. Starší verzi, která popisuje jednotlivé procesy a komponenty, je moţné si 

prohlédnout v příloze 1.  

Většina firem má jiţ za sebou implementaci některého z ERP či CRM systému, velmi 

často dochází k realizaci nového nebo upgradu stávajícího softwaru. Firmy si čím dál více 

uvědomují, jakou hodnotu pro ně mají informace obsaţené v dokumentech, v elektronické 

poště, a snaţí se tyto oblasti zmapovat, řídit a archivovat. 

Důvodem není jen hodnota informace, ale i strávený čas zaměstnanců, kteří většinu 

svého pracovního dne zjišťují, zda dokument, který mají k dispozici, je jeho poslední verzí, 

hledají, kde se dokument nachází, či zda vůbec existuje. Dalším důvodem hovořícím pro 

uţívání ECM je nemoţnost sdílet jednotlivé dokumenty mezi různorodými systémy, či sdílení 

dokumentů na různých systémových discích, CD, DVD, kde je relativně sloţité dokumenty 

nejen najít, ale i ochránit je před nechtěným smazáním či před nepovolaným přístupem. Další 

sluţbou, kterou ECM poskytuje, je splnění právních podmínek, kdy je firma nucena určité 

dokumenty archivovat po určitou dobu a pak zajistit řádnou skartaci. Některé zákonné 

povinnosti jsou velmi tvrdé a jejich nedodrţování můţe stát firmu nemalé prostředky. 

Uvádí se, ţe organizace ušetřily aţ 90% nákladů po výměně papírového systému za 

elektronický systém. Osobně mi toto číslo přijde aţ příliš pozitivní, ale určitá úspora nákladů 

tu bez pochyby je. 

V poslední době se stále více v oblasti ECM mluví o e-mailu, neboli o řízené skartaci 

a uchování důleţité e-mailové komunikace. V časopise BearingPoint uvedli průzkum [5], 

z něhoţ vyplývá, ţe více jak 90% e-mailů je důleţitých, nebo velmi důleţitých pro interní 

nebo externí komunikaci. Okolo 2/3 respondentů uvedlo, ţe více neţ 25% emailů obsahuje 

obchodně důleţité informace a 1/3 uvedla, ţe více neţ 50% zpráv obsahuje obchodně důleţité 

informace. Ale více neţ polovina společností nechává na uţivatelích výmaz nebo archivaci 

této komunikace a zbytek podniků má firemní směrnice týkající se této problematiky. Na 

obrázku 5 je názorně ukázáno, jak můţe chaos v dokumentech vypadat, pokud nejsou řízeny. 
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Obrázek 5: Neřízený firemní obsah[74, s. 546] 

Jak bylo výše naznačeno, mezi hlavní důvody, proč firmy začínají implementovat 

ECM, patří:  

 moţnosti řízení ţivotního cyklu obsahu,  

 snazší kontrola přístupových práv uţivatelů,  

 zabezpečení dokumentů před neoprávněným zneuţitím či poškozením,  

 moţnost kontroly přístupu (transakčního logu), který můţe být vstupem pro reporty 

managementu či oddělení mající na starost bezpečnost,  

 sdílení obsahu napříč různými systémy, sníţení spotřeby papíru  

 sníţení nemalých finančních nákladů na archivaci a s ní spojenou skartaci 

dokumentů.  

V organizaci existuje velké mnoţství dokumentů, které můţeme dělit podle několika 

hledisek: 

 strukturované, semi-strukturované, nestrukturované 

 interní dokumenty (dokumenty vzniklé uvnitř organizace), externí dokumenty 

(dokumenty přicházející do organizace zvenku) 

 listinné a elektronické dokumenty 
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 zákaznické, dodavatelské a ostatní dokumenty 

 dokumenty, které je nutné dlouhodobě uchovávat 

 dokumenty, které jsou typické pro jednotlivá oddělení, jako jsou například 

zaměstnanecké smlouvy pro personální oddělení, nabídky pro zákazníky v prodejním 

oddělení, reklamní letáčky v oddělení marketingu, zákaznické faktury v oddělení 

financí… 

3.1 ECM a 5C 

V oblasti marketingu se můţeme setkat s termínem 4P nebo 4C, stejně tak se v oblasti 

ECM v poslední době začíná objevovat termín 5C: obsah (content), spolupráce 

(collaboration), vyhovění zákonným předpisům (compliance), kontinuita (continuity), náklady 

(cost).  

Obsahem se rozumí digitální entita včetně záznamů, dat, metadat, dokumentů, webů 

apod., tedy vše, co vstupuje do ECM systému a je jím řízeno. Obsah je moţné vytvořit jako 

strukturovaný (formuláře, dotazník), nestrukturovaný (kniha, článek), nebo na dynamický 

(obsah prochází změnou), statický (obsah neprochází ţádnými změnami), anebo na obsah, 

který podléhá zákonným normám (musí být archivován, skartován), či ne. 

ECM podporuje procesy spolupráce, umoţňuje poskytování informací na základě 

potřeby bez ohledu na místo a čas. Spolupráci umoţňují technologie, jako jsou chaty, fóra, 

video konference, wiki, blogy apod. 

Pod pojmem vyhovění zákonným předpisům si můţeme představit snahu organizací o 

splnění právních a regulačních poţadavků týkajících se dokumentace, jejího bezpečného 

uloţení a logování přístupu. Jde o oborové normy nebo zákony, které se snaţí omezit nekalé 

praktiky v účetních stavech organizace, omezení neprůhlednosti hospodaření, zavedení 

včasného reportování a řešení krizových stavů. Mezi známé předpisy dotýkající se tohoto 

tématu patří americký zákon Sarbanes-Oxley (SOX), Mezinárodní účetní standardy (IAS), 

HIPPA, Basel II. Patří sem i normy týkající se IT jako ITIL, Six Sigma, CoBIT, CMMI, PMI, 

jejichţ cílem je zavádění standardů a jednotných postupů do IT, které by měly přinést větší 

efektivitu a měřitelnost IT. 

Slovem kontinuita se rozumí umoţnění obchodu a dostupnosti obsahu 24 hodin, 7 dní 

v týdnu. ECM nabízí technologie a metody, které umoţňují bezpečné uloţení a distribuci dat, 
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logování činností, ochranu dat před neoprávněným zneuţitím, inteligentní vyhledávání  

a obnovu dat. 

Nynější organizace se snaţí sniţovat náklady. ECM patří mezi nástroje, které tento cíl 

plně podporují. Prostřednictvím technologie ECM je moţné sníţit tiskové náklady, náklady 

na jednotlivá uloţiště, dostupnost dokumentů a zrychlení samotných procesů. 

3.2 Komponenty ECM 

Jak uţ bylo řečeno, Enterprise Content Management slouţí k zachycení, správě, 

uloţení, uchování a dodávání podnikového obsahu a dokumentů, neboli se jedná  

o technologii, která pokrývá všechny fáze ţivotního cyklu podnikového obsahu. 

Fáze ţivotního cyklu podnikového obsahu ukazuje obrázek 6. Cyklus můţeme rozdělit 

do třech oblastí: na vstupní proces, proces zpracování a výstupní proces. Na obrázku jsou tyto 

části označeny modrou barvou. V rámci těchto oblastí můţeme cyklus dělit na fázi tvorby  

a přijetí, zpracování, publikace a archivace / skartace, ve schématu jsou tyto fáze vyznačeny 

oranţovou barvou. Kaţdá z uvedených fází má různou délku trvání. Ta se liší nejen v určitých 

fázích, ale i v typech procesu, v rámci něhoţ je obsah zpracováván. Například vstupní fáze  

u faktur bývá delší neţ vstupní fáze e-mailové komunikace s dodavatelem. 

Různé fáze ţivotního cyklu písemností pokrývají i různé komponenty ECM, jeţ jsou 

na obrázku vyznačeny zelenou barvou. Existuje několik dělení ECM komponent, v této práci 

je pouţíváno dělení podle organizace AIIM, které do svých odborných prací přijímá většina 

autorů.  

Z obrázku je patrné, které komponenty patří k fázím ţivotního cyklu podnikového 

obsahu. Jedná se o základní členění, které má umoţnit snazší vhled do problematiky. V určité 

situaci můţe nastat, ţe se některá z komponent objeví i v jiné části ţivotní cyklu apod.  
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Obrázek 6: Fáze životního cyklu a komponenty ECM 

V následujících oddílech jsou jednotlivé komponenty ECM blíţe popsány  

a rozebrány. Protoţe se k jednotlivým sloţkám ECM váţí různé technologie a nástroje, budou 

v textu podkapitol také představeny. 

3.2.1 Zachycení (Capture) 

Zachycení obsahuje funkcionality umoţňující generování, zachycování, přípravu  

a zpracovávání nejen papírových, ale i elektronických dokumentů. 

Trh nabízí velké mnoţství produktů s různou úrovní, od jednoduchého zpracování aţ 

po komplexní, vyuţívající automatickou klasifikaci. Pro automatické nebo poloautomatické 

zpracování jsou vyuţívány dokumenty typu EDI nebo XML, výstupy z ERP aplikací. 

Dokumenty se mohou na vstup dostat skenováním, importem elektronických 

dokumentů (video, textové soubory, tabulkové soubory) nebo konverzí elektronických 

dokumentů nezměnitelných obrázků. 
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Fáze skenování je proces, prostřednictvím jehoţ se provádí konverze z papírové 

formy do elektronické podoby, ve většině firem se pro konverzi pouţívají skenovací zařízení. 

Ještě před samotným naskenováním dokumentu je nutná jeho příprava. 

Přípravou dokumentu se rozumí oddělení svázaných listů od sebe, odstranění 

kovových sponek, vylisování papíru, podlepení originálu, nalepení čárového kódu nebo 

vkládání třídících listů, oddělení na barevné a černobílé skenování a dělení dokumentů podle 

typů (faktury, objednávky, reklamace,…). 

Na trhu existuje velká nabídka skenovacích zařízení, většina firem v dnešní době volí 

formu outsourcingu těchto zařízení. To znamená, ţe skenery a tiskárny nevlastní, ale 

pronajímá si je od dodavatelů. Jednou z výhod plynoucích z tohoto vztahu můţe být 

poskytovaný servis týkající se případných poruch a oprav. Skenery můţeme dělit na barevné  

a černobílé, či jaké velikosti předlohy umoţní nasnímat (A4, A3,…), a zda umí skenovat 

jednostranně nebo oboustranně. Setkáváme se s čtečkami čárových kódů ručními, stolními, 

bubnovými, filmovými nebo 3D skenery. 

Naskenované dokumenty mohou být uloţeny v různých formátech, jako jsou TIFF, 

JPEG, PDF, PDF/E, PDF/A, GIF. Některé produkty umí pro zvýšení kvality skenovaných 

dokumentů provést drobné korekce jako například oříznutí, otočení, vyrovnání obrázku, který 

byl naskenován nakřivo, odstranění skvrn, odstranění bílých stránek. Na obrázku 7 je uveden 

příklad VRS softwaru od firmy Kofax, který umoţňuje korekci barevného skenování. 

 

Obrázek 7: Kofax VRS[98] 
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Po zachycení předlohy (papírové nebo elektronické) přichází rozeznání textu. Mezi 

známé technologie patří: 

 OCR (Optical Character Recognition): obraz je převeden na strojem čitelné znaky 

 HCR (Handprint Character Recognition): jde o vylepšení OCR, převádí obraz z ručně 

psaného písma na strojem čitelné znaky, ale ještě není plně schopen zvládat velké části 

textu. Nicméně na předem specifikovaná pole s obsahem je spolehlivý. 

 ICR (Intelligent Character Recognition): umoţňuje převod z ručně psaného písma 

 OMR (Optical Mark Rexognition): umoţňuje převod značek (zaškrtaných, 

zakrouţkovaných), například z formulářů, na hodnoty umoţňující následné zpracování 

 BCR (Bar Code Reading): pouţívá se k rozeznávání čárových kódů, které jsou 

převáděny na znaky 

Nynější technologie jsou většinou jiţ samoučící se, coţ znamená, ţe se zdokonalují 

v rozeznávání znaků, a jejich chybovost, která je na začátku implementace větší, se postupem 

času sniţuje. 

Předposlední fáze před poskytnutím dokumentů odpovídajícím adresátům je jeho 

indexace. Indexace můţe probíhat různými formami: 

 ruční indexace – dokument je naskenován s přiděleným identifikačním kódem, 

metadata do systému doplňuje operátor ručně 

 poloautomatizovaná indexace – některé části dokumentu jsou zpracovávány 

rozpoznávacími programy, operátor můţe metadata podle potřeby doplňovat 

 automatická indexace – systém vytváří veškerá metadata sám a operátor pouze 

kontroluje a opravuje nejasnosti 

V poslední fázi nastává kontrola kvality a opravy, někdy téţ nazývaná fází validace 

a verifikace. V této fázi dochází ke kontrole, zda byly znaky dobře rozpoznány. Operátor 

případně provede jejich opravení. Pod verifikací se skrývá vizuální kontrola rozpoznaného 

textu a ruční oprava, validace je automatická kontrola dat podle definovaných pravidel, 

porovnání hodnot s databází a podobně. 

Popsané fáze a jejich návaznost jsou demonstrovány v příloze 2 a shrnutí komponenty 

naleznete na obrázku 8. 
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Obrázek 8: komponenta „zachycení“, upraveno podle[60] 

Technologie, které k této komponentě náleţejí.  

Pod pojmem Document Imaging se skrývá proces digitalizace dokumentů neboli 

převedení listinných dokumentů do elektronické podoby, ve většině případů do formy 

obrázku
8
, popř. do editovatelného souboru. 

COLD/ERM (Computer Output to Laser Disk/Enteprise Report Management) 

umoţňuje zpracování vstupních dat, která jsou většinou výstupem z jiných systémů, nezávisle 

na zdroji a jejich formátu.  

Protoţe se e-mail stal jedním ze základních forem podnikové komunikace, jejímţ 

prostřednictvím jsou předávány důleţité informace, jako jsou obchodní dokumenty, obchodní 

korespondence, distribuce rozhodnutí top managementu, a protoţe s touto komunikací můţe 

uţivatel nakládat dle libosti, stala se e-mailová komunikace pro firmy rizikem, které s sebou 

přináší hrozbu ztráty důleţitých a citlivých dat. Aby organizace mohly dostat e-mailové 

                                                 

8
Domnívám se, ţe protoţe jsou ve většině případů výstup ve formátu obrázku, který se do angličtiny můţe 

přeloţit jako image, pochází odsud název této technologie. 
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schránky pod svou kontrolu, pomáhá jim v tom Email Management. Tato technologie 

umoţňuje zachytit, klasifikovat a uloţit emailovou komunikaci v rámci organizace do 

centrálního úloţiště. Díky tomu, ţe se přesunou e-mailové zprávy do archivu, zvýší se 

výkonnost poštovního serveru, čas na zálohování a poţadavky velikost poštovního serveru. 

Na druhé straně archiv poskytuje moţnost fulltextového vyhledávání a zabezpečení přístupu 

uţivatelů pouze k obsahu, který potřebují pro výkon své pozice. 

Technologie Data Capture (Forms Processing, Forms Management) umoţňuje 

zpracovávat strukturovaný obsah, jako jsou například naskenované formuláře, objednávky, 

faktury, a uloţit vytěţená data do informačního systému k jejich následnému zpracování. Pro 

formuláře, které byly navrţené a zpracovávané v elektronickém prostředí, se někdy pouţívá 

název E-forms/Web Forms. 

3.2.2 Dočasné uložení (Store) 

Komponenta „dočasné uloţení“ se pouţívá pro typ dokumentů, které není nutné nebo 

ţádoucí dlouhodobě archivovat.  

Podle obrázku 9 můţeme komponentu rozdělit na tři oblasti: úloţiště, knihovnické 

sluţby, technologie. 

Úložiště rozlišujeme podle způsobu uloţení dat, ale v praxi se setkáme s kombinacemi 

různých typů: 

 souborové systémy – pouţívají se hlavně pro dočasné uskladnění
9
. Cílem je sníţit 

zátěţ dat na souborovém rozhraní, aby informace byly obecně dostupné přes 

komponenty správa, dočasné a trvalé uloţení. 

 databáze – mohou být také vyuţívány pro přímé ukládání dokumentů 

 datové skladiště – komplexní systémy pro ukládání dat, které poskytují informace 

nebo reference z různých druhů zdrojů. Mohou být téţ navrţeny s funkcemi pro 

správu dokumentů 

                                                 

9
Jako příklad mohu uvést z praxe, kdy tento typ uloţiště je vyuţíván jako výstup a vstup dávkového zpracování 

dokumentů mezi dvěma systémy. 
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Obrázek 9: komponenta „dočasné uložení“ , upraveno podle [60] 

Knihovnické služby jsou administrační komponenty, které řídí způsob přístupu 

k datům. Na základě metadat rozhodují, které informace budou uloţeny do komponenty 

trvalého uloţení a které pouze dočasně. Knihovnické sluţby úzce spolupracují s komponentou 

správa, zejména s funkcemi vyhledání a získání obsahu. 

Oblast technologie je zde vyhrazena médiím pro ukládání dat. Vyuţívají se média 

typu optické disky (CD, DVD), magnetické pásky, magnetická online média (NAS, SAN, 

RAID). 

3.2.3 Správa (Manage) 

Komponenta „správa“ umoţňuje řízení, zpracovávání a vyuţití informací. Cílem 

komponenty je poskytnout bezpečný přístup k potřebným dokumentům. Komponenta je 

znázorněna na obrázku 10. 

Níţe jsou uvedeny technologie, které sem patří. 

Document Management Systém (DMS) – někdy je tento termín do češtiny překládán 

jako systém pro správu dokumentů, patří mezi ústřední komponenty ECM. V praxi se 
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například stává, ţe bývá modulem / komponentou ERP
10

. DMS by měl být centrálním 

úloţištěm pro všechny aplikace, které jsou ve firmě uţívány. Mezi funkce patří moţnost 

sdílení dokumentů, správa verzí, přihlášení / odhlášení
11

, zrušení změn, anotace. Mezi jeho 

další vlastnosti patří zabezpečení dokumentů, vyhledávání dokumentů a vizualizace obsahu 

ve formě virtuálních sloţek, souborů a integrace s kancelářskými aplikacemi. Dále můţe být 

součástí systému podpora schvalování a uvolňování dokumentů, správa firemních šablon 

dokumentů, reporty a monitoring nad uloţenými dokumenty. 

Collaboration (collaborative systems, groupware) neboli technologie umoţňující 

týmovou spolupráci, není primárně určena pro práci nad podnikovým obsahem, ale protoţe se 

v rámci ní s obsahem manipuluje, váţe se tato technologie k ECM. Mezi její základní 

vlastnosti patří usnadnění komunikace (výměna zpráv, instrukcí, poţadavků), podpora 

kooperace (lehčí práce nad sdíleným dokumentem, jednotné uloţiště, zabezpečený přístup)  

a koordinace (plánování schůzek, úkolů, společných aktivit). 

Spolupráce můţe probíhat ve dvou úrovních, a to synchronně (online setkání – 

videokonference, instant messaging,…) nebo asynchronně (pracovní prostor – wiki, blogy, 

diskuse, e-mail,…). 

V dnešní době snad neexistuje firma, která by neměla na internetu aspoň základní 

prezentaci o sobě a svých produktech. Dříve byla tvorba a změna webových prezentací čistě 

v rukách jejich kodérů, coţ přestalo vyhovovat v době, kdy je nutné data pravidelně a včas 

aktualizovat. Z těchto důvodů začaly vznikat specializované programy, které umoţňují měnit 

obsah webové prezentace, aniţ by uţivatel musel znát programovací jazyk, ve kterém jsou 

prezentace napsány. V oblasti ECM se tato technologie označuje jako Web Content 

Management (WCM) a umoţňuje správu webového obsahu. Mezi její základní vlastnosti 

patří moţnost kontroly publikace nového nebo upraveného obsahu
12

, automatické konverze 

do různých formátů zobrazení, zabezpečený přístup k veřejným a neveřejným informacím. 

                                                 

10
Jako příklad můţeme uvést systém SAP R/3, který označován za ERP systém a jehoţ součástí je i DMS modul. 

11
V angličtině se pro tuto funkci vţil termín check in / check out, tato funkce umoţňuje uzamčení dokumentu pro 

změny jiným uţivatelem, pokud je jiţ dokument editován. 

12
Změny procházejí schvalováním, dokud není schvalování ukončeno, změny nejsou patrné navenek. 
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Records Management (RM) – u nás se pro tento druh technologie pouţívá termín 

spisová sluţba. Obsahuje informace o záznamech, které jsou společnosti povinny 

z legislativních poţadavků uchovávat a archivovat. Jako sekundární vlastnost je uváděn 

pořádek v záznamech a jejich snadné nalezení a zpřístupnění. Spisová sluţba je nezávislá na 

paměťových médiích, umoţňuje vést identifikaci u elektronických, fyzických i hybridních 

záznamů. 

Workflow a BPM technologie byly jiţ probrány v podkapitole 1.5. 

 

Obrázek 10: komponenta „správa“ , upraveno podle [60] 

Knowledge Management (KM) bývá do češtiny překládán jako správa znalostí. 

Podobně jako u týmové spolupráce se nejedná čistě o technologii, která je primárně určena 

pro práci s podnikovým obsahem, ale bývá do ECM řazena, neboť s ní úzce souvisí. Cílem 

této technologie je zaznamenávání, rozšiřování a vyuţívání znalostí uprostřed organizace, aby 

měla organizace dostupné informace, které můţe následně vyuţít při rozhodovacích a řídích 

procesech, a získala tak konkurenční výhodu. 

Pro správu multimediálního obsahu (digitální fotografie, 2D a 3D grafika, animace, 

výkresy, video záznamy, audio záznamy) se vyuţívá technologie Digital Asset Management 

(DAM). Cílem této technologie je uloţení, vyhledání a zabezpečení přístupu k těmto druhům 

elektronických souborů. Organizace můţe pro tyto typy pouţívat stejné úloţiště, které 
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pouţívá pro správu obsahu. Nicméně ochuzuje se tím o specifické vlastnosti přímo určené pro 

práci s těmito formáty, jakou jsou například náhledy obrázků, videí, přehrání záznamu, 

transformace videozáznamů, dávkový sběr multimediálních dat a jejich analýza, popisná  

a multimediální metadata a jiné.  

3.2.4 Trvalé uložení (Preserver) 

V rámci ECM komponenta „trvalé uloţení“ umoţňuje dlouhodobé, bezpečné ukládání 

a zálohování statických a neměnných dokumentů
13

 na podobném principu, jako tomu bylo u 

dočasného uloţení. Zároveň se předpokládá, ţe zde není nutné k dokumentům přistupovat 

rychle jako k aktuálnímu obsahu v komponentě dočasného uloţení. 

Protoţe se v rámci této komponenty počítá s dlouhodobým uloţením dat, je 

rozhodujícím faktorem pro dlouhodobou dostupnost a čitelnost dokumentu včasná migrace ze 

starých systémů do novějších a převod na standardní formáty, jako jsou například formáty 

typu HTML, PDF, TIFF, XML, ODF.  

Jak je patrné z obrázku 11, můţeme média, na kterých se provádí archivace, rozdělit 

na optická (CD, DVD, BlueRay) a magnetická (magnetické pásky, pevné disky).  

I kdyţ se můţe zdát, ţe médium mikrofilm nemá v dnešní době uplatnění, opak je 

pravdou. Bývá nyní nabízen v hybridních systémech s elektronickými médii a stále patří mezi 

časem prověřené médium, u kterého je jeho čitelnost po letech ověřena. 

K této komponentě neodmyslitelně patří proces zálohování. Prostřednictvím 

zálohování se vytváří kopie dat, která se zapisuje na jiné médium, které můţe být stejného 

typu jako byl zdroj dat.  

Rozeznáváme úplnou zálohu (full backup), kam se provádí záloha všech primárních 

dat (1:1); rozdílovou (diferenciální) zálohu, kam se ukládají pouze ta data, která byla od 

                                                 

13
Pod pojmem neměnný dokument se nerozumí pouze dokument ve formátu, který není moţné jiţ editovat 

(TIFF, GIF), ale i editovatelný soubor, který je ve fázi změn uloţen v komponentě dočasného uloţení, od 

okamţiku, kdy je jeho editování ukončeno a je ve své finální podobě (např. finální nabídka pro zákazníka), se 

přesouvá do komponenty trvalého uloţení a stává se z něho jiţ neměnný dokument. Z tohoto důvodu 

specializované softwary, které se zabývají dlouhodobým uloţením, neumoţňují dokument, který byl do systému 

vloţen, jakkoliv editovat, ale pouze vloţit nebo vymazat. 
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úplné zálohy pozměněna; přírůstkovou (inkrementální) zálohu, kam se ukládají data, která 

byla pozměněna od posledního zálohování. 

 

Obrázek 11: komponenta „trvalé uložení“ , upraveno podle [60] 

S touto komponentou bývá spojována technologie Archiving System, jejímţ cílem je 

zajistit dlouhodobé a důvěryhodné uloţení dokumentů a obsahů a jejich následnou skartaci. 

3.2.5 Dodávání informací (Deliver) 

Komponenta „dodávání informací“ umoţňuje vyhledat a zpřístupnit obsah 

z komponent správa, dočasné a trvalé uloţení. Vyhledávání můţe probíhat na úrovni metadat 

nebo fulltextově v samotném obsahu. 

Dvě základní funkce, které jsou důleţité pro výstup obsahu, se nazývají layout/desing 

a publikování. Layout/desing jsou nástroje umoţňující formátování obsahu na výstupu. 

Publikování umoţňuje uveřejnění a distribuci obsahu.  

Před tím, neţ se uţivateli zobrazí zvolený dokument, prochází obsah transformací, jak 

je patrné z obrázku 12. Tento proces se děje na pozadí, takţe si ho koncový uţivatel není 

vědom. 

Mezi transformační technologie se například řadí: 

 COLD / ERM – na rozdíl od komponenty zachycení připravuje výstupní data pro 

distribuci a přenos do archivu. Umoţňuje formátování výstupu, například 
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zákaznických dopisů nebo zákaznických faktur, které jsou poslány do tisku a zároveň 

uloţeny. 

 Personalizace – uţ dlouho není doménou webových portálů, ale týká se všech ECM 

komponent. Personalizace umoţňuje poskytnout uţivateli pouze ty funkce  

a informace, které potřebuje. 

 XML (eXtended Makup Language) – všeobecný značkovací jazyk, který umoţňuje 

popsat rozhraní, strukturu, metadata a dokumenty. XML se stává univerzální 

technologií pro popis informací. 

 PDF (Printable Document Format) – distribuční formát, který umoţňuje nezávisle na 

platformě prezentaci informací. 

 Konverze a prohlížeč – slouţí k přeformátování obsahu do jednotného formátu,  

a také zobrazení výstupní informace v různých formátech 

 

Obrázek 12: komponenta „dodávání informací“ , upraveno podle [60] 

Aby byl obsah při distribuci zabezpečen po stránce obsahu, intelektuálního vlastnictví  

a autorských práv, umoţňuje komponenta přidat bezpečnostní prvky, které by toto měly 
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pokrýt. Mezi nejznámější technologie, které toto umoţňují, patří elektronický podpis (viz. 

kapitola 3.5), vodoznak, PKI (public key infrastructure).
14

 

Distribuce obsahu můţe být vedena prostřednictvím různých kanálů, mezi ně 

například patří: internet, intranet, e-mail, mobilní zařízení, papír, digitální televize, datová 

média a jiné. 

3.3 Technologie ECM 

Jak je patrné, oblast ECM je natolik obsáhlá a komplexní, ţe pro její potřeby není 

moţné vše pokrýt v jedné technologii či aplikaci. V této podkapitole bych chtěla poukázat na 

to, jak se autoři a dodavatelé různí ve výčtu technologií ECM, a ţe není snadné se 

v nabízených technologiích vyznat, neboť nám v tom brání roztříštěnost v názvosloví, ale i to, 

jak se obor rychle vyvíjí a stále přibývají nové technologie. 

Společnost Gartner
15

 uvádí tyto technologie za jádro ECM. Kritéria, která musí být 

splněna, aby mohl být výrobce zařazen do oblasti ECM, jsou: 

 document management (DM) 

 collaboration / groupware 

 web content management (WCM)  

 records management (RM) 

 workflow / business process management (BPM) 

 document capture a document paging 

Jan Janota ve svém článku týkajícím se oblasti ECM uvádí tento seznam technologií 

[55]: 

 Archive and Storage Management (ASM)  

 Team Collaboration (TCM)  

 Digital Asset Management (DAM)  

                                                 

14
PKI je infrastruktura veřejných / privátní klíčů, které se pouţívají pro zvýšení úrovně bezpečnosti při výměně 

dat na internetu. 

15
 Společnost Gartner se zabývá výzkumem a konzultantstvím v informačních technologiích. Byla zaloţena 

v 1979 v USA.  
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 Document / Content Management (CM)  

 Enterprise Report Management (ERM)  

 E-Forms Management  

 E-Mail Management  

 Image Management (IM)  

 Output Management (OM)  

 Portals 

 Process Management (BPM)  

 Records Management (RM)  

 Web Content Management (WCM)  

Renáta Kunstová ve své knize blíţe popisuje tyto technologie [67]: 

 Document Imaging 

 Data Capture / Forms Management 

 Document Management Systems 

 Record Management 

 E-mail Management 

 Archiving System 

 Workflow 

 Groupware 

 Web Content Management 

 Knowledge Management 

 Digital Asset Management 

Podíváme-li se na dodavatele aplikací, je situace podobná a o něco sloţitější v tom, ţe 

v dnešní době se jiţ neprodává samotný produkt (krabicový software), ale sluţby a řešení šitá 

na míru jednotlivým odvětvím průmyslu nebo organizacím. Většina dodavatelů se snaţí své 

zákazníky přesvědčit o tom, ţe jejich dodávaná sluţba ECM plně pokrývá celou oblast, coţ 

vzhledem ke komplexnosti této oblasti není moţné. Dodavatelská řešení pokrývají pouze 

určité části ECM, někteří se snaţí pokrýt jeho základní část, jiný se specializují na určité 

komponenty. V poslední době výrobci ECM sledují nový trend outsourcingu IT a nabízejí 

různé formy outsourcingu pro oblast ECM. Pro porovnání, jak se názvosloví a technologie 
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v dodavatelské oblasti rozcházejí, uvádím příklad dvou leadrů v oblasti ECM – IBM FileNet a 

EMC Documentum. 

Firma AutoCont, která je dodavatelem ECM FileNet, uvádí tento seznam [10]: 

 Content manager 

 Business Process manager 

 Forms manager 

 Image manager 

 Records manager 

 Web Content manager 

 Team Collaboration manager 

Naproti tomu firma EFCON, dodávající Documentum, nabízí moţnost sestavit ECM 

z následujících aplikací [39]: 

 Enterprise Document Management (EDM) 

 Web content management (WCM) 

 Records Management 

 Email Management 

 Digital Asset Management (DAM) 

 Spolupráce 

 Business Process Management (BPM) & Workflow 

 Integrovaná archivace dokumentů a jejich zpřístupnění 

Jak z uvedeného vyplývá, existuje velké mnoţství nástrojů od různých dodavatelů, 

které mají firmám zabezpečit práci s informačním obsahem. Roztříštěnost názvosloví ztěţuje 

firmám výběr a porovnání cenové dostupnosti.  

Chtěla bych do této změti pojmů vnést aspoň částečný pořádek. Z tohoto důvodu jsem 

vytvořila tabulku 1, ve které jsem označila mnou preferovaný termín a k němu jsem přiřadila 

ekvivalenty. Uvědomuji si zároveň, ţe seznam ekvivalentních názvů není úplný a některé 

ekvivalentní termíny jsou sporné. 
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Preferovaný termín Ekvivalentní termín 

Data Capture E-Forms Forms Management E-forms/Web Forms 
Forms 
Processing 

Collaboration Groupware Collaboration Tools 
Team Collaboration 
Management 

Team 
Collaboration 

Document 
Management 
System (DMS) 

Document 
Management 

Enterprise Document 
Management  

Electronic Document 
Management System 

  

Web Content 
Management 
(WCM) 

Web content 
management 
systém 

Content 
Management 

Content 
Management System 

  

Records 
Management 
Systém (RMS) 

Records 
Management 

Electronic Records 
Management Systém 

Fixed Content 
Management 

  

Document Imaging 
Document 
Capture 

Document Image 
Systems 

Document 
proccessing 

  

E-mail Management E-mail Archiving 
E-mail Management 
System 

    

Archive 
Management 
Systém 

Archiving System 
Archive and Storage 
Management 

    

Digital Asset 
Management 
(DAM) 

Media Asset 
management 

Digital Asset 
Warehousing 

    

Business process 
management (BPM) 
/ Workflow 

        

Tabulka 1: Názvosloví ECM technologií 

Jako příklad bych uvedla Web Content Management a jeho ekvivalentní termín 

Content Management. Někteří autoři se přiklánějí k tomu, ţe se jedná o ekvivalentní pojmy, 

nicméně jiní autoři vidí pod pojmem Content Management více neţ jen správu webového 

obsahu, a to správu celého podnikového obsahu, proto je kladen na úroveň pojmu Enterpise 

Content Mangement. 

Za povšimnutí stojí také termín Business process management, u kterého se mi 

nepodařilo nalézt ekvivalentní pojmenování. Někteří autoři tyto dva termíny vnímají jako 

synonyma, ale v kapitole 1.5 jsem se snaţila objasnit, ţe tomu tak není. Spíše se proto kloním 

k názoru, ţe workflow můţe být součást BPM. 

3.4 Gartner ECM kvadrant 

Společnost Gartner publikuje ročně Magický kvadrant pro ECM (Magic Quadrant for 

Enterprise Content Management), který je analýzou trhu s technologiemi ECM. 
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Společnost dělí dodavatele podle dvou základních kritérií: úplnost vize a schopnosti ji 

realizovat. Na základě kritérií a metody, které společnost nezveřejňuje, se výrobce ocitne  

v jednom ze čtyř kvadrantů: 

 Lídři (leaders): mají vysoké skóre v obou kritériích, jak je patrné z obrázku níţe, 

vyskytují se zde známé velké korporace. 

 Vyzyvatelé (challangers): mají vysoké skóre ve schopnosti realizovat, ale niţší 

v úplnosti vize. Většinou jde o výrobce, kteří mají minimální plány týkající se 

budoucnosti svého odvětví. 

 Vizionáři (visionaries): mají niţší skóre realizovat, ale vyšší úplnost vize. Obvykle se 

jedná o menší společnosti, u kterých je předpokládán potenciál do budoucnosti. 

 Nevýznamní hráči (niche players): dodavatelé, kteří mají niţší skóre v obou 

kritériích. Většinou jde o nové přírůstky na trhu nebo je Gartner nově zahrnul do 

analýzy. 

Na obrázku 13 je zachycen trh ECM v roce 2010. Společnost Gartner ve své analýze 

nedoporučuje provádět srovnání prodejců z předchozích let, neboť se trh neustále mění 

(akvizice, partnerství, …) a díky tomu se mění kritéria a způsob hodnocení dodavatelů. ECM 

technologie se v posledních letech výrazně změnily, coţ s sebou přineslo širší sadu funkcí, 

lepší řízení procesů, snazší pouţití. Z těchto důvodů pokračuje společnost Gartner i nadále 

v podpoře velkých výrobců, kteří mají produkty na trhu déle neţ pět let nebo jejich řešení je 

pouţíváno napříč odvětvími a zeměmi. 
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Obrázek 13: Magický kvadrant ECM 2010[13] 

Podle společnosti Gartner by mělo dojít v organizacích k většímu propojení obsahu 

s obchodními procesy a výsledky, coţ bývá problémové z důvodu roztříštěnosti rozpočtů  

a odlišných očekávání a zároveň v obtíţné sledovanosti úspěšné implementace ECM. 

Společnosti dnes mají větší výběr v modelech nasazení, mohou vybírat z tradičního 

softwaru nebo z opensource softwaru
16

, software jako sluţba (SaaS)
17

 a rozhodnout se tak 

podle závislosti poţadované funkcionality a charakteru obsahu. 

V dnešní době dochází k obrovskému růstu sociálního obsahu, coţ bude mít dopad na 

nové technologie pro správu ţivotního cyklu tohoto obsahu. Podle studie Gartner provedené 

v roce 2009 31% podniků uvedlo, ţe pravidelně vyuţívají sociální média a 51% plánuje 

zvýšit rozpočet na sociální média a software umoţňující spolupráci v roce 2010. Z tohoto 

                                                 

16
Termín opensource bývá vnímán různě, v základě je o počítačový software s otevřeným zdrojovým kódem, 

v rozšířeném významu můţe být vnímán jako bezplatný software, jehoţ vývoj zabezpečuje dobrovolnická 

komunita, někdy je vnímán jako nekomerční software jako protipól ke komerčním produktům.  

17
Do angličtiny je termín překládán termíny software as a service, jedná se o model, v rámci kterého jsou 

zákazníkovi software a data poskytovány v hostovaném řešení, obvykle jsou uţivatelům přístupné pomocí 

tenkého klienta, coţ je většinou přes webový prohlíţeč. 
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důvodu mají sociální aplikace potenciál k vytvoření velkého mnoţství nespravovaného 

obsahu, který by mohl být jednou důleţitý pro soudní nebo správní vyšetřování. Stojíme zde 

před podobnou situací, jako u e-mailových zpráv, u kterých se nepředpokládala nutná 

archivace. 

3.5 Standardy, normy a legislativa České republiky vztahující se k ECM 

Dokumenty mohou být pouţity jako důkazní prostředek při soudních a mimosoudních 

pří. Rozdíl je v tom, kdo kdy musí dokazovat pravost takového dokumentu. Jde-li o veřejné 

dokumenty,
18

 musí jejich nepravost prokázat ten, kdo ji popírá. Jde-li o soukromé dokumenty, 

tam je situace obrácená, tam musí jejich pravost a obsah dokazovat ten, kdo se jich dovolává. 

Občanský zákoník (č. 10/1964 Sb.) v § 40 odstavec 4 stanovuje, ţe písemná forma 

můţe být i v elektronické podobě: 

„písemná forma je zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo 

elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, 

která právní úkon učinila.―[28] 

Jak je výše patrné, co by mohlo být sporné, je identifikace a s ní související 

autentizace osoby
19

. U papírových dokladů se určování totoţnosti provádí podpisem, který 

bývá doplněn o další identifikační údaje jako například jména, příjmení, adresy a autentizace 

notářským ověřením. K elektronickým dokumentům přidáme identifikační údaje, pro 

autentizaci se k dokumentu připojuje elektronický podpis. Ten by v ideálním případě měl být 

doplněn časovým razítkem. 

Jedním z důleţitých českých zákonů dotýkajících se této oblasti je zákon  

o archivnictví a spisové službě (č. 499/2004 Sb.)
20

. Zákon upravuje výběr, kategorizaci  

a ochranu archiválií, práva a povinnosti vlastníků nebo správců archiválií a spisovou sluţbu. 

                                                 

18
Dokumenty vydané státními orgány. 

19
Identifikaci lze stručně definovat jako zjištění identity subjektu, zatímco autentizaci jako ověření, ţe subjekt je 

tím, za koho se prostřednictvím této identity vydává. [Smejkal aj., 2004] 

20
Tento zákon by novelizován zákonem č. 190/2009 Sb. změny jsou minimální a spíše formálního charakteru. 
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Další související vyhlášky, například vyhláška ministerstva vnitra č. 646/2004 Sb.,  

o podrobnostech výkonu spisové sluţby
21

.  

V zákoně pro oblast ECM jsou důleţité definice pojmů dokument, archiválie  

a původce. Dokument je v § 2 odstavec písmeno d) definován jako každá písemná, obrazová, 

zvuková nebo jiná zaznamenaná informace, ať již v podobě analogové či digitální, která byla 

vytvořena původcem nebo byla původci doručena [26], archiválie je ve stejném paragrafu 

písmeno e) vymezena jako dokument, který byl vzhledem k době vzniku, obsahu, původu, 

vnějším znakům a trvalé hodnotě dané politickým, hospodářským, právním, historickým, 

kulturním, vědeckým nebo informačním významem vybrán ve veřejném zájmu k trvalému 

uchování a byl vzat do evidence archiválií [26], a původcem je podle zákona v § 2 odstavec 

písmeno c) každý, z jehož činnosti dokument vznikl [26]. 

Původci jsou zákonem děleni na veřejnoprávní a soukromoprávní s tím, ţe jejich 

povinností je uchovávat dokumenty a umoţnit výběr archiválií. Výběr archiválií provádějí 

místní archivy, kritéria jsou vymezena zákonem, a můţe probíhat při skartačním řízení nebo 

mimo něj. Protoţe podle zákona jsou původcem i firmy, vymezuje zákon v příloze 1 

dokumenty, které jsou firmy povinny uchovávat a umoţnit jejich výběr. Seznam je uveden 

v příloze 3. 

Na základě platné legislativy by měl mít původce schválený vlastní předpis pro výkon 

spisové sluţby
22

 obsahující spisový řád a skartační řád
23

. Elektronické spisové sluţby by měly 

podporovat skartační řízení (generování skartačního návrhu). O systémech podporujících 

elektronickou spisovou sluţbu bylo pojednáno výše. 

Mezi další důleţité legislativní dokumenty týkající se ECM patří zákon o účetnictví 

(č.563/1991 Sb.), kde je pro oblast ECM důleţitý § 4 odstavec 10 vymezující: účetní jednotky 

jsou povinny vést účetnictví jako soustavu účetních záznamů; přitom mohou použít 

technických prostředků, nosičů informací a programového vybavení. Účetním záznamem se 

                                                 

21
Tato vyhláška byla novelizována vyhláškou č. 191/2009 Sb. 

22
Způsob příjmu, evidence, rozdělování a oběh dokumentů, dále jejich vyhotovování, podepisování a uţití 

razítek, odesílání a ukládání dokumentů. 

23
Způsob posuzování a vyřazování dokumentů. Vyhláška uvádí 3 skartační znaky (A-archiv, S-stoupa, V-výběr 

označuje ty dokumenty, které budou po uplynutí skartační lhůty (doba vyjádřená počtem let, po které je vyřízený 

dokument uloţen ve spisovně) posouzeny a rozděleny mezi dokumenty se skartačním znakem A nebo V. 
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rozumí data, která jsou záznamem veškerých skutečností týkajících se vedení účetnictví. 

Každou skutečnost týkající se vedení účetnictví jsou účetní jednotky povinny zaznamenávat 

výhradně jen účetními záznamy [29]. Dále v odstavci 11 umoţňuje, aby jednotlivé účetní 

záznamy byly seskupovány do souhrnných účetních záznamů; takovými účetními záznamy 

jsou zejména účetní doklady, účetní zápisy, účetní knihy, odpisový plán, inventurní soupisy, 

účtový rozvrh, účetní závěrka a výroční zpráva [29]. Dále zákon v § 33 odstavci 2 umoţňuje, 

aby měly účetní záznamy písemnou, technickou a smíšenou formu, technickou formou je 

účetní záznam provedený elektronickým, optickým nebo jiným způsobem nespadajícím pod 

písmeno a)
24

, který umožňuje jeho převedení do formy, v níž je jeho obsah pro fyzickou osobu 

čitelný [29]. Zákon zároveň v tomto paragrafu v odstavci 3 řeší přechod mezi formami, kde 

ukládá za povinnost, aby obsah účetního záznamu byl shodný s obsahem v původní formě. 

Splnění průkaznosti se má za prokázané, pokud účetní jednotka předloţí oba záznamy a jejich 

obsah je shodný. Dále v odstavci 4 zákon pamatuje na skartační řízení, kde účetní záznam  

v technické nebo smíšené formě, se skartačními znaky „A― nebo „V― vzniklý z činnosti účetní 

jednotky, musí být ve formátu, který zaručí jeho neměnnost a umožní jeho následnou čitelnost 

pro fyzickou osobu. Pokud tuto podmínku nemůže účetní jednotka zabezpečit, převede takové 

účetní záznamy do listinné formy odpovídající době jejich vyřízení a opatří je náležitostmi 

originálu, a to nejpozději před jejich zařazením do výběru archiválií ve skartačním řízení 

nebo mimo ně [29]j.  

Zákon řeší i povinnou dobu, po kterou je subjekt nucen účetní záznamy uchovávat (§ 

31 a 32). Například uzávěrku nebo výroční zprávu musí subjekt uchovávat 10 let a účetní 

doklady nebo účetní knihy po dobu 5 let. 

I přesto, ţe by se mohlo zdát, ţe zákon o účetnictví nemůţe mít vliv na oblast ECM, 

má ji relativně velkou, nejen ţe definuje druhy dokumentů (účetní uzávěrky, výroční zprávy), 

ale vymezuje i jejich dobu uchování, formu a převod mezi nimi. Je tedy zřejmé, ţe se zákon 

dotýká komponent dočasného a trvalého uloţení a softwaru typu ERMS. 

Nejspíše nejnovější a nejvíce diskutovaný zákon, který ve své době zaměstnával nejen 

subjekty, které byly postaveny na stranu příjemců, ale i výrobce a prodejce aplikačních 

                                                 

24
Listinnou formu účetní záznam provedený na analogový nosič rukopisem, psacím strojem, tiskařskými nebo 

reprografickými technikami anebo tiskovým výstupním zařízením výpočetní techniky, jehoţ obsah je pro 

fyzickou osobu čitelný 
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softwarů, zvl. ERMS, je zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů (č. 300/2008 Sb.). Tento zákon umoţňuje prostřednictvím datových schránek 

zasílat a přijímat dokumenty v elektronické podobě buď od orgánů veřejné moci, nebo mezi 

právními subjekty navzájem. Cílem zákona je nahradit listinnou formu formou elektronickou. 

Zákon vymezuje, co je to datová schránka, informační systém datových správ (ISDS), 

datová zpráva, komu a za jakých podmínek bude datová schránka zřízena nebo zrušena, 

doručování datových zpráv
25

 prostřednictvím datových schránek a způsoby autorizované 

konverze. 

V posledních letech spolu s nástupem ISDS se dostal do popředí zákon  

o elektronickém podpisu
26

 (č. 227/2001 Sb.), který byl novelizován zákonem č.440/2004 Sb. 

Novela řeší nejen otázku elektronického podpisu, ale i kvalifikovaná časová razítka
27

 a zavádí 

pojem elektronická značka
28

. 

Mezi další zákony, vyhlášky a vládní ustanovení vztahující se k ECM patří: 

 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

 Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 

 Zákon č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy 

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

 Vyhláška č.499/2004 Sb., o elektronických podatelnách 

                                                 

25
Dokumenty orgánů veřejné moci doručované prostřednictvím datové schránky, úkony prováděné vůči orgánům 

veřejné moci prostřednictvím datové schránky a dokumenty fyzických osob, podnikajících fyzických osob a 

právnických osob dodávané prostřednictvím datové schránky mají formu datové zprávy. 

26
Elektronickým podpisem jsou údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní 

logicky spojené a slouţí jako metoda k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové 

zprávě. 

27
Kvalifikovaným časovým razítkem je datová zpráva, kterou vydal kvalifikovaný poskytovatel certifikačních 

sluţeb a která důvěryhodným způsobem spojuje data v elektronické podobě s časovým okamţikem, a zaručuje, 

ţe uvedená data v elektronické podobě existovala před daným časovým okamţikem. 

28
Elektronický podpis mohou pouţívat jen fyzické osoby. Pro instituce, které potřebují vyuţívat automatické 

rozesílání autorizované zprávy, byla zřízena elektronická značka. Lze říct, ţe paralelou k elektronické značce je 

úřední razítko. 
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 Vládní usnesení č.11/2004, k dlouhodobému uchovávání a zpřístupňování dokumentů 

v digitální podobě 

 Vládní usnesení č.1338/2008, kterým se stanoví výstupní datové formáty statických 

dokumentů textové, obrazové a kombinované povahy v podobě PDF/A, TIFF a PNG 

K problematice ECM se váţe nejen velké mnoţství legislativy, ale i velké mnoţství 

norem, standardů a směrnic. Není cílem této kapitoly podrobně a do detailu procházet 

jednotlivé standardy
29

. Spíše bych chtěla prostřednictvím obrázku 14 předvést souvislost mezi 

jednotlivými procesy nad dokumenty a standardy. 
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Obrázek 14: Vztahy mezi standardy a procesy[78] 

Jak jiţ bylo výše popsáno, dělíme ECM na pět komponent. Obrázek je převzat ze 

standardu MoReq2, kde přidávají k těmto komponentám ještě vytvoření (create), použití 

(use), přenos (transfer) a zničení (destroy). Aby byla zachována jednota dělení v této práci, 

rozšíříme pojem zachycení i o vytvoření, pojmem dodávání informací sloučíme termíny uţití 

a přenos, a proces zničení budeme chápat jako část procesu dočasného uloţení. 

                                                 

29
V této podkapitole budu pouţito slovo standard jako synonymum pro normy a směrnice, s výjimkou, kdy bude 

za slovem standard uveden název standardu. 
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Nyní si k jednotlivým komponentám přiřaďme základní standardy. Pro proces 

zachycení jsou důleţité standardy, které definují formáty záznamů. Mezi takové patří 

například standardy RFC 2821/2822 (pro e-mail), ISO 216, TIFF a JPEG (pro skenované 

obrázky) a PDF/A. 

Komponenty dočasného uložení se dotýká norma ISO 12142, která se týká ukládání 

dat na přepisovatelné a nepřepisovatelné optické disky, nebo norma ISO 12037, která se 

zabývá výmazem dat na nepřepisovatelných optických discích. 

Pro trvalé uložení je klíčový standard OAIS, norma ISO 18492. Dále se tohoto 

procesu dotýká i norma ISO 19005-1 (PDF/A), která definuje archivační formát nebo 

standardy pro elektronický podpis, X.509 a XKMS. 

Metadatové standardy mohou podpořit přístup k datům v procesu správy. Rovněţ jsou 

zde relevantní právní normy ISO 15801 a ISO 12654. 

Pro dodávání informací je pouţití metadatových standardů nezbytné pro převody 

mezi organizacemi, systémy, nebo standardy, které umoţňují jedinečnou identifikaci X.667 

nebo GUID. 

Vztahy mezi procesy a standardy jsou podrobně rozepsané v tabulce – Příloha 4. 

Pro zajímavost bych chtěla uvést standard CMIS (Content Management 

Interoperability Services), jehoţ cílem je vytvořit rozhraní pro komunikaci mezi úloţišti 

prostřednictvím webových sluţeb
30

 a zajistit tím interoperabilitu mezi různými systémy ECM 

bez ohledu na to, zda jde o produkt IBM nebo Microsoftu. Standard jiţ podpořily společnosti 

IBM, Microsoft, SAP, Alfresco, Oracle.  

CMIS počítá se třemi moţnostmi vyuţití, buď je moţné standard pouţívat pro 

komunikaci mezi dvěma a více uloţišti, mezi aplikací a uloţištěm, nebo pro centralizované 

vyhledávání. Toto s sebou přináší výhody v tom, ţe není nutné pro aplikace vytvářet 

integrační rozhraní, uţivatelé mohou pro vyhledávání nad více uloţišti uţít jednotné rozhraní, 

standard je technologicky nezávislý. 

                                                 

30
Označení pro technologie, které umoţňují interakci mezi aplikacemi. 
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3.5.1 Standardy dotýkající se metadat 

Jak je jiţ patrné z předcházející podkapitoly, problematikou ECM se zabývá velké 

mnoţství zákonů, standardů a norem. Blíţe se však budeme věnovat jen standardům  

a normám, které se dotýkají oblasti metadat. Důvod, proč se v této podkapitole věnuji blíţe 

metadatům, je ten, ţe metadata dokumenty provází od začátku uloţení do systému aţ po jejich 

skartaci či archivaci. Na základě metadat je moţné dokument vyhledat, archivovat, skartovat, 

vytvářet statistiky, definovat přístupová práva apod. 

Mezi základní normy patří ISO 15489 a ISO 23081, které budou podrobně popsány  

v následujícím oddílu. Tyto normy nebyly zatím přijaty do systému českých norem. Zajímavé 

však je, ţe v České republice najdeme pobočku mezinárodní Společnosti pro správu informací 

a záznamů, která má oprávnění udělovat osobní certifikáty pro státní správu a provádět audit 

na základě normy ISO 15489. Mezi cíle společnosti patří propagace a podpora správného 

řízení ţivotního cyklu dokumentů a snaha o zvyšování kvality v této oblasti. 

3.5.1.1 Normy ISO 15489 a ISO 23081 

ISO 15489 je mezinárodní standard se zaměřením na správu informací a záznamů. 

Norma je rozdělena na dvě části: 

 ISO 15489-1:2001 Information and documentation – Records management Part 1: 

General 

 ISO/TR 15489-2:2001 Information and documentation – Records management – Part 

2: Guidelines 

První část normy vymezuje základní pojmy, popisuje výhody správy záznamů, 

obsahuje pokyny pro navrhování a implementaci spisové sluţby, principy procesů řízení 

záznamů a určování zodpovědnosti. Druhá část obsahuje metodiku na zavedení normy 

v organizaci, která chce splnit její podmínky. 

Ve druhé části normy jsou vymezena metadata. Při registraci záznamu norma poţaduje 

aspoň tato minimální metadata: 

 Přiřazení jedinečného identifikátoru systémem 

 Datum a čas registrace 

 Název nebo zkrácený popis 
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 Autor (osoba nebo organizace), odesílatel nebo příjemce 

Nicméně hned v závěsu norma připomíná, ţe detailnější registrace umoţňuje  

k záznamu připojit popisné informace týkající se kontextu, obsahu, struktuře záznamu, a také 

odkazy na související záznamy. 

V závislosti na povaze obchodního záznamu, poţadavků organizace a technologických 

moţnostech norma říká, ţe je moţné k jedinečnému identifikátoru záznamu připojit například 

i tato metadata: 

 Název dokumentu 

 Popis nebo abstrakt 

 Datum vytvoření 

 Datum a čas převzetí 

 Autor 

 Odesílatel 

 Příjemce 

 Klasifikace 

 Odkaz na související záznamy 

 Software a jeho verze, ve které byl záznam vytvořen nebo ze které přišel 

 Přístupová práva 

 Doba uchování 

ISO 23081 doplňuje normu 15489 a má také dvě části: 

 ISO 23081-1:2006 Information and documentation – Records management processes 

– Metadata for records – Part 1: Principes 

 ISO 23081-2:2007 Information and documentation – Records management processes 

– Metadata for records – Part 2: Conceptual and implementation issues. 

Norma poskytuje rámec pro pouţití, vytvoření a řízení správy záznamů a jejich 

metadat. Norma nedefinuje povinný soubor metadat k záznamům, jak by se mohlo na první 

dojem zdát, důvodem jsou různé typy organizací, jeţ ji uţívají, a rozdílné legislativní 

poţadavky. 
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Norma rozděluje metadata, která jsou potřebná pro podporu normy ISO 15489-1 do 

následujících šesti typů: 

a) Metadata o záznamu samotném 

b) Metadata o obchodních pravidlech nebo postupech a nařízeních 

c) Metadata o agentech 

d) Metadata o podnikatelské činnosti nebo procesech 

e) Metadata týkající se procesu řízení záznamu 

Obrázek 15 z normy vymezuje hlavní metadatové typy a jejich vztahy, kde jednotlivé 

dokumenty či skupina dokumentů jsou zastoupeny záznamem (records), osoby nebo 

organizační struktura v podniku činitely (agents), podnikatelské činnosti obchodem 

(business)a pravidla týkající se obchodu a zákonných nařízeních nařízeními (mandates). 

 

Obrázek 15: Metadatový model, upraveno podle, upraveno podle[50] 

Dále norma definuje šest metadatových skupin: identita (identity), popis (dexcription), 

pouţití (use), skartační reţim (even plan), historie událostí (event history), vztah (relation), jeţ 

ve své specifikaci pouţívá MoReq2. 



  ECM 

55 

3.5.1.2 Dublin Core (ISO 15836) 

Název standardu je odvozen od amerického města v Ohio, kde se v roce 1995 konala 

konference, na níţ tento standard vznikl. Původně byl navrţen pro popis zdroj na WWW 

sestavený přímo autorem, nicméně časem si získal přízeň i institucí, kteří se zabývají 

zpracováním zdrojů primárně – jako například knihovny, vládní organizace, muzea.  

V roce 2001 standard přijala technická komise jako normu ANSI/NISO Z39.85, v roce 

2003 byl standard publikován jako mezinárodní norma ISO 15836:2003 Information and 

documentation – The Dublin Core metadata element set. Dublin Core je součástí formátu 

Office Open XML, který se stal v roce 2008 mezinárodní normou ISO/IEC 29500:2008 

Information technology – Document description and processing languages – Office Open 

XML File Formats. 

Vývoj, správu, podporu a propagaci zajišťuje asociace DCMI (Dublin Core Metadata 

Initiative). Mezi činnosti DCMI patří například práce v pracovních skupinách, pořádání 

výročních konferencí a seminářů, vzdělávací činnosti a podpora při šíření normy a postupů. 

Základní seznam sady metadat je uveden v tabulce 1, i zde je ve výčtu patrný původní 

záměr popisu elektronických zdrojů.  

Anglicky Česky 

Title Název 

Creator Tvůrce 

Subject Předmět 

Description Popis 

Publisher Vydavatel 

Congributor Přispěvatel 

Date Datum 

Type Typ 

Format Formát 

Identifier Identifikátor 

Source Zdroj 

Language Jazyk 

Relation Vztah 

Coverage Pokrytí 

Rights Práva 
Tabulka 2: Dublin Core Metadata 

Mezi základní rysy Dublin Coru patří jeho jednoduchost, mezinárodní pouţití  

a moţnost modifikace (v případě individuální potřeby je moţné sadu metadat rozšířit). 
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3.5.1.3 DoD 5015.2 

Specifikaci DoD 5015.2 (Electronic Records Management Software Applications 

Design Criteria Standard) vydalo Ministerstvo obrany Spojených států amerických v listopadu 

1997. Standard definuje povinné provozní, legislativní a regulační poţadavky, které musí 

splňovat aplikace pro správu spisové sluţby, aby byla zajištěna integrace mezi aplikacemi 

v jednotlivých odděleních ministerstva
31

 a následně přesun záznamu do Národního archivu
32

. 

I kdyţ tento standard vznikl nejdříve pro účely ministerstva, je nyní vyuţíván  

i v jiných státních či soukromých organizacích. Proto výrobci, jako například Alfresco nebo 

IBM, implementovali tento standard do svých aplikací a nechávají si jej pravidelně testovat. 

Anglicky Česky 

Unique Record Identifier Jedinečný identifikátor záznamu 

Subject or Title Předmět nebo název 

Date Filed Datum uložení 

Publication Date Datum publikace 

Author or Originator Autor nebo původce 

Originating Organization Původní organizace 

Supplemental Marking List Doplňková klasifikace 

Media Type Typ média 

Format Formát 

Date Received Datum přijetí 

Addressee Adresát 

Other Addressee Jiný adresát 

Location Umístění 

Organization-Defined Fields Pole definovaná organizací 
Tabulka 3: DoD Metadata 

Tabulka 3 obsahuje seznam metadat, která jsou definována standardem DoD. Ze 

seznamu je patrné, ţe standard se zabývá technologií ERMS, neboť jsou zde metadata jako 

například adresát, původní organizace, která jsou typická pro tuto komponentu. 

                                                 

31
Mezi jednotlivým oddělením, neboli Department of Defense - odtud pochází zkratka DoD. 

32
National Archives and Records Administration (NARA) – Národní archiv standard DoD podpořil a doporučil 

jeho pouţívání pro všechny federální agentury jiţ v roce 1998, podílel se na vývoji jeho druhé verze, kterou 

v lednu 2003 schválil. V září 2008 schválila i třetí a zatím poslední verzi DoD. 
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3.5.1.4 MoReq 

Standard MoReq (Model Requirements for the Management of Electronic Records, 

Modelové poţadavky na správu elektronických dokumentů) popisuje modelové poţadavky 

pro správu elektronických záznamů, zaměřuje se především na funkční poţadavky systémů 

elektronické spisové sluţby (ERMS). 

MoReq definuje základní potřebné funkce pro spisovou sluţbu a je jedno, zda je 

spisová sluţba pouţívána ve veřejném nebo soukromém sektoru. MoReq je obecná, 

modulární specifikace, coţ umoţňuje organizaci, aby do své politiky správy záznamů vyuţila 

pouze ty části specifikace, které jsou pro ni relevantní a pomohou organizaci vyhovět 

regulovaným poţadavkům v rámci obchodní činnosti. 

MoReq vznikl z iniciativy Evropské komise, která v roce 1999 vyhlásila projekt IDA 

MoReq, jehoţ cílem bylo vyvinout vzorovou specifikaci funkčních poţadavků na správu 

elektronických dokumentů. Realizace projektu se ujalo DLM Fórum (Document Lifecycle 

Management), které se specializuje na způsoby nakládání s dokumenty v digitální podobě. 

Výběrové řízení vyhrála v roce 1999 firma Cornwell Affiliates. 

V DHL Fóru vznikla pracovní skupina, která měla stávající standard rozšířit o funkční 

poţadavky v celoevropském kontextu, vytvořit nové testovací schéma, metodiku uchovávání 

digitálních dokumentů a metadat, tzn. MoReq2. Financován byl z programu evropské unie 

IDABC. Práce na nové verzi začaly v roce 2004 a v roce 2007 byl projekt dokončen. 

V tabulce 4 jsou uvedena základní metadata standardu MoReq2. Metadatový model se 

snaţí být konzistentní, pokud je to moţné, s následujícími mezinárodními normami: 

 ISO 23081 – Records management processes – Metadata for records 

 ISO 15489 – Records management 

 ISO 15836 – The Dublin Core metadata element set 

Důvodů pro tuto soudrţnost je více, například rozsah standardu MoReq2 je oproti 

normě ISO 23081 menší, ISO 15836 postrádá některé prvky, které jsou nezbytné pro správu 

záznamů. Podíváme-li se znovu na definici šesti typů v normě 23081, zjistíme, ţe MoReq2 

plně pokrývá typy a) a c), částečně e) a f), ale vůbec b). 
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Metadata 
Group 

Metadata Element Name 
 

Skupina 
metadat 

Název metadat 

Identity 
system_identifier 

 
Identita 

systémový_identifikátor 

system_identifier_rendition 
 

systémový_identifikátor_ztvárnění 

Description 

abstract 
 

Popis 

abstrakt 

author 
 

autor 

classification 
 

třídění 

copy_recipient 
 

příjemce_kopie 

counter_signature 
 

proti_podpis 

date 
 

datum 

external_identifier 
 

vnější_identifikátor 

place 
 

místo 

recipient 
 

příjemce 

record type 
 

typ_dokumentu 

sender 
 

odesílatel 

title 
 

název 

Event plan 

abstract 
 

Skartační 
režim 

abstrakt 

Agent 
 

agent 

date 
 

datum 

event_description 
 

popis_události 

event_trigger 
 

spouštěč_události 

period 
 

období 

reminder 
 

připomenutí 

status 
 

status 

volume 
 

díl 

Event history 

abstract 
 

 Historie 
událostí 

abstrakt 

date 
 

datum 

disposal_hold 
 

skartační znak 

transfer_or_destroy 
 

přenos_nebo_zničení 

transferred_to 
 

přenos do 

Use 

administrator 
 

 Použití 

správce 

inactive 
 

Neaktivní 

language 
 

jazyk 

status 
 

status 

technical_environment 
 

technické_prostředí 

Relation 

agent 
 

 Vztah 

agent 

applies_to_agent 
 

vztahuje_se_k_agentovi 

applies_to_class 
 

vztahuje_se_k_věcné_skupině 

cross_referenced_to 
 

křížový_odkaz_na 

disposal_hold 
 

pozastavení_vyřazení 

entity_agent 
 

entita_agent 

has_redaction 
 

má_úpravu 

has_role 
 

má_roli 

has_user 
 

má_uživatele 

is_child_of 
 

je_dítětem_koho 

is_member_of 
 

je_členem_čeho 
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is_redaction_of 
 

je_úpravou_koho 

is_parent_of 
 

je_rodičem_koho 

previous_fully_qualified_cla
ssification_code 

 

předchozí_plně_určený_kód_třídě
ní 

r&d_schedule 
 

skartační_režim 

record_type 
 

typ_ dokumentu 
Tabulka 4: MoReq metadata 

Název metadat se skládá ze dvou nebo tří částí oddělených mezi sebou tečkami. První 

část názvu se nazývá skupina metadat (metadata group). Celkový počet metadatových skupin 

je 6 a MoReq2 vychází z definice ISO 23081-2. 

Druhá část názvu identifikuje příslušnost ke skupině. Kdykoliv to bylo moţné, 

standart převzal názvy z normy ISO 23081-2. Porovnání zdrojů názvů jsou uvedena 

v příloze 5. 

Třetí část názvu je upřesněním druhé části. Celý název můţe vypadat například takto: 

Description.classification.case_id; Event_history.date.opened. Plný seznam pojmenování 

s jejich specifikací je k nalezení ve standardu MoReq2, v jeho příloze 9. 

Abychom si mohli lépe představit, jak se od sebe výše zmiňované standardy liší, 

upravila jsem porovnávací tabulku (příloha 6), která je uvedena ve standardu MoReq2, 

v příloze 5, a rozšířila ji o standard DoD. V případě, ţe je u MoReq2 uvedena pouze část 

názvu, znamená to, ţe se k pojmu váţí všechny prvky začínající touto částí názvu. 

Na první pohled je patrné, ţe nejsloţitější a nejvíce propracovaný je standard MoReq2. 

Dále je z tabulky patrná podoba mezi standardy DoD a MoReq2, která je dána tím, ţe se oba 

standardy zaměřují na stejnou oblast ECM, tou je spisová sluţba (ERMS), která musí dokázat 

pokrýt všechny zákonné povinnosti kladené na správu dokumentů v organizacích. 

Nejjednodušší je standard Dublin Core. Domnívám se, ţe je to dáno jeho původním 

zaměřením. Kdy jeho cílem bylo, aby opatření metadat týkajících se elektronického 

dokumentu zvládl jeho autor sám. Naopak u ostatních dvou standardů se jiţ počítá se 

specializovaným softwarem a automatickým vyplňováním některých údajů jiţ při vstupu 

dokumentu.
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4. Exact Synergy Enterprise 

V přecházejících částech diplomové práce jsem se snaţila vysvětlit pojem ECM, co si 

pod touto zkratkou představit a jaké technologie se s tímto pojmem spojují. V následujících 

kapitolách bude představen software Exact Synergy Enterprise, který je moţné uvést jako 

příklad celopodnikové aplikace a jehoţ součástí je modul DMS. Ten představuje jednu 

z technologií komponenty Správa, jeţ byla blíţe popsána v oddílu 3.2.3. Na tomto modulu 

bych ráda demonstrovala způsob pouţití této technologie ve firmě ABC. Pod firmou ABC se 

skrývá česká společnost poskytující poradenské sluţby v oblasti fúzí a akvizic, oceňování, 

daňového poradenství, trustových a auditních sluţeb, účetního a mzdového poradenství. Ve 

firmě pracuje přibliţně osmdesát zaměstnanců včetně top managementu firmy. 

Software Exact Synergy Enterprise
33

 patří mezi tzv. front office aplikace
34

, které je 

moţné integrovat s back office aplikacemi, jako jsou například ERP systémy. 

Systém umoţňuje vytváření, sílení, uchovávání a vyhledávání informací a vytváření 

vazeb mezi nimi. Nejde jen o informace týkající se klientů, dodavatelů či partnerů, ale  

i o podnikové informace. Jak je patrné z obrázku 16, k informacím v systému
35

 kromě 

samotných zaměstnanců podniku mohou mít přístup i zákazníci prostřednictvím zákaznického 

portálu, nebo partneři či dodavatelé prostřednictvím partnerského portálu. Veřejnost má 

přístup do systému pouze prostřednictvím webové prezentace firmy, případně skrze 

formuláře, které jsou ze systému zobrazeny i na firemním webu. Pomocí nich mohou 

návštěvníci webu zadávat data přímo do Synergy. Na obrázku jsou zakresleny moduly 

systému, mezi které například patří CRM, Projekty, Finance. Jednotlivé moduly budou dále 

představeny v samostatných podkapitolách, v kapitole 5 bude podrobně analyzován modul 

dokumentů.  

                                                 

33
Pro zkrácení názvu Exact Synergy Enterprise bude v případě potřeby v práci pouţívána synonama Synergy 

Enterprise, Synergy nebo zkratka ESE. 

34
Front Office je zde myšlen ve smyslu aktivit a zaměstnanců, kteří přicházejí bezprostředně do styku se 

zákazníky. 

35
Většinou se jedná o specifickou mnoţinu informací. Systém umoţňuje různé úrovně zabezpečení informací, 

pomocí nichţ se dodavatelé / zákazníci dostanou pouze k informacím, které jsou pro ně určené a neuvidí interní 

informace o nich či vnitřní podnikové informace. Exact Synergy Enterprise zároveň umoţňuje prostřednictvím 

zákaznických či partnerských systémů vkládat, upravovat informace přímo dodavateli / partnery, či zákazníky.  
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Obrázek 16: Exact Synergy Enterprise[61] 

Architektura systému je postavena na tzn. třívrstvé architektuře. Jako datová vrstva je 

pouţit databázový server Microsoft SQL
36

, aplikační vrstva je zastoupena aplikací na .NET 

platformě pod MS IIS
37

 a pro prezenční vrstvu se vyuţívá prohlíţeč Microsoft Internet 

Explorer
38

. 

Jak je z architektury systému patrné, Exact Synergy Enterprise je postaven na 

softwarech firmy Microsoft, jeţ umoţňují integraci s jinými produkty této firmy, například 

Microsoft Office, a to prostřednictvím tzn. add-inů
39

. To umoţňuje snazší práci s dokumenty 

                                                 

36
Systém vyţaduje Microsoft SQL Server 2005 (ve všech verzích). 

37
Systémem je poţadován Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 a IIS 6 s Microsoft Windows Server 2003 (win 

32 nebo x64) nebo IIS 7 s Microsoft Windows Serverem 2008 (win 32 nebo x64). 

38
Minimální systémový poţadavek je Microsoft Internet Explorer 6.0, nicméně v dnešní době je jiţ doporučena 

vyšší verze Microsoft Internet Explorer 7.0. Exact na ţádosti svých klientů se snaţí o kompatibilitu i s jinými 

prohlíţeči, mezi ně patří Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, Opera. 

39
Add-in, někdy nazývaný jako zásuvný modul, je doplňková aplikace k softwaru, která má za cíl rozšířit jeho 

funkcionalitu. 
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(ukládání, zobrazování, verzování) v prostředí MS Word a přístup do workflow uţivatele 

přímo z MS Outlook
40

. 

V dalších podkapitolách bude představen výrobce tohoto softwaru a jednotlivé moduly 

Exact Synergy Enterprise. Na obrázku 17 jsou znázorněny vazby mezi datovými objekty. 

Modrou barvou jsou zastoupeny moduly CRM a HRM, zelenou modul Workflow, ţlutou 

modul DMS, fialovou modul logistika, oranţovou modul projekty a šedivou finanční modul. 

Pokud je vazba ukončena černým puntíkem, označuje se tím vícečetná vazba. Příkladem je 

vazba projekt – dokument. Pod projekt je moţné uloţit více dokumentů, ale vţdy jeden 

dokument od jednoho projektu. 

 

Obrázek 17: Datové objekty v Synergy[93] 

                                                 

40
Systémová specifikace pro pracovní stanice je pouţívání operačního systému Windows 2000, Windows XP 

nebo Windows Vista (doporučený). Jako kancelářský software jsou plně podporovány Microsoft Office XP, 

Microsoft Office 2003 a Microsoft Office 2007, který je opět doporučený a má větší funkcionalitu. 
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4.1 Společnost Exact Software 

Exact Software je producentem informačních softwarů pro podniky se zacílením na 

střední a velké společnosti. Společnost byla zaloţena studenty v roce 1984 v holandském 

Delfu. Nyní má pobočky ve čtyřiceti zemích a zákazníky ve 125 zemích nalézajících se 

v Evropě, Americe, Africe, Asii a Austrálii. 

Mezi hlavní produkty společnosti patří: 

 Exact Globe – ERP systém, který umoţňuje spravovat finanční management  

a administrativu, přehled o skladech, nákupech a prodeji. V neposlední řadě umoţňuje 

plánování výroby. 

 Exact Synergy – systém, který umoţňuje sdílení informací a procesů napříč 

celou společností. Systém poskytuje moţnost vést evidenci uchazečů a zaměstnanců, 

klientů a dodavatelů, sdílení dokumentů a finanční sestavy s propojením na Exact 

Globe. 

 Exact MAX – systém, který je vyvíjen a prodáván v Americe. Jedná se o 

software s podobnými vlastnostmi a funkcionalitou, jako je Globe, s propojením na 

Exact Synergy. 

Dalšími produkty jsou Exact JobBoss, Exact Event Manager, Exact Macola ES, Exact 

Business Analytics, Exact Dimoni a jiné. 

Česká pobočka společnosti byla zaloţena v roce 1996 a navázala tak na aktivity firmy 

Deltax, tehdejšího distributora, který působil na českém trhu od roku 1992. Nabízí komplexní 

portálové business řešení. 

Pobočka má v České republice více neţ 150 zákazníků. Z toho více jak 50 má 

nainstalován produktu Synergy (jak Exact Synergy, tak Exact Synergy Enterprise)
41

, jedná se 

přibliţně o 1/3 zákazníků.  

Trh s aplikacemi typu front office není společnostmi IDC nebo Gartner sledován 

odděleně, nicméně odhad procentuálního zastoupení komplexních aplikací
42

 na českém trhu 

                                                 

41
Exact Senyrgy je starší produkt, programován v .ASP platformě, jeho nástupce je Exact Synergy Entreprise, 

jehoţ architektura je postavena na .NET platformě. 
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by podle společnosti Exact Software s.r.o. mohl být přibliţně 25%. Jedná se povětšinou  

o zákazníky, kteří poskytují sluţby, zejména v oblastech IT software, telekomunace, 

daňového a účetního poradenství, real estate, právních či auditorských sluţeb, certifikací  

a podobně. 

Mezi referenční zákazníky patří například společnosti: Corpus Solutions, Schneidere 

airsystems, První multimediální, GiTy, TÜV, Granette, Tacoma. 

4.2 Projekty 

Modul Projekty umoţňuje projektovým manaţerům řídit veškeré zdroje zapojené  

v procesu (od členů projektu aţ po materiál): Tvorba a sledování aktuálního stavu poţadavků 

v rámci projektu, zobrazení sestavy na finančními daty, Moţnost přilinkování souvisejících 

informací k projektům (dokumenty, poloţky, finanční transakce…). Členům projektu 

umoţňuje sdílení informací o smlouvě, nabídce, komunikace s klientem či jiných dokumentů. 

Na kartě projektu se nacházejí základní údaje o samotném projektu: klient, typ 

projektu, manaţer a členové projektu, stav projektu. Karta projektu můţe být viděna pro 

všechny uţivatele systému, nebo zabezpečena pouze pro uţivatele, kteří splňují podmínky pro 

nastavenou úroveň zabezpečení. V případě utajení je moţné pouţít i zabezpečení viditelné 

pouze pro členy. 

Přístup k jednotlivým informacím o projektu je omezen například jejich rolí v projektu 

(projektový manaţer má právo vidět data a jejich sestavy jiné neţ ostatní členové projektu), 

některá data jsou viditelná pouze pro aktivní členy projektu, jiná data mohou vidět pouze 

uţivatelé s odpovídající úrovní zabezpečení. 

4.3 HRM 

Modul HRM umoţňuje řízení procesu volné pozice od přijetí ţádosti od uchazeče aţ 

po uzavření pracovní smlouvy. Kaţdý zaměstnanec má v modulu HRM zaloţenu svoji kartu, 

na níţ jsou uloţeny informace týkající se jeho pracovního zařazení (pozice, jeho přímý 

nadřízený, podřízení zaměstnanci, …) nebo citlivá data týkající se jeho osoby.  

                                                                                                                                                         

42
Komplexní aplikací se zde rozumí celopodnikový software, který kombinuje podporu procesů přes CRM, 

řízení projektů, financí, dokumentů, lidských zdrojů. 
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Tento modul zároveň umoţňuje přístup do systému ESE, takţe se zde prostřednictvím 

přidělení různých typů rolí zpřístupňují funkcionality, které umoţňují uţivateli pohybovat se 

v systému a provádět úpravu, editaci nastavení na základě přidělených práv. 

HRM modul má velké mnoţství reportů a statistických přehledů, jeţ umoţňují 

sledování absence jednotlivých zaměstnanců, vedou statistiku příchodů a odchodů 

zaměstnanců, zobrazují organizační struktury podniku. 

Mezi další vlastnosti modulu patří moţnost řízení jednotlivých poloţek majetku, 

sledování doplňkových mezd a uţívání funkce hromadné korespondence. 

4.4 Finance 

Modul Finance zde nezastupuje ERP software. Umoţňuje konsolidaci dat 

z jednotlivých lokálních administrativ pro účely podrobné analýzy a reportingu. Z toho 

důvodu jiţ nemusí mít uţivatelé přístup do ERP softwaru. Mezi Synergy a ERP software se 

replikují nebo importují transakce do centrální databáze SQL.  

Modul obsahuje standardní výkazy, jako je například konsolidovaná rozvaha, karty 

hlavní knihy účtů, výkaz kategorií náklad podle období nebo podle jednotlivých podniků. 

K detailnějším informacím celku je moţné se dostat přes hyperlinkové odkazy, které jsou 

přítomné na specifickém reportu či sestavě. 

Mezi další vlastnosti modulu patří například práce s různými, ale vzájemně 

souvisejícími rozpočty, propojení lokální účetní osnovy hlavní knihy s korporátní osnovou 

účtů hlavní účetní knihy, převedení částek lokální knihy do měny, která je definována jako 

centrální. 

4.5 Logistika 

Prostřednictvím modulu Logistika jsou ve firmě řízeny informace o produktech 

(manaţer produktu, broţury, manuály, předpisy, návody, prezentace, návazné sluţby), správa 

produktů podle ceny a země prodeje.  

Jednotlivé produkty je moţné dělit podle sortimentů a publikovat spolu s cenou, 

popisem, obrázkem na intranetech a extranetech společnosti. 
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Interně modul slouţí jako základ pro správu poţadavků (dodávky a sluţby od 

dodavatelů pro firmu) a řízení majetku (evidence majetku na zaměstnance, moţnost registrace 

podle jedinečného sériového čísla). 

4.6 CRM 

Modul CRM umoţňuje sledovat a řídit všechny údaje týkající se zákazníků, 

potenciálních zákazníků, partnerů a dodavatelů, mezi neţ například patří název firmy, adresa 

(doručovací, návštěvní, fakturovací), IČO, telefonní spojení, e-mailový kontakt, dále pak 

údaje o kontaktní osobách (jméno, příjmení, spojení, jazyk vhodný ke komunikaci).  

Mimo to umoţňuje sledování a řízení dokumentů (smlouvy, nabídky, e-mailová 

komunikace, faktury), poţadavků (vyřizování stíţnosti, průzkum spokojenosti klientů, 

proplacení faktury), provázanost s projekty. 

Pro marketingové účely je moţné společnosti třídit podle sektoru a subrektoru 

podnikání a následně vyuţívat funkci hromadné korespondence pro odesílání newsletterů, 

kampaní, tiskových zpráv, změny obchodních podmínek společnosti podle definovaného 

filtru. 

CRM modul je provázán s finančními transakcemi, a proto je moţné on-line sledovat 

např. pohledávky nebo zisky za jednotlivé společnosti, vystavené a zaplacené faktury.



  DMS v Exact Synergy Enterprise 

67 

5. DMS v Exact Synergy Enterprise 

V 1 kapitole byly představeny druhy podnikových informačních softwaru, které 

vyuţívají organizace při řízení firemních procesů. Řízením ţivotního cyklu obsahu ve firmě 

se zabývají ECM nástroje, tato oblast byla blíţe představena v kapitole 3. 

Mezi základní technologie patří DMS neboli Document Management System, který je 

součástí Software Exact Synergy Enterprise a jehoţ cílem je řízení ţivotního cyklu 

dokumentů a autorizovaného přístupu k nim. V rámci modulu je moţné vytvářet i vlastní 

internetové a intranetové prezentace a budovat klientské portály. 

Mezi základní vlastnosti DMS patří nadefinování úrovně přístupů jednotlivých 

uţivatelů, skupin nebo partnerů či zákazníků, sledování změn, řízení běhu dokumentu v rámci 

firmy prostřednictvím elektronicky řízených procesů (workflow), schvalování dokumentů  

a moţnost vyuţít rozšířeného hledání a propojení s ostatními moduly v systému. 

Modul je integrován se softwarem Microsoft Office, coţ uţivatelům umoţňuje 

snadnější a pohodlnější vytváření, ukládání, editaci, zobrazování a vyhledávání dokumentů 

přímo z Wordu, Excelu, Outlooku, PowerPointu, FrontPage. 

Firma ABC zakoupila tento software, aby měla v jednom produktu dostupné veškeré 

informace týkajících se zákazníků, dodavatelů a interních procesů. Speciálně od modulu DMS 

před implementací očekávala dostupnost veškerých dokumentů, které budou připojeny přímo 

k projektům, ke kartě společnosti, k jednotlivým zaměstnancům i procesům. Díky tomu 

nebude sloţité přes jednoduché vyhledávání u projektů a karet společnosti zjistit, jaký druh 

návrhu smlouvy byl nedávno klientovi zaslán, stejně tak snadné bude vyhledat veškeré 

dokumenty, které vznikly k určitému projektu a podobně. Mezi další vize patřil i fakt, ţe tyto 

informace jsou dostupné sedm dní v týdnu, dvacet čtyři hodin denně. Nyní je firma schopna 

ochránit citlivá data týkající se jak klientů, tak samotných zaměstnanců, neboť systém 

umoţňuje nastavit různé úrovně přístupu k dokumentům a zajistit logy. Na základě nich je 

moţné zjistit, kdo a kdy dokument zobrazil. Firma chtěla do budoucnosti zabránit 

neautorizovanému přístupu k dokumentům a moţnosti ztráty dat, které hrozí, pokud jsou data 

uloţena přímo v počítači jednotlivého uţivatele. 
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5.1 Analýza DMS 

5.1.1 Způsob práce s dokumenty 

Mezi primární funkce modulu patří základní práce s dokumentem, coţ je jeho uloţení, 

editace, archivace a vyhledání. V následujících oddílech bude podrobně přestavena základní 

práce s dokumentem. 

Protoţe firemní politika preferuje, aby uţivatelé měli nastavenu anglickou verzi 

aplikace, jsou tomuto trendu podrobeny i veškerá nastavení aplikace – firma pouţívá pro 

nadpisy a popisky jednotlivých částí jejich anglickou variantu. V případě, ţe uţivatel 

nepreferuje přání firmy a pouţívá českou lokalizaci systému, vzniká mu „kočko-pes“. Některé 

názvy jsou přeloţeny do češtiny a jiné ne. Protoţe jsou na názvy v anglickém jazyce, bude 

v následujícím oddíle upřednostňována tato varianta a v závorce bude vţdy uveden překlad do 

českého jazyka. 

5.1.1.1 Ukládání dokumentů 

Při ukládání dokumentů do Synergy je uţivatel nucen vyplnit metadata, která 

charakterizují samotný dokument a zároveň umoţňují dokument připojit k jiné entitě 

v systému (např. k dodavateli v CRM modulu, k jednotlivému projektu, …). 

Při ukládání dokumentu není nutné vyplňovat všechna zobrazená metadata. Důleţitá  

a nezbytná metadata jsou vţdy označena červeným vykřičníkem, ostatní jsou dobrovolná, ale 

pro úplnost a snazší vyhledávání je vhodné vyplnit všechna. Povinností je vyplnit do pole 

subjekt jeho název nebo krátkou specifikaci a do určeného pole osobu, coţ můţe být autor 

nebo uţivatel, ke kterému dokument věcným způsobem náleţí. 

Druhy metadat: 

 Subjekt: vyplní se předmět, který co nejlépe specifikuje samotný obsah dokumentu. 

Z důvodu indexace je nezbytné pouţívat diakritiku a nespojovat slova spodním 

podtrţítkem. 

 Jazyk: z dostupného kódovníku se vybere zkratka jazyka, ve kterém je samotný 

dokument napsán. 

 Datum začátku: moţnost nastavit datum, od kdy má dokument věcný začátek 
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 Datum výmazu: má-li být dokument uchován v databázi pouze po určitou dobu, 

nastaví se zde datum, kdy má být učiněn automatický výmaz. 

 Příloha: moţnost přiloţit soubor 

 Práva / Vlastník: autor dokumentu má právo dokument editovat, verzovat, archivovat 

či mazat. Potřebuje-li autor, aby s dokumentem mohlo pracovat více uţivatelů, nastaví 

práva i pro jiné uţivatele (právo lze nastavit na jednu osobu, aktivní členy projektu, 

zaměstnance podniku nebo hospodářského střediska, nebo uţivatele, kteří mají 

přidánu určitou roli v rámci celého systému) 

 Podnik: vyplní se název společnosti, ke které dokument obsahově náleţí  

 Osoba: v této kolonce by měl být uveden autor samotného dokumentu nebo autorita, 

která za dokument a jeho správnost ručí 

 Společnost: vyplňuje se společnost, ze které dokument pochází (např. dodavatel), 

nebo k ní obsahově náleţí (např. klient) 

 Kontaktní osoba: pole je závislé na společnosti a umoţňuje dokument přiřadit přímo 

ke konkrétní osobě, která je uvedena na kartě společnosti (např. vyuţívá se při 

ukládání e-mailové komunikace, kde se nejen specifikuje společnost, ale i osoba, se 

kterou byla komunikace vedena) 

 Projekt: moţnost přiřadit dokument k internímu nebo klientskému projektu 

 Položka: poloţky jsou v systému určitým druhem stavebních kamenů, přes které je 

mimo jiné moţné dokumenty dále klasifikovat a třídit 

 Sériové číslo: opět návaznost na poloţku, která můţe mít specifikována sériová čísla. 

Tuto poloţku je moţné vyuţít při ukládání dokumentů typu normy. 

 Poznámka: umoţňuje uţivateli přidat poznámky k samotnému dokumentu 

 Publikovat: nejedná se o pole typu metadata, ale systémové pole, které umoţňuje 

dokument uloţit nebo ho zveřejnit na domovské stránce uţivatelů. 

 Verze: systémové pole, které uţivatele informuje o tom, kterou verzi právě vytváří 

nebo edituje 

Metadata podnik, osoba, společnost, projekt, poloţka umoţňují provázanost na další 

moduly v systému. V případě, ţe uţivatel vyplní společnost a projekt, dokument bude moţné 

v systému nalézt i (bude přilinkován) pod projektem a společností. Bude-li někdo chtít nalézt 

fakturu od společnost Neoluxor, půjde na kartu této společnosti a přes hyperlink dokumenty 

se dostane na veškeré dokumenty, které jsou ke společnosti navázány, coţ mohou být 

i naskenované faktury. 
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Podíváme-li se na tato metadata z pohledu normy ISO 15489, zjistíme, ţe její 

poţadavky týkající se minimálního seznamu metadat systém splňuje. Synergy automaticky při 

ukládání generuje k dokumentu jedinečný indetifikátor, autora záznamu, datum a čas vloţení.  

Provedeme-li další porovnání s normou Dublin Core, (to z toho důvodu, ţe původní cíl 

byla tvorba metadata k elektronickým zdrojům, coţ je typ dokumentů, které firma ABC do 

DMS ukládá), zjistíme, ţe některá metadata jsou shodná. Jsou to například předmět, tvůrce 

(v systému můţe být tvůrce zaznamenán ve dvou polích, a to v poli osoba, do něhoţ je moţné 

vkládat pouze zaměstnance firmy, nebo v poli společnost, do kterého je moţné vkládat externí 

subjekty typu organizace. K tomuto poli se váţe podpole kontaktní osoba, sem je moţné 

vloţit fyzickou osobu), datum, identifikátor, jazyk, práva (bereme-li tento termín ve smyslu 

jak autorských práv, tak práv uţivatelů dokument si v systému zobrazit, editovat). Některá 

metadata zde nejsou vůbec zastoupena, například vydavatel, popis, název, přispěvatel, formát 

a jiné. Byť by se dalo říct, ţe systémová metadata budou odpovídat standardu, neboť oba 

příklady vznikly se stejným cílem pomoct třídit elektronické dokumenty, aby bylo snazší 

dokument nalézt, není tomu tak. Domnívám se, ţe je to způsobeno rozdílným prostředím, ve 

kterém vznikala. Na metadatech Synergy je patrné, ţe některá metadata byla vytvořena za 

účelem propojení dokumentů s jinými entitami v systému, a ţe obsahem těchto dokumentů 

jsou informace dotýkající se podnikání firmy (jak je to naznačeno na obrázku 15 v normě 

15489-1). Jedná se tedy o jiný typ dokumentů, neţ se kterým se můţeme setkat volně na 

internetu. Tam nacházíme odborné články a publikace, jeţ jsou typem dokumentů, pro které 

je standard určen. 

Aby bylo moţné dokumenty třídit, nebo-li klasifikovat, pouţívá systém pole hlavní 

kategorie, kategorie, subkategorie. Jedná se o tříúrovňovou klasifikaci, kde se první vrstva 

nazývá hlavní kategorie, druhá kategorie a třetí subkategorie. Klasifikaci si kaţdá společnost 

vytváří a navrhuje sama. Pro uţivatele je klasifikace vyobrazována ve formě sloţky a jejích 

podloţek, coţ mimo jiné patří mezi funkcionality DMS systémů. 

Firma ABC dělí dokumenty do 18 hlavních kategorií: 

 Attachments & Documents (přílohy a dokumenty): vyuţívá systém, vytváří-li 

reporty nebo sestavy 

 Clients (zákazníci): hlavní kategorie je dále dělena do několika podkategorií, které se 

pouţívají k třídění klientských dokumentů (např. smlouvy, memoranda, komunikace 
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vedená s klientem, klientské dokumenty, zápisy z porad a schůzek, pracovní 

materiály,…). 

 Clients - Audit (zákazníci – audit): opět se jedná o klientské dokumenty, ale pouze 

pro dokumenty z oddělení auditu. Hierarchie je navrţena tak, aby vyhovovala 

a odpovídala normám a předpisům, které je oddělení auditu nuceno plnit.  

 Company Rules & Structure (normy a struktura společnosti): firemní pokyny, 

předpisy 

 Department’s document (dokumenty oddělení): hlavní kategorie je dále dělena na 

kategorii s názvy jednotlivých oddělení ve firmě, oddělení tento typ pouţívá pro 

dokumenty, které se týkají oddělení samotného nebo jsou potřebné pro jeho 

kaţdodenní chod. 

 Finance (finance): vyuţívá finanční oddělení pro ukládání a třídění dokumentů, které 

vytvářejí v rámci své pracovní činnosti (rozpočty, měsíční zprávy, závěrečné zprávy, 

doručené faktury,…) 

 HR (oddělení lidských zdrojů): pouţívá HR oddělení, které zde ukládá dokumenty 

potřebné ke své pracovní činnosti (mzdové dokumenty, ţivotopisy uchazečů, 

dokumenty související s benefity zaměstnanců, školení, pracovní smlouvy a dodatky 

ke smlouvám,…) 

 Information systém (informační systém): hlavní kategorie, do které se ukládají 

dokumenty týkající se softwaru ve firmě (manuály, návody, prezentace, …) 

 Internet (internet): jsou uloţeny veškeré dokumenty, které se následně zobrazují na 

webové prezentaci firmy ABC 

 Intranet (intranet): ukládají se sem dokumenty, které se zobrazují na vnitřní síti 

jednotlivých podniků ve firmě. 

 Know-how (know-how): v rámci této hlavní kategorie se ukládají odborné dokumenty 

(články, monografie, newslettery, bulletiny,…). 

 Marketing (marketing): pro třídění materiálů souvisejících s marketingem (produkty, 

firemní broţury, marketingová strategie firmy, kampaně, firemní prezentace, profesní 

CV specialistů,…) 

 Marketing Communication (marketingová komunikace): marketingová komunikace 

typu inzerát, reklama, odborný článek, newslettery firmy ABC, PR dokumenty, 

tiskové zprávy, komunikace s komorami a s odbornými sdruţeními. 
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 News to be Publisher (zprávy k vydání): ukládají se sem dokumenty, které mají být 

zveřejněny na startpage Synergy (novinky, zprávy, …), dále je zde uloţen interní 

bulletin firmy, který vychází pravidelně kaţdý pátek v podvečer. 

 Sales (prodej): pouţívá oddělení Business Development, ukládají sem dokumenty 

týkající se obchodu (nabídky pro klienty, vzory pro komunikaci s klienty, prezentace 

nabídek, obchodní podmínky a ceníky,…) 

 Strategy & Management (strategie a management): vhodná pro ukládání zápisů 

z porad jednotlivých oddělení, zápisů z jednání managementu a top managementu, 

k uloţení strategie jednotlivých oddělení, firemní strategie 

 Suppliers (dodavatelé): ukládají se a třídí se zde veškeré dokumenty firemních 

dodavatelů (např. nabídky, objednávky, dodací listy, smlouvy, komunikace vedená 

s dodavateli).  

K hlavním kategoriím, kategoriím a subkategoriím se váţe ještě jeden meta údaj, a to 

typ. Typ pomáhá kategorizovat dokumenty, ale ne do takové hloubky jako kategorie, spíše 

vytváří skupinu / mnoţinu dokumentů, které k sobě obsahově náleţí. Například hlavní 

kategorie Sales má protipól typ Sales. Dokumenty, které se týkají obchodu, jsou uloţeny 

v typu Sales a dále tříděny podle kategorií a subkategorií. 

Typ je důleţitý, neboť s jeho pomocí je moţné definovat vlastnosti celé skupiny 

dokumentů. Při vytváření nebo editaci typu se rozhoduje, jaká pole se budou při zadávání 

dokumentu zobrazovat, která budou povinná, do jaké hlavní kategorie, kategorie  

či subkategorie dokument náleţí, zda dokumenty budou mít jednotnou šablonu při 

zobrazování v Synergy, a také, lze-li dokument publikovat, ohodnotit a ukládat k němu jeho 

verze. 

Mimo jiné je moţné provést pomocí SQL dotazu i omezení na výběr jednotlivých 

entit. To znamená, bude-li uţivatel ukládat fakturu od dodavatele, budou se mu v poli 

Společnost zobrazovat pouze aktivní společnosti typu dodavatel. Nebude moci smlouvu uloţit 

pod podnik, potencionálního zákazníka, zákazníka nebo asociace. 

Při uloţení dokumentu do Synergy dostane kaţdý dokument své jedinečné ID, které je 

neopakovatelné a jedinečné pro kaţdý dokument. ID dokument se skládá z devítimístného 

číselného kódu odděleného po třech číslicích tečkami, tento druh ID je snadno čitelný pro 

člověka. Na databázi se vyskytuje přepis ID na řetězec znaků a písmen oddělených mezi 
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sebou pomlčkou. Dále systém automaticky zaznamená datum, čas a autora dokumentu, při 

pozdější editaci datum, čas a autora změny. Tato pole se nacházejí v záhlaví dokumentu  

a uţivatel je nemůţe změnit. 

Dokumenty lze otevírat, vytvářet a následně pak ukládat přímo z programů Microsoft 

Office, jako jsou Word, Excel, Outlook, PowerPoint, FrontPage. V těchto programech se na 

horní nástrojové liště nachází vestavěný add-in Exact Synergy Enterprise. Tento add-in má 

jinou grafickou úpravu neţ dokument vytvářený přímo v Synergy, ale má stejnou funkci. Po 

aktivaci systém vyvolá jednoduché dialogové menu, ve kterém se nacházejí všechna 

metadata, jimiţ se dokumenty opatřují. 

5.1.1.1.1. Specifikace hl. kategorie Know-how 

Abych mohla lépe demonstrovat následné členění na kategorie a subkategorie, vybrala 

jsem pro bliţší analýzu hlavní kategorii Know-how, která se pouţívá pro ukládání vzorových 

dokumentů nebo pro oborovou literaturu. 

Dělení Know-how na kategorie a subkategorie: 

 Template (Vzory) 

o Agreement (smlouva) 

o Calculation (výpočet) 

o Clients' Document (klientský dokument) 

o Communication (komunikace) 

o Check list (kontrolní seznam) 

o Form (formulář) 

o Memorandum (memorandum) 

o Minutes (zápis) 

o Notes (poznámky) 

o Presentation (prezentace) 

o Working Paper (pracovní dokument) 

o Other Dcuments (jiné dokumenty) 

 Article (Článek) 

o General (hlavní) 

o Journal – Contents (časopisy – obsah) 

 Document (Dokument) 
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o Monograph (monografie) 

o Other Documents (jiné dokumenty) 

o Test (test) 

 Judicial Decision/Statement (Soudní rozhodnutí) 

o General (hlavní) 

 Legislation (Legislativa) 

o Article (články) 

o Collection of laws (sbírka zákonů) 

o Pending Legislation (projednávané zákony) 

o Other Documents (jiné dokumenty) 

 Presentation (Prezentace) 

o General (hlavní) 

 Seriál (Seriál) 

o Newsletter (zpravodaj) 

o Newspaper (noviny) 

 Standpoint (Stanovisko) 

o General (hlavní) 

 Translation (Překlad) 

o Glossary (glosář) 

o Language Tip (jazykové tipy) 

o Other document (jiné dokumenty) 

Kategorie Template vytváří malou databázi vzorů klientských dokumentů. Kategorie 

má shodné členění jako hlavní kategorie Clients. Nacházejí se zde jak aktuální vzory, tak  

i staré vzory, které jsou zde archivovány. Jednotlivé dokumenty lze třídit přes podnik  

a jazykové mutace, takţe uţivatel si můţe nalézt vzory, které pouţívá jeho oddělení a dále si 

můţe dotaz omezit pouze na určitou jazykovou mutaci. 

Kategorie Article - General obsahuje články z novin, časopisů, newsletterů, bulletinů, 

z jednotlivých odborných sdruţení a podobně. Články jsou do systému ukládány s citací pod 

čarou, která je vytvářena podle ISO 690 a 690-2. V poli osoba se vyplňuje odborník, který 

nechal článek do Synergy uloţit a zároveň tím ručí za jeho informační hodnotu (zaručuje, ţe 

se nejedná o článek s nízkou informační hodnotou, dezinformační článek,…). V poli 

společnost je vyplněn nakladatel či vydavatel, anebo společnost, která odborné periodikum 

vytváří. Do pole projektu se vyplňuje takzvaný produktový projekt. Společnost ABC má 
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všechny své sluţby, které nabízí klientům, v systému uloţeny pod produktovými projekty, 

tzn. jednomu produktu se vţdy rovná jeden aktivní projekt, veškeré klientské projekty jsou 

zakládány jako podprojekty tohoto projektu. Odborné články nebo monografie se ukládají pod 

produktové projekty. Články jsou takto tříděny a umoţňují manaţerovi projektu či jinému 

aktivnímu uţivateli, který se zabývá danou problematikou, sledovat vývoj v rámci dané 

problematiky. Můţe je vyuţít i specialita, který by se chtěl s danou problematikou teprve 

seznámit. Subkategorie Journal – Content obsahuje přepsané obsahy seriálů, které firma ABC 

odebírá, kaţdý dokument má u sebe uloţenou přílohu, která obsahuje naskenovanou obálku 

časopisu s obsahem. 

Kategorie Document – Monograph obsahuje odborné monografie jako jsou e-knihy, 

odborné studie, zprávy z jednotlivých asociací či komor, výzkumné zprávy. I zde dokumenty 

obsahují citaci podle ISO normy 690 a 690-2. Subkategorie Test vyuţívá systém při vytváření 

testů, které je moţno v systému vytvářet a následně rozesílat uţivatelům. 

V kategorii Judicia Decision/Statment se nacházejí soudní usnesení jednotlivých 

soudů, která jsou zajímavá svým rozsudkem nebo zdůvodněním. 

Kategorie Legislation – Article obsahuje odborné články z právních seriálů,  

v subkategorii Collection of Laws se nacházejí přepsané obsahy Sbírek zákonů s přílohou 

skenu jejich titulních listů. Do subkategorie Pending Legislation se ukládají dokumenty, které 

jsou právě projednávané ve vládě nebo parlamentu, mimo jiné se zde nacházejí i komentáře či 

návrhy k jednotlivým zákonům, které podávají jednotlivá odborná sdruţení nebo komory. 

Kategorie Presentation obsahuje jak prezentace přednesené interními odborníky na 

workshopech pořádaných firmou, tak prezentace z interních odborných setkání nebo externí 

prezentace od specialistů v oboru. Aby bylo moţné tyto tři druhy prezentací od sebe oddělit, 

jsou vytvořeny tři typy: External Presentation, KH Presentation, Workshop Presentation. 

V tomto jediném případě jsou typy pouţity jako třídění, ne k vytváření mnoţiny dokumentů. 

Důvodem je příprava na přechod na vyšší verzi. Ta opouští logiku hlavní kategorie, kategorie 

a subkategorie a nahrazuje ji korporátními a osobními tagy. Důvodem je přiblíţení se 

k technologii tagů Webu 2.0., která vyuţívá tagy k třídění obsahu. Problémy spojené 

s migrací kategorií na typy jsou blíţe popsány v podkapitole 5.2. 

Kategorie Serial je rozdělena do dvou subkategorií Newspaper a Newsletter. Do první 

subkategorie se ukládají denní periodika jako je Fleet Sheet či E15, do druhé se ukládají 
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ostatní pravidelná periodika, jako například fulltexty odborných časopisů, newsletterů, 

bulletinů, pravidelných týdenních zpráv o trhu s nemovitostmi nebo finanční zprávy. Dříve 

byla kategorie Seriál více členěna, ale postupem času se zjistilo, ţe členit seriály na časopisy, 

newslettery, bulletiny je náročné a neefektivní. 

Kategorie Standpoint obsahuje interní stanoviska a postoje firmy. 

V kategorii Translation – Glossary se nacházejí různé druhy slovníků, které vznikly 

v překladatelském oddělení a mají pomoci odborníkům se správnou oborovou terminologií. 

Subkategorie Language Tip obsahuje články ze seriálu, který dříve ve firmě ABC 

vycházel. Jsou zde uloţeny krátké články, které pojednávají o základních jazykových chybách 

při psaní a komunikaci v anglickém jazyce. 

Sledování čtenosti
43

 jednotlivých dokumentů v know-how sekci či v Synergy je moţné 

ze dvou míst. Buď je moţné vyuţít odkaz přímo ze čteného dokumentu, nebo jsou v modulu 

DMS nastaveny základní statistiky jako je top 50 a jiné. Tento druh statistiky se vyuţívá pro 

zjištění, zda jsou know-how dokumenty uţivateli čteny. Kaţdý know-how dokument ve 

společnosti ABC je zveřejňován na úvodní stránce Synergy. Kaţdé pondělí se posílá 

uţivatelům přes e-mail jednoduchý seznam zveřejněných dokumentů za minulý týden  

a v případě zvláště zajímavého dokumentu se vyuţívá adresné šíření přímo jednomu uţivateli 

nebo skupině. 

Četnost dokumentů nevypovídá o kvalitě samotného dokumentu – i nekvalitní 

dokument můţe číst mnoho uţivatelů, zvláště má-li dokument zajímavý nadpis. Další 

nevýhodou je, ţe do statistiky čtenosti se zaznamenává i editace samotného dokumentu,  

Proto uţivatelé pouţívají funkci anonymního hlasování. Kaţdý dokument je moţné ohodnotit 

na stupnici od jedné do pěti (jedna je výborně). Důvod, proč je hlasování upřednostňováno  

a je bráno jako více vypovídají o kvalitním obsahu, je jednoduchý: dokument mohou 

v Synergy přečíst pouze čtyři odborníci (z pěti odborníků na dané téma), ale i tak pro ně můţe 

mít dokument velkou vypovídací hodnotu, kterou mohou vyjádřit tak, ţe ho ohodnotí 

známkou jedna. 

                                                 

43
Pod čtením je chápáno otevření dokumentu. 
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Systém umoţňuje pouţívat různá rozvrţení / zobrazení, tzv. layout, u určitých skupin 

dokumentů odlišně. Tato funkcionalita se nejvíce pouţívá pro odlišení klientských  

a dodavatelských dokumentů, nebo pro rozlišení know-how a marketingových dokumentů. 

Výhodou takového zobrazení je, ţe lze u dokumentu skrýt metadatové údaje, které většina 

uţivatelů nepotřebuje mít běţně zobrazené a které mohou rušit při čtení samotného 

dokumentu. Naopak je moţné zobrazit pouze určité metadatové údaje, které jsou pro daný typ 

důleţité, a to v různém grafickém zobrazení. 

U hlavní kategorie Know-how se metadatové údaje skrývají, zároveň se do dokumentu 

v pravé horní části automaticky doplňuje logo firmy a pod dokumentem vlevo se zobrazí 

příloha, je-li dokumentu přidělena. Zároveň se zde vyuţila moţnost předdefinovat vlastnosti 

html tagů, jako jsou nadpisy, odstavce, číslování nebo odráţky. Pro uţivatele to pak znamená, 

ţe většina dokumentů má grafiku, na kterou je zvyklý u firemních dokumentů, při editaci 

dokumentu můţe přes jednoduchý panel nástrojů přiřadit styl nadpisu 1. 

5.1.1.2 Zabezpečení dokumentů 

Do Synergy se ukládá velké mnoţství dokumentů, ne všechny jsou však veřejné.  

Některé nemají být viditelné pro všechny uţivatele v systému. Z tohoto důvodu se při 

ukládání dokumentů vyplňuje metadata úroveň zabezpečení. Kaţdý uţivatel systému má na 

své kartě, která je součástí modulu HRM, zaznamenánu úroveň svého zabezpečení. Recepční 

a asistentky mají nejniţší úroveň – 15, specialisté a odborníci mají zabezpečení 20, vedoucí 

teamu mají zabezpečení 25, manaţeři jednotlivých oddělení mají zabezpečení 30, partneři 

firmy 40. 

Mimo toto rozlišení, které si opět kaţdá instituce můţe nadefinovat rozdílně, má 

systém integrovanou vlastní škálu. Dokument uloţen pod číslem 0 je dokument, který je 

moţné publikovat veřejně, a dokumenty s tímto zabezpečením se zobrazují na firemní 

webové prezentaci. Dokumenty uloţené pod 1 jsou viditelné všem klientům přes klientský 

portál, který je moţné zakoupit jako nadstavbový modul pro Synergy. Chceme-li uloţit 

dokument, který je určený pouze určitému klientovi, uloţíme ho se zabezpečením 3. 

V případě, ţe má firma obchodní partnery, ukládá dokumenty pod ochranu 2 a dokument 

určený specifickému partnerovi pod úroveň 4. Pro plnou funkčnost je nezbytné zakoupit 

partnerský portál. U obou případů je zabezpečení navázáno na data v poli společnosti. 
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HR oddělení nejčastěji vyuţívá zabezpečení pro konkrétní osobu a to pomocí úrovně 

100. Úroveň 100 je provázaná s uţivatelem uvedeným v poli osoba. Velmi často se takto 

ukládají ţivotopisy kandidátů, pracovní smlouvy a platové podmínky, roční hodnocení 

zaměstnanců a podobné dokumenty, které má vidět pouze osoba, o kterou se jedná, nebo její 

přímý nadřízený. 

U projektové dokumentace se často jedná o velmi tajná data, z toho důvodu je 

nezbytné je chránit před zneuţitím. V tomto případě se často pouţívá úroveň 101, tzv. Project 

Specific. Dokument s tímto zabezpečením vidí pouze aktivní členové, kteří jsou uvedeni na 

kartě projektu. 

5.1.1.3 Vyhledávání dokumentů 

Systém umoţňuje jak rychlé, tak pokročilé vyhledávání. První z nich je součástí 

levého spodního menu, které je vţdy dostupné z jakéhokoliv místa v aplikaci. Do prázdného 

pole je moţné zadat hledaný výraz a potvrdit vstup. Systém provede vyhledání a nabídne 

relevantní dokumenty, které odpovídají dotazu. 

V případě, ţe by uţivatel nedostal poţadované podstatné dokumenty, nebo byl zahrnut 

jejich velkým počtem, můţe se přepnout do pokročilého rozhraní. To umoţňuje specifikovat 

dotaz prostřednictvím polí, která jsou identická s metadatovými poli u dokumentů. Rozšířené 

vyhledávání má svoje standardní nastavení (zobrazuje ta metadatová pole, u kterých se 

dodavatel domníval, ţe budou nejvíce uţívána), jeţ je moţné prostřednictvím funkce upravit, 

změnit podle uţivatelových potřeb (přidat či odebrat selekční kritéria pro vyhledávání). 

Systém si vţdy uchová poslední nastavení a vyhledávání (tzn. provede-li uţivatel vyhledání, 

nemusí vyhledávací masku sloţitě ukládat, můţe se k ní kdykoli během práce vrátit). Dále je 

moţné přes nastavení definovat kritéria, která se po provedení dotazu budou zobrazovat  

u výsledků. Výsledky se zobrazují v jednoduchém grafickém zobrazení jako seznam poloţek 

s definovanými kritérii. Seznam je moţné seřadit vzestupně nebo sestupně podle data 

vytvoření, data změny, podle ID nebo podle relevance. 

Algoritmus relevance by měl podle producenta být podoben algoritmu, který pouţívá 

google při svém vyhledávání. Algoritmus je vypočítán na základě několika aspektů, jako je 

například počet vyhledávaných slov v dokumentu, jestli se vyhledávané slovo vyskytuje 

v medadatovém poli subjekt nebo v poli souhrn, je-li slovo v dokumentu, který byl 

publikován na úvodní stránce, kdy byl dokument naposledy modifikován, existuje-li odkaz na 
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tento dokument. Pomocí těchto algoritmů vypočítává systém váhu slova a prostřednictvím 

vzorce na základě maximální a minimální váhy pro slovo a vah slov vypočítá samotnou 

relevanci. 

Při vyhledávání dokumentů Synergy neumoţňuje vyuţívat booleovské operátory, nebo 

uvozovky označující frázi. Jediné dva znaky, které pouţívá, jsou plus (+), jeţ je moţné pouţít 

při dvou a více slovech bezprostředně následujících za sebou, a znak procento (%), který 

zastupuje libovolný počet slov před nebo po řetězci. Neexistenci rešeršního jazyka systém 

nahrazuje funkcí ikony, která se nachází před vybranými poli ve vyhledávací masce. Uţivatel 

prostřednictvím kliku na ikonu mění její význam (grafickou podobu) a zároveň s tím vztah 

k vyhledávacímu řetězci. Uţivatel má moţnost volit z těchto moţností: 

 Začíná: metadatové pole začíná hledaným výrazem 

 Rovná se: metadatové pole se rovná hledanému výrazu 

 Obsahuje: metadatové pole obsahuje výraz 

 Ne-prázdný: metadatové pole není prázdné (obsahuje nějaké znaky) 

 Prázdný: metadatové pole není vyplněno 

Pokud uţivatel hledá určitý dokument a dostane velké mnoţství dokumentů, můţe si 

ušetřit čas s otevíráním a načítáním dokumentů pomocí funkce podokno čtení. Funkce je 

dostupná pouze v pokročilém vyhledávání, jejím prostřednictvím je moţné zobrazovat obsah 

článků přímo pod vygenerovaným seznamem relevantních dokumentů. 

DMS modul fulltextově indexuje samotné tělo dokumentu, ale i přílohy typu .doc, 

.docx, .pdf (neindexuje .pdf, které vzniklo naskenováním dokumentů), .ppt, .pptx. Jak je 

z výčtu patrné, neindexuje např. dokumenty typu .xls a komprimované soubory. 

Při indexaci dokumentů si systém vytváří slovník (indexový soubor), který poté 

vyuţívá při funkci „Měli jste na mysli?“ („Did you mean?“) Jedná se o funkci automatické 

opravy, která se snaţí uţivatele upozornit na překlepy nebo jiné tvary hledaných slov. 

Souhlasí-li uţivatel s navrhovanou změnou, potvrdí nabízené slovo, které je ve formátu 

odkazu, a systém provede nové vyhledání. 

Funkce fulltextového vyhledávání byla rozšířena od původní verze, která byla napsána 

na platformě .ASP, a to nejen o vlastnost fulltextové indexace příloh, ale i o moţnosti 
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definování stop slov a synonym. Firma ABC tuto moţnost nevyuţívá, neboť zatím nevznikla 

metodika, jak tuto funkcionalitu začít efektivně pouţívat. 

Termín stop slova se pouţívá pro vytváření seznamu (index) slov, která jsou při 

samotném vyhledávání pomíjena a je jim přiřazena co nejniţší váha slov. Naopak seznam 

indexů rozšiřuje vyhledávání tím způsobem, ţe nevyhledává samotný hledaný termín zadaný 

uţivatelem, ale i dokumenty s termínem, který je v seznamu přidán k hledanému termínu jako 

jeho synonymum. 

5.1.1.4 Možnosti archivace dokumentů 

Kaţdý dokument v Synergy můţe autor, uţivatel, který má roli Document 

administrator, archivovat. 

Jedna z kladných vlastností této funkcionality je ta, ţe nezatěţuje server, neboť při 

vyhledávání dokumentů systém automaticky vyhledává pouze v aktivních dokumentech. 

Přeje-li si uţivatel vyhledávat i v archivovaných dokumentech, musí v rozšířeném 

vyhledávání zaškrtnout status archivováno. 

Mezi další přednosti patří i to, ţe je dokument zmenšen a odsunut, takţe nezabírá tolik 

paměti na serveru jako aktivní dokument. 

Archivaci je moţné provést přímo u dokumentu a nebo přes funkci hromadné 

archivace. Archivace není trvalý stav, vţdy, je-li to nutné, je moţné dokument obnovit. 

Archivovaný dokument není moţné jakkoliv editovat či mazat. 

5.1.2 Redakční systém 

Modul DMS v Synergy má v sobě integrovánu funkcionalitu schvalování dokumentů 

odpovědnou osobou, podobně jako redakční systémy pro správu webu. Tato funkce je 

vyuţívána při schvalování dokumentů, které se poté zobrazují na webové prezentaci firmy 

ABC. Dále při schvalování článků patřících do firemního bulletinu, který je kaţdý pátek večer 

zveřejňován na úvodní stránce Synergy, a jehoţ prostřednictvím se komunikují novinky 

v rámci firmy. V poslední řadě tuto funkci schvalování dokumentů pouţíváme při změně 

vzorových dokumentů, které firma pouţívá jako modely smluv s klienty a vzory schválených 

ceníků pro daný kalendářní rok. 
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Princip fungování této vlastnosti systému je jednoduchý. Na typ a subkategorii se 

nadefinuje role, která za oblast nese zodpovědnost (uţivatelé, kteří oblast spravují, musí mít 

tuto roli zadánu na své kartě v systému). Ve chvíli, kdy je vytvořen a uloţen nový dokument 

do Synergy, systém vygeneruje poţadavek typu Task (úkol - jednoduchý poţadavek skládající 

se ze dvou kroků) všem uţivatelům, kteří mají definovánu potřebnou roli, do jejich workflow. 

Ve chvíli, kdy uţivatel otevře poţadavek, systém mu automaticky zobrazí schvalovaný 

dokument a nabídne mu moţnost dokument schválit nebo odmítnout. Pokud se autorita 

rozhodne dokument zamítnout, má dále moţnost připsat poznámku k dokumentu a informovat 

tak autora o důvodu zamítnutí. Ve chvíli, kdy je dokument schválen, je viditelný pro všechny 

uţivatele, kteří mají stejnou nebo vyšší úroveň práv jako má dotyčný dokument. Před 

schválením byl dokument viditelný pouze pro autora a schvalovatele. 

Aby se dokument zobrazil ve správném grafice, je moţné na typu nadefinovat  

i rozvrţení (layout) samotného dokumentu. Rozumí se tím například automatické zobrazení 

obrázku (loga) na specifickém místě (záhlaví či zápatí), pouţití korporátních stylů. Uţivatel 

při tvorbě dokumentu nemusí řešit formátování textu podle firemních stylů. Stačí, kdyţ do 

samotného těla dokumentu vloţí text, který je formátován pomocí základních stylů ve Wordu 

(Nadpis 1, Nadpis 2,…), nebo vloţí-li jednoduchý text a graficky ho upraví pomocí 

editovacího panelu, který je dostupný pří vkládání dokumentů přímo v Synergy. Po uloţení se 

dokument uţivatelům zobrazuje v korporátní identitě, která je nadefinována přímo v layoutu 

typu. 

V případě firmy ABC se dokument po schválení zobrazí na internetové prezentaci a 

uţivatelé mohou pracovat s aktuální a schválenou verzí ceníků či se vzorovými smlouvami. 

5.1.3 Intranet 

DMS v Synergy umoţňuje tvorbu jednoduchých webových prezentací. Samotné 

nastavení stránek je velmi jednoduché, systém umoţňuje vybrat si ze čtyř variant rozvrţení 

webové prezentace, ve výsledku je stránka zobrazovala prostřednictvím HTML tagu frame
44

. 

Protoţe se pouţívají frame, stačí do ESE uloţit pouze samotný obsah jednotlivých částí, které 

následně připojíme k vybrané variantě rozvrţení webové stránky. Při update stránek stačí 

                                                 

44
Frame je skupina rámů, které oddělují oblasti, do kterých se načítají obsahy jiných stránek. 
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vţdy provést změnu ve zdrojovém dokumentu a změna se okamţitě projeví i na webové 

prezentaci. 

Vzhledem k fakturu, ţe většina středních firem má jiţ implementovánu korporátní 

identitu
45

, zvláště její sloţku jednotný vizuální styl, která určuje grafické zobrazení firemních 

prezentací, umoţňuje systém při vytváření webové prezentace nadefinovat způsob rozvrţení 

stránek, které je moţné nastavit podle grafického manuálu. Toto nastavení není jiţ uţivatelsky 

přívětivé, je nutné znát aspoň základy jazyka HTML. Samotní uţivatelé jiţ nejsou znalostí 

grafického manuálu zatěţováni, plně postačuje, aby pro editaci stránek pouţili jednoduchý 

textový editor, do kterého vloţí svůj text, vybrané pasáţe označí prostřednictvím editoru 

příznakem nadpis 1, nadpis 2, a dokument uloţili. Systém jiţ sám přiřadí vybrané rozvrţení 

podle metadat. 

Administrátor Intranetu musí pamatovat, ţe i zde platí základní pravidla týkající se 

dokumentů. Pokud je dokument uloţen s vyšší úrovní zabezpečení, uvidí ho pouze uţivatelé 

splňující podmínky pro zobrazení. Tato funkce umoţňuje zobrazovat relevantní obsah pro 

jednotlivé uţivatele, nebo-li dokumenty určené pro management si nemůţe přečíst recepční,  

a podobně. 

Samozřejmě je i zde moţné nastavit schvalování dokumentů, v tomto případě by se 

změna projevila aţ po schválení dokumentu. 

5.1.4 Záznamy knihovního fondu 

Protoţe Enterprise Synergy je hlavním informačním zdrojem ve firmě ABC, vedení 

poţadovalo, aby záznamy monografií, seriálů a zvukově obrazových záznamů byly také 

dohledatelné přes tento software, a na evidenci aby se nepouţívala jiná, byť specializovanější 

aplikace. Jeden z důvodů, proč vedení firmy začalo uvaţovat o katalogizaci knih, je jejich 

fyzické rozmístění v odděleních. To má za následek, ţe neexistuje povědomí o tom, které 

knihy se ve firmě nacházejí, a dochází tak k zbytečným nákladům v podobě duplikujících se 

titulů. Zároveň tímto zaměstnanci dostávají moţnost dovědět se o všech přístupných svazcích 

a vyuţívat i knihy z jiných oddělení. 

                                                 

45
Korporátní identita je způsob, jakým firma vystupuje a působí na své okolí. 
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Protoţe Synergy nemá speciální modul vhodný pro záznamy monografií a seriálů, 

začaly se provádět pokusy na DMS modulu, který se zdál pro tento účel nejvhodnější. Byla 

vytvořena jednoduchá struktura, kde v hlavní kategorii Know-how vznikla kategorie Library 

(knihovna), která obsahovala subkategorie monograph (monografie), seriál (seriál)  

a audiovisual record (audiovizuální záznam). Vznikem jednotlivých kategorií se docílilo 

rozdělení záznamů podle druhu dokumentu. Kaţdá subkategorie měla předem v systému 

definovaný jiný druh layoutu. Během testování, jakým způsobem lze v záznamech 

knihovního fondu vyhledávat, se narazilo na hlavní omezení v tom, ţe nebylo moţné 

vyhledávací šablonu upravit tak, aby vyhledávala pouze v názvu nebo pouze v klíčových 

slovech. A proto se od tohoto způsobu ukládání opustilo. 

Jako druhý způsob vhodný pro ukládání knihovního fondu ve firmě ABC byl vybrán 

modul Logistika, ve kterém jsou obsaţeny poloţky, které běţně zastupují jednotlivé produkty 

v on-line obchodě. Poloţky jsou seskupovány do jednotlivých sortimentů. Na sortimentu se 

nastavují základní funkce a vlastnosti shodné pro celou skupinu poloţek. 

Pro knihovní fond byly zaloţeny tyto sortimenty: Monograph (monografie), Serials 

(seriály), Movies (videa). Na kaţdém sortimentu byla nadefinována pole, neboli metadata, 

která byla poţadována při vytváření jednotlivých záznamů. 

Pro monografie se vyplňují pole citation (citace)
46

, language (jazyk), keyword 

(klíčové slovo), accesion number (přírůstkové číslo). Pro seriály se vyplňují pole citation 

(citace), keyword (klíčové slovo), language (jazyk). Pro audiozáznamy jsou to pole movies 

(video), date (datum), lecturer (přednášející). Důvody, proč se vyplňovaná pole liší, jsou ve 

způsobu pouţití. Do sortimentu Monograph se ukládají záznamy o monografiích a to nejen 

ve fyzické, ale i v digitální podobě. Pokud se vytváří záznam k digitální monografii, je 

nejdříve dokument uloţen do DMS systému a následně přilinkován k záznamu v katalogu, 

takţe uţivatel se prostřednictvím jednoho kliku dostane ze záznamu přímo na samotný 

dokument. Pro snazší vyhledávání fyzického dokumentu je kaţdý záznam obohacen o 

fotografii obalu knihy. Při rekatalogizaci knihovního fondu, která se dělala během stěhování 

firmy, bylo k sortimentu přidáno ještě pole typu zaškrtávání, které označuje, ţe dokument byl 

                                                 

46
I zde se jiţ při implementaci počítalo s tím, ţe veškeré citace pro monografie a seriály budou vytářeny podle 

ISO normy 690 a 690-2. 
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vyřazen a zároveň byl na poloţce zaznamenán datum vyřazení. Tím se provedla deaktivace 

poloţky. 

Sortiment Serials se pouţívá pro evidenci příchozích periodik do firmy, a to jak 

fyzických, tak i v digitální podobě. Opět je zde vyuţito propojení na dokumenty v DMS 

systému. V případě fyzického dokumentu je zde moţné nalézt obsahy jednotlivých došlých 

čísel časopisů, je-li dokument odebírán v digitální podobě, je celý ukládán do modulu DMS  

a jednotlivá čísla jsou opět provázána s jeho kartou. Pokud přestane seriál do firmy docházet, 

provede se deaktivace záznamu, nicméně i nadále jsou v systému uchovávány obsahy  

a jednotlivá čísla, takţe je moţné je kdykoliv nalézt. 

Sortiment Movies je pouţíván pro katalogizaci audiovizuálních záznamů, coţ jsou 

videa, která jsou natáčena během odborných snídaní, workschopů firmy ABC, nebo při 

schůzkách jednotlivých týmů, kde dochází k odborné výměně informací například formou 

přednášky na dané téma. Z těchto důvodů je zde málo metadat, mezi nejdůleţitější patří pole 

Movies, kde je uloţena cesta k adresáři, kde se nacházejí jiţ samotné videozáznamy. Byla-li 

pro přednášku vytvořena prezentace, je uloţena v DMS a prostřednictvím rychlého odkazu 

přímo ze záznamu je lehce dostupná. 

Toto řešení poskytlo několik výhod oproti minulému. Nyní není problém vyhledávat 

jednotlivé informace v metadatech. Modul Logistika umoţňuje zobrazování sortimentů 

v jednoduché podobě nákupního katalogu, kde je moţné si záznamy prohlíţet a vyhledat. 

Mezi hlavní výhody tohoto způsobu evidence záznamů patří provázanost s workflow. 

Uţivatel se přes Know-how intranetové stránky dostane do e-shopu, kde si přes funkci 

nákupní košík můţe provést rezervaci vybraného titulu. Systém automaticky zaloţí předem 

definovaný typ workflow, který je ve své podstatě velmi jednoduchý a jehoţ cílem je 

informovat know-how administrátora o tom, ţe má uţivateli připravit vybraný titul 

k zapůjčení. Zároveň jde o jednoduchou evidenci zápůjček (kdo má daný titul na určitou dobu 

zapůjčen). Workflow je aktivní po celou dobu vypůjčky titulu a ukončuje se, aţ kdyţ dojde 

k fyzickému vrácení. 

K dalším výhodám patří provázanost s DMS modulem přes metadata poloţky. 

V případě, ţe se při ukládání souboru do systému vyplní pole poloţky některým z titulů 

z knihovny, dojde k provázání dokumentu se záznamem v knihovně. Tato moţnost je 

vyuţívána u všech třech sortimentů. Pro monografie se poloţka pouţívá v případě, ţe se 
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katalogizuje elektronická monografie. Samotný soubor je uloţen v DMS modulu a propojen 

se záznamem. U sortimentu Serials se DMS modul pouţívá pro ukládání obsahů jednotlivých 

čísel seriálu, jednotlivé články nebo celá elektronická čísla. Pro sortiment Movies je DMS 

vyuţíván k propojení prezentací, hand-outů či jiných poznámek patřících k video záznamu. 

5.1.5 Příklady oběhu dokumentů ve firmě ABC 

Některé typy dokumentů byly ve firmě zpracovávány a předávány jako přílohy 

jednotlivých workflow. 

Z hlediska dokumentů můţeme workflow rozdělit na dva základní typy: 

 na workflow, jehoţ hlavním cílem je řídit procesy týkající se dokumentů samotných 

 na workflow, kde dokument je jednou ze součástí procesu 

V prvé řadě se podíváme pouze na workflow, jehoţ hlavní cíl je práce nad 

dokumentem v jeho určitém ţivotním cyklu. Těchto workflow je ve firmě ABC málo, 

z tohoto důvodu jsou zde uvedeny pouze dva příklady: 

První je systémové workflow, které zajišťuje funkcionality schvalování dokumentu. 

Aniţ uţivatel systému tuší, pouţije-li se na dokument tato funkce, spustí se jednoduché 

dvoukrokové workflow, jehoţ součástí je schvalovaný dokument a které zaručuje, ţe se 

poţadavek na schválení dostane ke správnému schvalovateli. 

Dalším typem poţadavku, jehoţ cílem je práce s dokumentem, je poţadavek KYC 

nebo-li Know Your Client (Poznejte svého klienta). Tento poţadavek byl ve firmě ABC 

zaveden teprve nedávno. Souvisí to se zákonem 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, (je často nazýván zákonem  

o praní špinavých peněz – anti-money laundering), jehoţ hlavním smyslem je včasné odhalení 

organizací, které se snaţí zakrýt nezákonný původ peněz a vzbudit dojem, ţe se jedná  

o peníze legálně nabyté, vzniklé z podnikatelské činnosti firmy. Tento zákon ukládá 

institucím vyjmenovaným v zákoně provádět identifikaci a kontrolu klienta, uchovávat 

identifikační údaje (po dobu 10 let) a ohlásit podezření na nezákonný obchod / transakci 

klienta. V zákonně jsou vyjmenovány povinné identifikační údaje pro právnickou a fyzickou 

osobu i druhy dokumentů, které je firma nucena při identifikaci zkontrolovat a uchovat [27]. 

Z tohoto důvodu byl ve firmě ABC zaveden nový proces, kterým měli povinnost projít 
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všichni nový zákazníci a postupem času i stávající. Byl vytvořen nový poţadavek, ve kterém 

se vyplňují do polí zákonné povinné identifikační údaje a jako dokument se přikládá sken 

průkazu totoţnosti (občanský průkaz, pas), na základě něhoţ byla identifikace dělána. Dále se 

proces podrobuje schválení, zda je vše v pořádku a je moţné s klientem uzavřít obchod. 

Jako další poţadavek, který je moţné zařadit k procesu řízení dokumentu, je 

poţadavek Business Trip (Sluţební cesta). Byl zaveden, aby se usnadnil a zrychlil proces 

schvalování a vyúčtování sluţebních cest. Uţivatel vyplní interní dokument a poţádá  

svého nadřízeného o schválení sluţební cesty přes workflow, ke kterému je navázána ţádost. 

Po návratu ze sluţební cesty k danému workflow přiřadí kopii účtenek, vyúčtování sluţební 

cesty (ve firmě je vytvořena šablona v Excelu) a pošle poţadavek k proplacení a zúčtování do 

finančního oddělení, kam později donese i originály účtenek. Tento proces zrychlil předávání 

dokumentů mezi jednotlivými odděleními, finanční úsek můţe lépe pracovat se sumou, kterou 

má v pokladně, zároveň mají účetní přesnou představu, kolik sluţebních cest budou muset 

zúčtovat. Veškeré důleţité dokumenty a informace jsou propojeny a dostupné v rámci 

jednoho poţadavku, takţe není nutné dohledávat schválení cesty manaţerem apod. 

Mezi poţadavky, které byly ve firmě jiţ od začátku implementace systému a řadí se jiţ 

do typu workflow, jehoţ součástí jsou dokumenty, patří I need (Potřebuji). V rámci tohoto 

poţadavku prochází poptávka po sluţbě nebo výrobku schvalováním, následuje objednání  

a zakončuje se zaúčtováním a zaplacením doručené faktury. Uţivatel můţe v rámci běhu 

poţadavku přidávat dokumenty typu objednávka, důleţitá komunikace s dodavatelem, dodací 

list a podobně. Nicméně poţadavek není moţné uzavřít bez toho, aby k němu nebyl přiřazen 

sken došlé faktury od dodavatele. 

Další poţadavek, který je ve fimě pouţíván jiţ od implementace systému a spadá do 

stejné kategorie jako I nedd, je New project request (Ţádanka na nový projekt). V rámci 

tohoto poţadavku poptává vytvoření nového projektu v systému. Dochází zde ke specifikaci, 

jde-li o interní nebo klientský projekt, kdo je manaţer a členové projektu, ke kterému 

hospodářskému podniku se projekt váţe, a podobně. V nedávné době v tomto poţadavku 

přibylo nové povinné pole, a to uzavřená smlouva s klientem
47

. 

                                                 

47
Protoţe se tímto poţadavkem zakládají i interní projekty, které se pouţívají spíše pro sdílení dokumentů ke 

specifickému úkolu, a protoţe systém při specifikaci poţadavku neumoţňuje udělat povinnost jednoho pole 

závislou od vyplněné hodnoty mateřského pole, je v tomto případě vyuţíván fiktivní dokument, který se do 
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Mezi specifické poţadavky, které jsou mají za úkol pokrýt proces v rámci jednoho 

oddělení, patří poţadavek Workshop (Seminář). Ten byl pouţíván v oddělení BD (Business 

Development) pro řízení procesu přípravy aţ po samotnou realizaci workhospů, poţadavek 

má tři fáze (organizace, zařízeno, proběhlo). Podle fáze, ve které se poţadavek právě nachází, 

se k němu přiřazují dokumenty typu anotace, pozvánka na workshop, seznam pozvaných  

a seznam potvrzených účastníků, prezenční listina, prezentace k workshopu, vyhodnocení 

workshopu. Výhodou tohoto poţadavku mimo jiné je, ţe jsou veškeré důleţité dokumenty, 

které v procesu koordinace workshopu vznikají, dostupné z jednoho místa a uţivatel je 

nemusí sloţitě vyhledávat. 

Dokumenty ve firmě nejsou jen řízeny prostřednictvím jednotlivých poţadavků ve 

formě několikakrokých workflow, ale například v rámci projektů. Jde-li o dokumenty vzniklé 

při práci na klientském projektu, jsou tyto dokumenty ukládány do DMS modulu s odkazem 

na projekt, ke kterému patří. Podobný postup nastával i u interních projektů, které byly mimo 

jiné zakládány, aby pomáhaly k věcné provázanosti dokumentu. Například v oddělení BD 

zakládali pro kaţdou kampaň speciální interní projekt, ke kterému se později vázaly 

dokumenty typu interní brief, databáze kontaktů, které budou osloveny, oslovovací dopis, 

nabídky a cenové kalkulace dodavatelů, faktury, vyhodnocení kampaně. 

5.1.6 Shrnutí modulu DMS 

V kapitolách výše byla provedena analýza DMS v Synergy a představeny moţnosti 

nastavení a práce v rámci firmy ABC. V této podkapitole poukáţu na nedostatky a výhody, 

které tento systém má, a představím výsledky dotazníkového šetření, které se dělalo na 

přelomu roku 2009 a 2010. 

Exact Synergy Enterpise je systém, který ke své práci pouţívají všichni zaměstnanci 

firmy ABC. Někteří zaměstnanci, například v odděleních finance, personální, jsou, dalo by se 

říci, na systému závislí. Pokud není systém plně funkční, znamená to pro ně velký zásah do 

                                                                                                                                                         

povinného pole vyplňuje. Povinné pole bylo v poţadavku zavedeno z toho důvodu, ţe top management firmy 

nedokázal zjistit nešvar týkající se toho, ţe se kolikrát začalo pro klienta pracovat, aniţ by s ním byla řádně 

uzavřena smlouva, a zároveň bylo často nesnadné k běţícím projektům dohledat správnou smlouvu. Zavedení 

povinného pole zvýšilo administrativní zátěţ týkající se kontroly v tom, ţe uţivatelé neobcházejí systém, aby 

místo smlouvy ke klientským dokumentům pouţívali fiktivního dokumentu k interním projektům. 
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pracovních procesů. Jiná oddělení vyuţívají systém méně často, ale i tak není ve firmě 

zaměstnanec, který by v rámci svých povinností nebyl nucen se systémem pracovat. 

Dokumenty do DMS modulu mohou ukládat a v něm vyhledávat všichni zaměstnanci. 

Záleţí na jejich pozici a úrovni zabezpečení, jaké typy dokumentů mohou či nemohou uloţit  

a vyhledat. Na jednu stranu patří mezi velké výhody to, ţe s dokumenty mohou v systému 

pracovat všichni a nejsou nuceni čekat a zadávat práci pouze specializovaným pracovníkům, 

na druhou stranu to s sebou nese velké procento disproporce, která vzniká špatným ukládáním 

dokumentů. To následně zapříčiňuje problémy s vyhledáváním. 

Aby se sníţilo procento chyb vzniklé špatným zařazením dokumentu do systému, jsou 

v rámci firmy prováděna pravidelná školení. I přesto je nutné pravidelně denní přírůstky 

monitorovat a s jednotlivými uţivateli pracovat individuálně. 

Časté problémy, se kterými se můţeme setkat, bych rozdělila do dvou kategorií: 

problémy zaviněné uţivateli a problémy vzniklé nedostatkem systému. 

Uţivatelské chyby: 

 Uţivatelé často zapomínají při ukládání dokumentu nastavovat pole týkající se práv 

k dokumentu, coţ následně způsobuje problémy v přístupu, neboť dokument další část 

oddělení nevidí a nemůţe s ním pracovat 

 Pravděpodobně lenost je povětšinou důvodem k tomu, ţe uţivatelé vyplňují pouze 

pole, která jsou povinná. To sniţuje kvalitu při vyhledávání. Někdo by mohl 

namítnout, ţe by to spíše mohlo býti dáno tím, ţe si plně neuvědomují nemoţnost 

dokument následně nalézt podle několika kritérií, coţ si osobně nemyslím, systém 

mimo jiné umoţňuje ukládání odkazů na časté poloţky do oblíbených
48

, takţe uţivatel 

v případě, ţe s dokumentem často pracuje, nehledá, a zároveň je navyklý dokumenty 

vyhledávat určitým způsobem a k tomu potřebná metadata vyplní.  

 Při vyplňování metadat uţivatelé nevěnují dostatečnou pozornost, jakou by tomu 

věnovali specialisti, takţe si uţivatelé kolikrát nevšimnou a nezmění systémem 

                                                 

48
Funkce pracuje na stejném principu jako oblíbené záloţky v internetovém prohlíţeči. I zde má uţivatel 

moţnost třídit si odkazy podle kategorií (sloţek). 
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přednastavené hodnoty (podnik, jazyk) a nebo nepřepíšou všechny vyplněné hodnoty, 

pouţijí-li funkci kopie záznamu. 

Není moţné to řadit mezi uţivatelské chyby, ale i přesto bych ráda uvedla ještě jeden 

nešvar, a tím je celkový postoj uţivatelů k informačnímu systému ve firmě. Uţivatelé si dosti 

neradi zvykají na nový systém nebo na nové funkcionality v něm, byli by rádi, aby zůstalo vše 

při starém. Takţe byť se systém neustále vyvíjí a zlepšuje, co se týká funkcionalit  

a uţivatelského komfortu, uţivatelé to nepřijímají kladně, byť jde kolikrát o ulehčení 

zbytečné a náročné administrativy. 

Zároveň jsem pozorovala, ţe se samotní uţivatelé kolikrát v systému ztrácí, ale mají-li 

příleţitost přijít na školení, neudělají si na něj čas, neboť to nepatří mezi jejich priority. Tím 

se opět vystavují dobrovolnému zápasu se systémem. Toto je asi způsobeno vedením top 

managentu firmy, který nedokáţe správně představit přínosy systému dovnitř firmy. Viníky 

zároveň mohou být i manaţeři jednotlivých oddělení, kteří se nesnaţí přínosy informačního 

systému vysvětlit, ale sami podkopávají jeho autoritu tím, ţe o něm říkají, ţe je zbytečný  

a znesnadňuje zaměstnancům práci. Pokud se uţivatelé v systému ztrácí, málo kdy poţádají 

druhého o pomoc, v případě, ţe je v kanceláři aspoň jeden zdatnější uţivatel a mají-li k němu 

důvěru, obrací se většinou na něj. Pokud si však ani on neví rady, tímto veškerá iniciativa 

končí. Obrat nastává tehdy, zjistí-li, ţe osoby, které jsou zodpovědné za školení, jsou ochotné 

a vstřícné jim pomoci. Přitom je důleţité nevyvolávat u řadových zaměstnanců pocit 

méněcennosti. 

Systémové nedokonalosti: 

 Povinná třívrstvá hierarchie kategorií, někdy by plně stačily pouze dvě vrstvy, jindy 

naopak aspoň jedna vrstva chybí. Proto se tato funkcionalita v systému většinou 

obchází pojmy general nebo ostatní, coţ můţe být pro uţivatele ze začátku dosti 

matoucí. 

 Systém neumoţňuje přidat společností definovaná pole metadat, která by mohla 

ulehčit třídění a vyhledávání dokumentů na základě specifických potřeb firmy. 

Konzultanti společnosti Exact doporučují, ţe pokud si firma přeje zaznamenávat i jiné 

údaje k dokumentům, měla by k tomu pouţít workflow, ve kterém je moţné definovat 

určité mnoţství volitelných polí. Domnívám se, ţe tento způsob je dosti nešťastný uţ 

z toho důvodu, ţe hledá-li uţivatel dokument, půjde s velkou pravděpodobností hledat 

do modulu DMS neţ do modulu workflow. Zároveň je s tím spojena velká 
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administrativa, neboť by se při zakládání jakéhokoliv obsahu do DMS vyplňovaly 

dvojí údaje (jednou do workflow a po druhé do metadat k samotnému dokumentu). 

S tím je spojena i moţnost editace metadat, která by se časem mohla rozcházet, neboť 

určití uţivatelé by měli právo měnit metadata u dokumentů a jiní u workflow. 

Podobný případ by nastal i v zabezpečení, kdy by opět někdo měl právo vidět 

workflow, ale ne samotný dokument, a obráceně. 

 Nešťastné je i to, ţe není moţné měnit názvy metadat. Bylo by například lehčí, aby 

pole společnost u dokumentů typu smlouva s dodavatelem bylo nazváno dodavatel, 

neţ aby si uţivatel musel u kaţdého typu a kategorie dokumentu pamatovat, jaký typ 

společnosti si pod daným polem představit. 

 K jednomu záznamu (pod jedným ID doumentu) je moţné přiloţit pouze jeden soubor. 

V případě, ţe by uţivatel potřeboval mít více souborů pohromadě, bylo by nutné 

provést jejich zabalení do jednoho souboru. Tím by se ovšem přišlo o moţnost 

fulltextové indexace, takţe by bylo například nutné k záznamu přidat do těla i nějaká 

klíčová slova, či části textu, aby byl dokument lépe dohledatelný. Tento nedostatek 

shledávám i u jiných metadat, jako například u společnosti, osoby, podniku, kdy není 

moţné jeden dokument přidat k více společnostem, osobám, a pod. 

 Ve firmě ABC existuje k jednomu obsahu několik jazykových mutací. I zde vidím 

velký nedostatek systému. Jazykové mutace je moţné uloţit v jednom souboru ve 

zkomprimované formě, ale v tu chvíli se uţivatel dostává do dilematu, co vyplnit do 

metadatového pole jazyk, který umoţňuje vloţit pouze jednu hodnotu. Mezi další 

způsob patří uloţení vţdy jeden dokument pod jedno ID, nicméně systém neumoţňuje 

do metadat vloţit odkazy na jiné ID dokumentů, provázat je mezi sebou. Řešení by 

v této situaci bylo jediné – uloţit všechny jazykové mutace a do kaţdé z nich (do těla 

obsahu) následně zkopírovat ID všech dokumentů nebo mít pro tyto potřeby 

jednoduché workflow, kam by se opět všechna ID dokumentů přilinkovala. Oba tyto 

způsoby jsou dosti časově náročné a jiţ po uţivatelích vyţadují pokročilejší znalost 

práce se systémem. 

 Uţivatelé mívají většinou problém s vyplňováním metadat, tak trochu nevědí, co si 

s nimi počít, nicméně při ukládání přes add-in
49

 není pole jazyk dostupný, takţe ho 

systém doplňuje sám. V případě, ţe pak uţivatel neprovede jeho editaci přímo 

                                                 

49
Umoţňuje otevírání, etidaci a ukládání souborů přímo z prostředí MS Office do Exact Synergy Enterprise. 
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v prostředí Synergy, zůstane tam špatné nastavení. To pak znamená, ţe se na tento typ 

indexu nemůţeme při vyhledávání stoprocentně spolehnout. 

 Další nevýhodou add-inu je i to, ţe uţivatel neví, která pole jsou k danému typu 

dokumentu povinná, doví se to aţ ve chvíli, kdy chce dokument uloţit a systém ho 

upozorní, ţe nemá vyplněna všechna povinná pole, a proto není moţné dokument 

uloţit. Co můţe být pro uţivatele matoucí, je i to, ţe v add-inu se zobrazují všechna 

metadata, kdeţto při ukládání přímo ze Synergy jsou některá metadata skryta. Takţe 

se zde uţivatelé setkávají i s polem sériové číslo. Toto pole se v celém DMS systému 

nepouţívá, s výjimkou ukládání dokumentu na firemní web. 

 ESE umoţňuje k dokumentu přidat ve formě odpovědi na dokument poznámky, tyto 

změny je moţné sledovat přes RSS čtečku. Nevýhoda je v tom, ţe dokument není 

schopen takto sledovat například všechny nové odpovědi v rámci jedné subkategorie 

nebo kategorie, ale musí si do čtečky vloţit uţ určitý dokument. U této funkcionality 

mě vţdy napadne otázka, u jakého typu dokumentu, které ukládají zaměstnanci ABC 

do systému, můţe uţivatel předem vědět, ţe vyvolá diskuzi (u většiny případů je 

diskuze vyvolána spíše prostřednictvím e-mailu). 

 Systém při vyhledávání rozlišuje diakritiku, coţ znamená, ţe pro něj slovo hoří a hori 

není totoţné. Je nutné tuto funkci znát a při vyhledávání s ní počítat. Dále systém při 

vytváření indexu bere sousloví, které není rozděleno mezerou, ale spodním 

podtrţítkem (dům_hoří) jako jedno slovo a pro správné vyhledání je nutné zadat 

řetězec přesně tak, jak je uveden v hledaném dokumentu. Toto v systému způsobuje 

při vyhledávání velké problémy, neboť po implementaci systému do firmy byli 

uţivatelé naučeni, aby do pole předmět zadávali slova bez diakritiy se spodním 

podtrţítkem.
50

 Většina historických dokumentů je dnes proto nedohledatelná a spíše se 

dohledává přes entity, ke kterým by mohla být navázána, neţ přes fultextové 

vyhledávání. 

 Při hromadném ukládání několika dokumentů, které mají mít stejná metadata, 

najednou, má modul předvyplněný index předmět hodnotou Empty Subject (prázdný 

předmět). Je to z toho důvodu, ţe není moţné uloţit dokument s prázdným polem 

předmět. Většina uţivatelů si předvyplnění nevšimla, takţe v systému je uloţeno 

                                                 

50
Příčinu tohoto rozhodnutí se mi nepodařilo zjistit, domnívám se, ţe to bylo dáno neznalostí prostředí  

a uţivatelé se k poli předmět (Subjekt) chovali stejně jako při doporučeném vytváření názvu pro soubory na 

počítači, tzn. diakritiky se spodními podtrţítky mezi slovy. 
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několik dokumentů pod tímto názvem. Domnívám se, ţe některé dokumenty díky 

tomu mohly být nahrány opakovaně, protoţe je uţivatelé nemuseli následně najít, 

kdyţ se domnívali, ţe je uloţili pod jiným názvem. 

 Zároveň modul umoţňuje zvolit při hromadném nahrání tu moţnost, ţe se předmět 

bude rovnat názvu ukládaného souboru, kde se opět dostáváme do začarovaného 

kruhu, neboť jsou-li názvy bez diakritiky a se spodním podtrţítkem, bude obtíţné 

dokument fultextově podle předmětu vyhledat. 

Několikrát jsem se setkala s případem, ţe byl dokument zabezpečen na 101 

(dokumenty mohl vidět autor, jeţ ho vkládal do systému, a aktivní členové projektu), i kdyţ 

bylo nutné, aby do něj nahlíţeli i jiní uţivatelé. Ti ho nemohli nalézt, neboť projekt byl jiţ 

neaktivní nebo ani jeden člen projektu ve firmě jiţ nepracoval. Tato situace se řešila tak, ţe ve 

firmě byl minimálně jeden dokument administrátor, který měl právo vidět a editovat veškeré 

dokumenty, nebo se měnila karta projektu tak, ţe se prodlouţilo datum trvání projektu, či byl 

uţivatel přidán jako člen projektu, coţ je opět dosti nešťastné v tom, ţe se zasahovalo do 

historie a metadat o projektu. Nebylo tedy moţné se následně spolehnout na analýzu projektů, 

ţe všechny otevřené projekty jsou aktuálně běţící, a podobně. V tomto případě nejde  

o systémový nedostatek, ale řekla bych spíše o filozofickou otázku, jak moc je nutné chránit 

data před zneuţitím a nakolik se firma ochuzuje o know-how, které je v informacích v DMS 

skryto, ale které nemohou stávající uţivatelé nalézti a vyuţít, aby takzvaně neobjevovali jiţ 

objevené. 

Systém s sebou přináší i výhody, jako příklad uveďme tyto: 

 Dokumenty jsou zabezpečené proti neoprávněnému přístupu 

 Protoţe je systém pravidelně zálohován, je moţné téměř kdykoliv ze zálohy znovu 

získat smazaný dokument, nebo obnovit jeho starší verzi 

 Dokumenty jsou dostupné dvacet čtyři hodiny denně, sedm dní v týdnu 

 Dokumenty jsou navázány k jiným entitám v systému, takţe jsou snáze přístupné 

přímo z karty zaměstnance, zákazníka, dodavatele, aniţ by uţivatel musel systém 

opustit a hledat v jiné specializované aplikaci 

 Systém umoţňuje ukládání jednotlivých verzí dokumentů, takţe bude-li uţivatel 

potřebovat, můţe se kdykoliv vrátit k původní verzí dokumentu  

 Systém provádí fulltextovou indexaci vloţených dokumentů, coţ umoţňuje dokument 

nalézt i podle jiných neţ metadatových záznamů 
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Na závěr této kapitoly bych chtěla vyzdvihnout zajímavé body z dotazníkového 

šetření, které mělo za cíl zjistit spokojenost a způsob vyuţívání systému Exact Synergy ve 

firmě. Dotazník byl uţivatelům rozeslán na přelomu roku 2009 a 2010, aby umoţnil členům 

týmu starajícím se o vývoj tohoto softwaru, jehoţ jsem byla projektovou manaţerkou, ucelený 

pohled na to, jak se jim práce s uţivateli daří či nikoliv. Zároveň jim poskytl informace, 

jakým vhodným způsobem by měli pracovat s uţivateli při blíţící se plánované migraci 

dokumentu v systému. Počet doručených odpovědí se rovnal 40% všech zaměstnanců ve 

firmě, tento výsledek mě osobně překvapil. Tak vysoké procento jsem neočekávala, neboť 

většina uţivatelů není technologiím nakloněna, ale i přesto si někteří našli čas na jeho 

vyplnění. Číslo vnímám pozitivně i z toho důvodu, ţe přibliţně půl roku po tomto dotazníku 

byla provedena ve firmě ABC dotazníková akce dotýkající se personální oblasti (spokojenost 

zaměstnanců ve firmě, způsob odměňování zaměstnanců a podobně) a na tento dotazník 

zareagovalo jen přibliţně 10% zaměstnanců firmy. 

Na základě dotazníku se zjistilo, ţe aţ 87% uţivatelů pracuje se systémem denně, 

z čehoţ lze soudit, ţe došlo k vysoké integraci systému do firemních procesů. To, ţe tomu tak 

je, i to, ţe systém je pro uţivatele běţným prostředím, se kterým jsou zvyklí pracovat, 

dokládá i to, ţe 37% respondentů označilo známkou 1
51

, ţe v systému jsou informace, které 

potřebují ke své práci, a 43% uţivatelů označilo tuto otázku známkou 2. Celkem 80% 

uţivatelů si uvědomuje, ţe systém je pro jejich práci nepostradatelný. Podíváme-li se na 

dotazník z pohledu jednotlivých jeho modulů, zjistíme, ţe 23% respondentů přiznává, ţe má 

problém s DMS modulem, ale na druhou stranu v následující otázce, se kterým modulem mají 

uţivatele nejmenší problémy, tvrdí 16% uţivatelů, ţe právě s tímto modulem. 

Dotazník se zaměřil i na zjištění, jak jsou zaměstnanci spokojeni nejen se systémem, 

ale i se sluţbami, které jsou s tímto softwarem uvnitř podniku dodávány. Byla tím myšlena 

pravidelná školení, uţivatelské návody k softwaru, dostupnost a spolehlivost podpory 

k softwaru, komunikace dovnitř firmy o změnách funkcionalit. 37% respondentů označilo 

komplexnost dodávaných sluţeb známkou dvě a aţ 40% respondentů uţilo známku tři. 

Protoţe není moţné s kaţdým uţivatelem vţdy pracovat individuálně ani ho individuálně 

proškolovat, patří mezi důleţité věci mít dobře zpracovány manuály a návody k systému. Při 

bliţším zkoumání se zjistilo, ţe by uţivatelé uvítali návody ve formě kapesních taháků, na 

                                                 

51
V dotazníku byla pouţita stupnice hodnocení 1 – 5, s tím ţe hodnota 1 byla nejlepší a 5 byla nejhorší. TZN. 

bylo vyuţita klasifikace, kteří uţivatele znají ze školy. 
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kterých by se k určitému modulu nebo funkcionalitě vyskytovaly rady, o které by se uţivatelé 

mohli při práci se systémem opřít. 

Základním komunikačním kanálem, kterým se uţivatelé dovídají o chystaných 

změnách, je ve 40% dotazníků uveden firemní bulletin, 30% respondentů tvrdí, ţe e-mail,  

a 23% zmiňuje své kolegy. Nejvíce nás překvapil způsob, kterým by se chtěli  

o připravovaných novinkách dovídat, nejvíce to uţivatelům vyhovuje prostřednictvím e-mailu 

(50%) a ve 35% prostřednictvím firemního bulletinu. Tento výsledek je překvapivý v tom, ţe 

bych neočekávala, v době, kdy zaměstnanci dostávají v průměru několik desítek e-mailů 

denně, jim tento způsob komunikace připadá nejvíce vyhovující. Spíše bych očekávala, ţe 

nebudou chtít být zbytečně zavalováni nechtěnou poštou a uvítají styčný komunikační bod, 

kam se mohou v případě zájmu podívat a zjistit, co je nového. Pro tento účel bych doporučila 

vyuţít firemní intranetové stránky, které jsou celkově vyuţívány v 57%, ale v otázce týkající 

se sdílení s Synergy toto uţivatelé vítají jen v deseti procentech. 

Podíváme-li se na spokojenost s vedením systému. zjistíme, ţe 64% označilo známkou 

jedna rychlost a vstřícnost při problémech se systémem, známkou dvě ve 33% případů. Dále 

se respondenti domnívají, ţe členové týmu starající se o systém mají v 83% dostatečné know-

how pro zvládání základních provozních problémů. 

Bylo zajímavé zjistit, ţe aţ 73% respondentů před svým příchodem do firmy ABC 

nepracovala s jiným firemním softwarem. Toto je způsobeno hlavně tím, ţe do firmy 

nastupují mladí lidé, kteří čerstvě ukončili studia a ve firmě začínají svoji profesní kariéru. 

Myslím, ţe tento fakt by si měl top management firmy uvědomovat, neboť většina lidí si 

odtud odnese pracovní návyky i na budoucí pracoviště. Do pracovních návyků patří i práce  

a vztah k firemnímu softwaru. Pokud budou nadřízení těchto lidí software hanět, hledat 

důvody k bojkotu, zaměstnanci si v něm těţko najdou svého pomocníka a přítele. 

Na základě výsledků dotazníkového šetření, byly provedeny ve firmě ABC za podpory 

top managementu například tyto změny: provedla se restrukturalizace stávajícího školení pro 

nové zaměstnance (byly vytvořeny nové prezentace k systému, školení byla rozdělena na 

několik celků s logickou návaznosti), bylo pořádáno několik speciálních školení o modulech, 

se kterými mají respondenti dotazníku problémy, zavedla se nepravidelná rubrika ve firemním 

zpravodaji o novinkách, funkcích a způsobu vyuţití softwaru ve firmě. Dále byly důleţité 

změny a novinky v nastavení systému komunikovány i prostřednictvím systému. Mimo jiné 

tým starající se o software se snaţil rozšířit povědomí o sloţení skupiny a jak jsou rozděleny 
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kompetence uprostřed týmu, aby uţivatelé mohli přímo kontaktovat se svým problémem 

správnou osobu. 

5.1.7 Srovnání modulu DMS v Exact Synergy Enterprise s obecnými 

požadavky na DMS 

Porovnáme-li DMS modul Exact Synergy Enterprise s technologií DMS, která byla 

popsána v podkapitole 3.2.3, zjistíme, ţe základní funkci DMS systému modul splňuje  

a v několika hlediscích dokonce překračuje. 

Mezi funkcionality systému patří moţnost vkládání verzí, přihlášení / odhlášení 

dokumentu, zrušení změn, opatření jednotlivých verzí anotacemi. Dále má systém 

propracovánu správu týkající se zabezpečení dokumentů, jejich vyhledávání a vizualizaci 

věcného třídění ve formě sloţek, moţnost práce se soubory v prostřední kancelářských 

aplikací. 

DMS modul mimo to umoţňuje i vytváření jednoduchých reportů nad kategoriemi  

a typy dokumentů a má integrovánu jednoduchou formu schvalování
52

. Mezi zajímavé funkce 

patří i moţnost vytváření slovníku „stop slov“, která nebudou vyuţívána při vyhledávání nebo 

vytváření synonymních vazeb. Systém bude hledat nejen termín zadaný uţivatelem, ale  

i termín, který je ke slovu přiřazen jako jeho synonymum. 

Dokumenty mohou být součástí i jiných podnikových procesů díky modulu workflow, 

který se v systému nachází. Příklady jiných procesů byly uvedeny v podkapitole 5.1.5. 

DMS modul přesahuje základní očekávání v tom, ţe je moţné v rámci DMS vytvářet  

a spravovat nejen intranetové, ale i extranetové stránky firmy. Je logické, ţe tato funkcionalita 

nemůţe dosáhnout kvality technologie, která se na toto specializuje (WCM), a v případě 

potřeb je nutné některé vlastnosti doprogramovat. K dalším hraničícím funkcím, které jsou 

doménou technologie pro spolupráci, je moţnost řízení a tvorby jednoduchých diskuzních fór. 

Tuto funkcionalitou jsme ve firmě ABC jeden čas testovali a snaţili jsme se o její rozšíření 

                                                 

52
Na pozadí systému se spustí jednoduché dvoukrokové workflow..V prvním kroku je autor a ve druhém kroku 

schvalovatel/schvalovatelé pro danou oblast. Schvalovatel se doví o novém dokumentu tím, ţe mu přijde 

upozornění do jeho workflow schránky. Otevře-li si ho, systém mu automaticky zobrazí dokument, u něhoţ má 

moţnost provést schválení / neschválení změn v dokumentu. 
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mezi zaměstnance. Nesetkali jsme se však s úspěchem. Částečně vinu připisuji zvolenému 

pilotnímu tématu, které se týkalo změn v ESE, částečně sloţitosti celého provedení. Uţ to, ţe 

nové téma mohl přidat pouze administrátor DMS, mi připadalo omezující, dalším faktem bylo 

špatné načasování, neboť test byl spuštěn v době, kdy v určitých odděleních bylo nutné 

dokončit velké mnoţství práce. Zaměstnanci tak neměli v rámci pracovní doby čas zabývat se 

jinými věcmi neţ svými povinnostmi. 

Další nadstavbou modulu DMS je moţnost tvorby dotazníků / testů s otevřenými  

a zavřenými otázkami, které umoţňují automatické rozeslání vybraným uţivatelům systému.  

samozřejmostí je načasování jak jejich spuštění, tak i vymezení doby, po kterou můţe být 

dotazník / test řešen. 

Mezi další neobvyklou vlastnost patří funkce katalogu, která je součástí modulu 

Logistika, ale s DMS modulem můţe v určitých situacích dojít k provázanosti. Tato 

provázanost můţe nastat, kdyţ je katalog integrován do intranetových nebo extranetových 

stránek. Dále se přes modul DMS uchovává a třídí technická dokumentace k jednotlivým 

sériím výrobku nebo sluţby. A nebo, jako ve firmě ABC, je zde veden katalog knih, seriálů  

a videí. 

5.2 Migrace dokumentové struktury a její dopady 

Firma Exact uvolňuje dvakrát ročně balíček, v němţ jsou zapracovány opravy  

a poskytnuty inovace systému. Je čistě na podniku samotném, zda provádí pravidelný update 

systému nebo ne. Nicméně dodavatel obnovu doporučuje, neboť součástí jsou opravy chyb, 

které vznikly vývojem nových funkcionalit. Neprovede-li organizace instalaci updatu, 

ochuzuje se nejen o nové funkcionality, ale i opravu stávajících chyb, které v systému jsou. 

Většinou jsou v rámci aktualizačního balíčku uvolňovány drobné vývojové korekce 

funkcionalit v jednotlivých modulech, které mají uţivatelům usnadnit práci se systémem. 

Nicméně stává se, ţe v rámci aktualizačního balíčku můţe systém doznat velkou změnu 

v jednom z modulu. Toto se stalo v instalačním balíčku 240, kde došlo k zásadní změně DMS 

modulu. Stará verze, která ukládala dokumenty do hlavních kategorií, kategorií  
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a subkategorií, přestala být podporována, a přinesla pouţívání typů a k nim moţnost 

připojovat tagy
53

 (značky). 

Protoţe update balíčku 240 nabízel jiný způsob klasifikace dokumentů, mělo to ve 

firmě ABC dopad nejen na třídění a vyhledávání dokumentů uloţený v DMS modulů, ale i na 

zobrazování a třídění dokumentů na intranetu a extranetu firmy. Bylo nutné provést analýzu 

celého DMS a připravit systém na tuto změnu. Protoţe se migrace DMS do nové struktury 

připravovala s přestávkami déle neţ rok, byl následně proveden update aţ po získání nové 

verze aktualizačního balíčku 243. 

Chtěla bych v následujícím textu popsat, co tento druh updatu můţe pro podnik 

znamenat a jaké přínosy a negativa update 240-243 pro firmu ABC měl. 

V první řadě bylo nutné provést analýzu celého DMS, zjistit, kolik je ve firmě ABC 

pouţíváno hlavních kategorií, pokud moţno zjistit k těmto kategoriím jejich vlastníky, coţ 

jsou oddělení, která si přála vznik této skupiny dokumentů, nebo uţivatelé, kteří s nimi 

nejvíce pracují. U některých hlavních kategorií to nebyl problém, neboť jsou většinou 

pouţívány jednotlivými odděleními typu BD, personální, finanční nebo IT úsek. 

 Vlastníci hlavních kategorií, všichni vybraní vlastníci kategorií, byli seznámeni 

s plánovanou změnu v systému a poţádáni, aby provedli revizi dokumentů uloţených v jejich 

kategoriích a subkategoriích a přišli s návrhem, jakým způsobem chtějí třídění zachovat. Po 

několika schůzkách, které jsme na toto téma vedli, jsme se snaţili, aby navrhované řešení 

mělo co nejmenší dopad na uţivatele a stávající procesy ve firmě. Nakonec jsme se rozhodli 

řídit radou dodavatele, podle něhoţ se hlavní kategorie rovnají skupině typů, kategorie se 

rovnají typům a subkategorie jsou rovny tagům. 

Na základě této domluvy si jednotliví vlastníci specifikovali název nové skupiny typů, 

definovali nové typy a názvy pro tagy.  

                                                 

53
Pojem tag je spojen s technologiemi Webu 2.0, uţivatelé internetu mají moţnost k některým obsahům 

webových prezentací (články, blogy, …) přiřazovat slova, která pomáhají obsah klasifikovat a následně je moţné 

prostřednictvím tagů provádět i vyhledání. 
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Pro účely migračního nástroje vznikla excelová tabulka, v rámci níţ bylo provedeno 

mapování stávajících subkategorií na nové typy kategorií. Pro představu v tabulce 5 je část 

mapovací tabulky týkající se pouze Know-how hlavní kategorie a jejích částí. 

Hlavní 
kategorie 

Kategorie Subkategorie Typy Tagy 

Know-how 

Article Article Article 

TAX, LEG, AUD, 
FAS,OFF, IT,KH, TRA, 
HR, BD, FIN, PAY, 
ACC, CF, TMA 

Document 
Monograph Monograph 

TAX, LEG, AUD, 
FAS,OFF, IT,KH, TRA, 
HR, BD, FIN, PAY, 
ACC, CF, TMA 

Other document Know-how   

Test Test   

Judicial 
Decision/Statemen
t 

Judicial 
Decision/Statement 

Judicial 
Decision/Statement   

Legislation 

Collection of laws Collection of Laws   

Legal Article Legal Articles   

Other document 

Legislation 

Other document 

Pending Legislation Pending Legislation 

Presentation Presentation KH Presentation   

Seriál 

Journal - Contents 

Serial 

Journal – Contents 

Newsletter Newsletter 

Newspaper Newspaper 

Standpoint General Standpoint   

Template 

Agreement 

Template 

Agreement 

Calculation Calculation 

Clients' Document Clients' Document 

Communication Communication 

Form Form 

Check list Check list 

Memorandum/Repor
t 

Memorandum/Repor
t 

Minutes Minutes 

Notes Notes 

Other document Other document 

Presentation Presentation 

Working Paper Working Paper 

Translation 
Glossary Glossary   

Language Tip English Languag tips   

Other document Other Language tips   
Tabulka 5: Mapování kategorií na typy v DMS 

Před samotnou migrací dokumentu vznikly v systému nové skupiny typů a nové typy, 

byly pozměněny některé subkategorie a dokumenty byly přes nástroj hromadného přesouvání 
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dokumentů přesunuty do jiných subkategorií, byly jim dány nové, nebo ponechány stávající 

typy. Hromadné znovu-ukládání mělo negativní dopad na úvodní stránku Synergy, kde se 

uţivatelům zobrazují nové příspěvky dokumentů v systému. Díky změnám se zde objevily jiţ 

zastaralé a informačně nezajímavé dokumenty. Bylo proto nutné nastavit zobrazování 

novinek tak, aby se zde ukazovaly pouze dokumenty uloţené od určitého data. To pomohlo 

pouze částečně, neboť Synergy pracuje s dočasnými soubory jednotlivých uţivatelů na jejich 

počítačích a někde změna nebyla kvůli osobním nastavením přijata. 

Dále bylo nutné přepsat firemní intranet, aby byl na kategoriích a subkategoriích 

nezávislý. Bylo nutné rozhodnout, jakým způsobem se budou nyní ukládat dokumenty na 

webové stránky firmy, a zajistit přepsání nadstavbových skriptů, pomocí nichţ jsou 

dokumenty na webu správně zobrazovány v jednotlivých kategoriích. Všechny popsané 

změny a testy byly prováděny nejprve v testovacím prostředí systému. 

Během testů bylo vyzkoušeno i ukládání a zobrazování souboru přes add-in, neboť 

nová verze Synergy s sebou přináší i přímou integraci do kancelářského balíku MS Office. Ta 

byla moţná od verze 2007, nicméně firma ABC v té době stále pouţívala ještě starší verzi 

2003. Protoţe patří add-in mezi oblíbenou a vyuţívanou funkci, bylo nutné otestovat jeho 

kompatibilitu i pro vyšší verze systému (dodavatelem tento způsob komunikace nebyl jiţ 

podporován). 

Připadá mi trochu nešťastné řešení, ţe během migrace byly automaticky vytvořeny 

systémové tagy ve tvaru hlavní kategorie-kategorie-subkategorie (know-how-template-

agreement), které byly přidány k dokumentům. Cílem toho bylo zachovat po migraci 

informaci v takovém věcném zatřídění, v jakém se dokument nacházel před ní. Nevýhoda 

tohoto zachování se projevila aţ při rozšířeném vyhledávání, kde bylo moţné nastavit, zda tag 

hledané slovo obsahuje, nebo jím začíná nebo se rovná. Protoţe v systému bylo moţné 

v určité situaci vyuţívat pouze dvou-vrstvou hierarchii, byla třetí vrstva obcházena slovy 

other, general, nebo existovala určitá redundance slov ve smyslu. Například slovo article se 

nacházelo jako jedna z kategorií v hlavní kategorii know-how, ale zároveň jako subkategorie 

v hlavní kategorii marketing. Takţe pouţil-li uţivatel vztah obsahuje, dostal ve výsledku  

i dokumenty, které nepotřeboval. V ideálním případě mohl uţivatel pouţít vztah rovná se, ale 

protoţe po migraci nebyl nikdo schopen dát dohromady celý dlouhý řetězec, bylo nejdříve 

nutné nalézt v systému aspoň jeden dokument, který obsahuje hledaný tag, zkopírovat ho  

a následně provést vyhledání, coţ není pro uţivatele zrovna přívětivé. Rozhodli jsme se tagy 
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nahradit subkategoriemi. Proto byly po migraci i přes určitou redundanci vytvořeny tagy, 

které nesly názvy předem specifikovaných tagů u jednotlivých typů s tím, ţe se původní tagy 

při ukládání nebudou jiţ dále vyuţívat. Bylo by totiţ komplikované novým uţivatelům 

vysvětlovat, proč jsou tyto tagy tak dlouho v systému a jsou tak sloţité. Tagy nebylo moţné 

smazat, dokud v systému existoval aspoň jeden dokument, který ho obsahuje. Zvaţovali jsme 

výmaz na úrovni databáze, ale to nám dodavatel nedoporučoval, neboť nemohl zaručit, zda 

tento zásah nebude mít negativní dopad na jiné funkce. Některá oddělení šla dobrovolně 

cestou, ţe důleţité dokumenty určitých typů přeuloţili do nové podoby. Tento krok byl 

nezbytný pro všechny dokumenty, které jsou pouţity na webové prezentaci firmy ABC. Byla 

vytvořena slepá kopie webových stránek, které nebylo moţné editovat a aktualizovat, a které 

byly pro zájemce přístupné během migrace a přípravy překlopení na nový systém. Oddělení 

BD, které má na starost správu webové prezentace, muselo během dne přeuloţit okolo dvou 

tisíc dokumentů. 

Před samotnou migrací probíhala po jednotlivých odděleních povinná školení, v rámci 

nichţ byly prezentovány hlavní přínosy, novinky a změny, které upgrade celého systému  

s sebou přinesl. Novinek v upgradu 240 – 243 bylo hned několik. Netýkaly se pouze změny 

v modulu DMS, ale přinášely s sebou spoustu pozitivních novinek týkajících se práce 

s poţadavky, projekty, s nastavením hlavní stránky. 

Změny v DMS modulu se neomezily pouze na změnu kategorizace obsahu, ale 

přinášely moţnost tvorby osobních tagů k dokumentům. Jejich prostřednictvím si mohl 

uţivatel vytvářet vlastní třídění a vyhledávání dokumentů. Tyto typy tagů jsou vizualizovány 

na kartě zaměstnance do formy tzn. shluku tagů (tag clouds). Pokud měla firma zakoupenou 

verzi MS Office 2007, podnikový systém byl jiţ plně integrován do této aplikace. Uţivatel tak 

měl moţnost ke svému workflow přistupovat přímo z prostředí Outlook, aniţ by byl omezen 

add-inem. 

Mezi příjemné vlastnosti DMS patří i moţnost vloţení více příloh pod jeden záznam 

v systému, takţe jiţ nebylo nutné, aby uţivatelé prováděli zipování dokumentů nebo 

několikanásobné vyplňování stejných metadat. dalším pozitivem je rozšíření správy verzí na 
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minotirní a majoritní verzování a podporu unicodové znakové sady
54

, která umoţňuje pouţití 

vícejazyčných dat bez omezení. 

Firma Exact Software se v rámci toho upgradu blíţe zaměřila i na zabezpečení 

samotného dokumentu. V nové verzi je nyní moţné nastavit specifická práva přístupu pro 

editaci a jiná pro zobrazení (určitá skupina uţivatelů má právo dokument vidět, ale jiná 

skupina má právo dokument editovat). 

Mezi okrajové novinky je moţné řadit nastavení automatické archivace, kde se 

dokumenty po stanovené době označí do stavu archivováno. Rozdíl mezi těmito dokumenty  

a nearchivovanými dokumenty je v tom, ţe tyto není jiţ moţné přes klasické vyhledání 

systému nalézt, pokud uţivatel nenastaví, ţe chce vyhledávat i v těchto typech dokumentů. 

Tato funkce by se měla pouţívat k archivaci starých a jiţ neaktuálních dokumentů, aby se 

uţivatelům nezobrazovaly při vyhledávání a nezahlcovaly je velkým mnoţstvím neaktuálních 

informací, které mohou mást. Jako další okrajové novinky, které nespadají do technologie 

DMS, ale do oblasti týmové spolupráce, bych zmínila funkce podporující instant messenging 

(odkudkoliv v systému je moţné nastartovat přímou komunikaci s jiným uţivatelem), dále 

funkci podporující propojení se sociálními sítěmi, která je integrována v modulu CRM, kde se 

na kartě kontaktu (zákazníka, dodavatele, …) objevilo pole s odkazem na propojení na 

Facebook, Blogger, MSN a jiné. 

Shrneme-li, co firmě ABC přinesl upgrade 240 – 243, vidíme toto: Kromě výše 

popsaných funkcionalit a změny klasifikace v modulu DMS, jsou i negativní výsledky ve 

formě přímých nákladů vynaloţených na přepsání skriptů, na kterých běţí webová prezentace, 

i ve formě nepřímých nákladů, to zejména v poloţce času interních zaměstnanců, kteří se 

tímto updatem zabývali, dále nekonzistentní stav tagů. Tím je myšleno, ţe vedle tagů 

vytvořených systémem při migraci budou vznikat i nové „uţivatelsky přívětivější“ tagy. 

Systém v rámci releasu nenabídl moţnost jejich hromadného smazání nebo přejmenování, coţ 

nebyl problém pouze u subkategorií. Dále je nutné mezi zápory započítat i čas věnovaný 

zaškolování uţivatelů a přivykání uţivatelů na nový způsobu práce s dokumenty a funkcemi. 

                                                 

54
Unicode je celosvětový standard pro znakovou sadu, která umoţňuje ukládání a zobrazování znaků ze západní, 

východní Evropy, cyrilice, řečtiny, arabštiny, hebrejštiny a dalších světových jazyků, coţ umoţňuje aplikacím 

převedení do různých typů binárního kódu. 
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Ke kladům můţeme započítat to, ţe byla firma nucena provést analýzu stávajícího 

způsobu práce s dokumenty, zjistit obsah ukládaných dokumentů a zda je vzhledem 

k ţivotnímu cyklu různých druhů dokumentů s nimi správně zacházeno. Protoţe před migrací 

většina uţivatelů postrádala návody kam a jakým způsobem má jednotlivé typy dokumentů 

ukládat, vyuţila firma ABC migrace k tomu, aby vznikly krátké návody k jednotlivým typům 

dokumentů. V nich je podrobně popsáno, jakým způsobem se má s metadaty zacházet  

a k jakému druhu dokumentu je určitý typ vhodné pouţívat. 

Protoţe je moţné k jednomu dokumentu přidávat několik tagů, umoţňuje to 

vícedimenzionální pohled na obsah dokumentů, který v rámci klasické třívrstvé kategorizace 

chyběl. Nyní není nutné řešit, pod jakou subkategorii je dokument vhodné uloţit, aby se 

zamezilo případným problémům při vyhledávání. 

5.3  Exact Synergy Enterprise s jiným systémy 

Jak bylo v kapitole 3.2 představeno, existuje na trhu s produkty ECM různé mnoţství 

technologií, jejichţ smyslem je pokrytí určité části ţivotního cyklu dokumentu. V této 

podkapitole bych chtěla shrnout dosavadní zkušenosti s těmito softwary, které jsem získala 

jak ve firmě ABC, která pouţívá produkt, jeţ byl jiţ popisován v předcházejících kapitolách, 

tak své dosavadní zkušenosti s jinými softwary ve firmě T-Mobile, kde pracuji na pozici 

analytika / vývojáře se zaměřením na oblast ECM. 

V T-Mobile existuje velké mnoţství různých speciálních systémů, jejichţ cílem je 

zajistit firemní procesy nezbytné pro správný a ziskový chod organizace. Podíváme-li se 

zblízka, které technologie společnost vyuţívá na poli ECM, nalezneme jich hned několik. 

Nepočítáme-li drobné DMS systémy, které vznikly pro potřeby a jsou součástí specifických 

softwarů, má společnost nově implementován SharePoint 2010
55

. 

Pro potřeby trvalé archivace vyuţívá společnost hned dva softwary, a to IBM FileNet 

Panagon a iXOS Archive
56

. Druhý jmenovaný je dedikován pro potřeby SAPu, který je 

hlavně pouţíván pro dokumentaci týkající se dodavatelů, kdeţto FileNet je hlavní  

                                                 

55
Nově implementován znamená, ţe nedávno došlo k migraci a sloučení verzí SharePointu 2001 a SharePointu 

2003 na novou vyšší verzi 2010.  

56
Jedná se o starou verzi archivačního softwaru, který je nyní firmou OpenText označován jako File System 

Archiving, dříve známý pod označením Livelink ECM - File System Archiving. 
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a preferované úloţiště pro veškeré dokumenty uvnitř podniku. To vede k tomu, ţe FileNet má 

velké mnoţství rozhraní do okolních softwarů. 

Spíše z historických důvodů jsou ve firmě ještě pouţívány sdílené disky, a to nejen pro 

potřeby hromadných dávek určených pro následné zpracování ostatními systémy, ale i pro 

sdílení a archivaci souborů jednotlivých oddělení. I přesto, ţe klasické adresáře nedisponují 

přednostmi DMS systému jako je řízení přístupových práv, řízení a logování změn, přihlášení 

/ odhlášení ze systému a jiné, jsou mezi uţivateli stále hojně vyuţívány. Oblíbené jsou 

převáţně pro jednoduchost pouţití. Připadá mi zajímavé, ţe i přesto, ţe uţivatelé mají 

k dispozici technicky vyspělejší a sofistikovaná řešení umoţňující třídění a vyhledávání 

informací v dokumentech, zůstává stále tento typ sdílení dat oblíbený. 

S přibývajícím mnoţstvím elektronických dokumentů, které jsou firmy nuceny nejen 

přijímat, ale i odesílat, a mimo jiné i s příchodem datových schránek, se některé firmy, mimo 

jiné i T-mobil, rozhodly vyuţít specializovaného softwaru pro řazení přijaté a odeslané pošty. 

Je to technologie, která byla výše přestavena jako ERMS (elektronický systém spisové 

sluţby). Ač se to zdá neuvěřitelné, čas hraje proti elektronickým dokumentům a vyvstává 

spousta nevyjasněných otázek, například jakým způsobem se mají tyto dokumenty uchovávat, 

aby nebyla narušena jejich integrita a byla prokazatelná jejich pravost a nezměněnost. Mezi 

výhody systému pro spisovou sluţbu patří moţnost exportu dokumentu spolu s metadaty  

k předání do archivu. 

V T-mobile nalezneme i technologie specializující se na týmovou spolupráci.  

K takovému softwaru patří například nasazení MediaWiki. Jde o software, který byl původně 

určen pro pouţití internetové encyklopedie Wikipedie. Jednotlivá oddělení si zde mohou 

vytvářet své vlastní stránky, na kterých sdílejí s jinými kolegy a odděleními know-how. 

Porovnáme-li obě zmíněné firmy, zjistíme, ţe se liší v přístupu  

k podnikovému softwaru. Zatímco firma ABC se snaţí plně vyuţívat Exact Synergy 

Enterprise jakoţto celopodnikový softwaru, T-Mobile jde cestou specializovaných softwarů, 

coţ je samozřejmě mimo jiné dáno velikostí společnosti a jejím zamřením. Specializované 

softwary jsou upravovány na míru tak, aby je bylo moţné integrovat do stávající 

infrastruktury, coţ umoţňuje sdílení informací napříč aplikacemi. 

Oba přístupy mají své klady a zápory, pouţíváme-li standardizované řešení  

a neprovádí-li se velký klientský vývoj, není nutné vynakládat někdy i velké finanční částky 
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na upgrade aplikace. Na druhou stranu jsou pak procesy ve firmě modelovány a ohýbány 

podle softwaru, coţ můţe v určitých situacích býti spíše na škodu. Protoţe má firma ABC 

negativní zkušenosti s vývojem na zakázku a zároveň si nepřeje roztříštěnost ve sdílení 

informací, kterou by s sebou přinesl více specializovaný software, je omezena pouze na 

sledování vývoje a trendů, které provádí dodavatel. To ji ochuzuje o moţnost vyuţívat pro 

práci například specializované technologie umoţňující a podporující týmovou spolupráci. 

Naproti tomu v T-Mobile si člověk uvědomí, jak náročná, sloţitá a finančně nákladná můţe 

být jakákoliv, byť malá změna v softwaru. Někdy není moţné ani dohlédnout na všechny 

provázanosti s jinými aplikacemi, které změna s sebou přináší, byť tou změnou můţe být 

pouze povýšení softwaru na vyšší verzi. Mezi další negativa patří i to, ţe je nutné 

monitorovat, zda interakce mezi systémy probíhá na základě stanovených podmínek a jestli se 

data přenášejí ze zdrojového do cílové systému bez problémů, prodlevy přiměřeném čase, zda 

byla data nahrána a je moţné provést jejich výmaz ve zdrojovém systému, a podobně. 

Co mě osobně nejvíce zaráţí, je podobnost ve vyuţívání těchto ECM technologií. Ani 

v jedné z firem dosud neexistuje strategie ECM a obě firmy pouţívají technologii ECM i pro 

správu obsahu nebo řízení ţivotního cyklu dokumentu, pro které není technologie primárně 

určena. Jako příklad mohu uvést snahu o ukládání souborů audio nebo audiovizuálních do 

DMS modulu v rámci Exact Synergy ve firmě ABC. Naopak T-Mobile vyuţívá kvalitní 

archivační systém jako dočasné uloţení, nebo vytváří prostřednictvím změny metadat jakousi 

pseudoverzovací funkci, která pracuje se zneplatněním hodnoty na úrovni metadat. Chce-li 

například uţivatel dostat poslední a aktuální verzi smlouvy, zadá do pole ID smlouvy  

a dostane poslední aktuální dokument. Jelikoţ se u těchto typů metadat pouţívá vztah rovná 

se, bude-li uţivatel chtít zobrazit i starší verze, pouţije předem domluvený stornovací znak, 

například z před hledané ID smlouvy a systém mu vrátí staré, pracovní verze smlouvy. 

Důvodů, proč se toto děje, můţe být hned několik. Jedním je neznalost pouţití 

technologií ECM. U firmy ABC to můţe být způsobeno i její velikostí, neboť kvalitní  

a komplexní řešení ECM je jiţ pro tento typ firmy cenově nedostupný. Svůj podíl zde má  

i jistá forma jednoduchosti a dostupnosti, neboť proč kupovat a integrovat nový software, 

kdyţ stávající je moţné určitým způsobem přeprogramovat splňuje námi poţadované funkce?
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Závěr 

Předmětem této diplomové práce bylo podrobně popsat oblast správy dokumentů ve 

firmě s dopadem na podnikové informační systémy. 

Nejen na státní, ale i soukromý sektor jsou v dnešní době kladeny velké poţadavky ze 

strany legislativy na uchovávání a dostupnost dokumentů. Z těchto důvodu není stávající 

systém archivů jiţ plně vyhovující. Proto se výrobci na poli informačních a komunikačních 

technologií začali specializovat na vývoj systémů, které mají organizacím ulehčit správu nad 

ţivotním cyklem dokumentů v organizaci. Zároveň mají za cíl sníţit firmám náklady týkající 

se správy těchto dokumentů (nadměrné tištění, archivní skladové prostory,…). 

Oblast, která se zabývá správou dokumentů a jejich ţivotním cyklem, se nazývá 

Enterprese Content Management (ECM) a spolu s jednotlivými komponenty byla podrobně 

popsána v kapitole 3. Protoţe se této oblasti dotýká i velké mnoţství norem, standardů  

a zákonů, pokládala jsem za nutné na některé z nich blíţe poukázat a seznámit čtenáře 

s jejich dopadem na oblast ECM. Zvláště jsem se v oddílu 3.5.1. věnovala standardům, které 

specifikují metadata k dokumentům. To z toho důvodu, ţe metada doprovázejí dokumenty po 

celý jejich ţivotní cyklus, jejich prostřednictvím je moţné dokumenty vyhledat, třídit, 

předávat jiným aplikacím ke zpracování, je jejich standardizace a unifikace důleţitá 

a potřebná. Protoţe je oblast ECM široká a není snadné se v její terminologii orientovat, 

objasnila jsem vztahy mezi těmito termíny v podkapitole 3.3.  

O teoretickou část jsem se opírala v praktické části, kterou jsem věnovala popisu 

softwaru Exact Synergy Enteprise (kapitola 4), který vyuţívá firma ABC pro správu svého 

podnikového obsahu. Hlavním cílem bylo demonstrovat, jakým způsobem firma pracuje  

a vyuţívá jednu z technologií ECM – Document Management Systém (DMS) – pro správu 

a koloběh dokumentů ve firmě. Blíţe jsem analyzovala správu jejich know-how dokumentu  

a knihovního fondu. Byly zde představeny vize, se kterými firma ABC tento software 

implementovala, výhody a nevýhody technologie. 

V teoretické části byla popsána oblast ECM, v oddílu 5.1.7 jsem se snaţila 

demonstrovat, ţe ani velké korporace (jako příklad jsem uvedla T-Mobile) nemají zpracovánu 

vizi, jak tuto oblast pro firmu vyuţívat, pokrýt a jak s ní nakládat. I přesto, ţe je v dnešní době 

na trhu dostupné velké mnoţství různorodých technologií podporujících určitou komponentu 
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ECM, nesáhne firma k vyuţívání specializovaného softwaru, ale spíše se snaţí zjištěný 

nedostatek nahradit doprogramováním nové funkcionality do stávající technologie. 

V podkapitole 5.2 jsem se snaţila upozornit na to, ţe implementací takové technologie 

její vývoj a údrţba pro firmu nekončí. Firma je stále nucena stávající software aktualizovat, 

upravovat podle svých potřeb a poţadavků. Na praktickém příkladu migrace dokumentové 

struktury jsem se snaţila poukázat na náklady a poţadavky, které s sebou můţe pravidelná 

aktualizace softwaru přinášet, její klady a přínosy. 

Myslím si, ţe v oblasti informačních technologií a systémů určených pro správu 

dokumentů bude docházet k pomalému vytříďování názvů tím, ţe se celá oblast stane pro 

nakupující více transparentní. Můţeme také očekávat zajímavý vývoj se zásahem do oblastí 

sociálních sítí, a příchod nových technologií, které budou umoţňovat vyhledávání nad celým 

podnikovým obsahem. 
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Seznam použitých zkratek 

ASP/SCM 

Advanced Planning System/Supply Chain Management 

v sobě spojuje vědu i dovednosti ve snaze zdokonalit způsob, jak daná společnost zaopatřuje 

jednotlivé prvky potřebné k výrobě produktů nebo zajištění sluţeb a jejich dodání zákazníkům 

BCR 

Bar Code Reading 

pouţívá se k rozeznávání čárových kódů, které jsou převáděny na znaky 

BD 

Business Development 

oddělení v organizaci, jehoţ cílem je získání nových zákazníků s cílem proniknout na 

stávající trh 

BPM 

Business Process Management 

zahrnuje metody, techniky, postupy a nástroje, jak úspěšně vytvořit, kontrolovat a analyzovat 

podnikové procesy za předpokladu účasti lidského faktoru, organizačních sloţek, aplikací, 

dokumentů a jiných zdrojů informací 

CEO 

Chief Executive Officer 

zaměstnanec, který je odpovědný za operace společnosti, většinou předseda představenstva 

COLD/ERM 

Computer Output to Laser Disk/Enteprise Report Management 

umoţňuje zpracování vstupních dat, která jsou většinou výstupem z jiných systémů, nezávisle 

na zdroji a jejich formátu 

CRM 

Customer Relationship Management 

 je moţné definovat jako strategii, jejímţ cílem je dovědět se více o potřebách a chování 

zákazníků a vytvořit s nimi pevnější vztahy 
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DAM 

Digital Asset Management 

technologie umoţňující vyhledání a zabezpečení přístupu k digitální fotografii, 2D a 3D 

grafice, animaci, výkresu, video záznamu, audio záznamu a jiným. 

DMS 

Document Management Systém 

systém, který umoţňuje spravovat dokumenty. 

DoD 

Electronic Records Management Software Applications Design Criteria Standard 

standard definuje povinné provozní, legislativní a regulační poţadavky, které musí splňovat 

aplikace pro správu spisové sluţby, aby byla zajištěna integrace mezi aplikacemi 

v jednotlivých odděleních ministerstva 

ECM 

Enterprise Content Management 

zahrnuje strategie, metody a nástroje pouţívané k zachycení, správě, uloţení, uchovávání 

a dodávání obsahu a dokumentů vztahujících se k organizačním procesům. Nástroje 

a strategie ECM umoţňují správu nestrukturovaných informací dané organizace bez ohledu 

na jejich umístění 

EDI 

Electronic Data Interchange 

standard pro výměnu informací mezi počítačovými systémy 

ERP 

Enterprise Resource Planning 

je aplikace, která umoţňuje řízení a koordinaci všech disponibilních podnikových zdrojů 

a aktivit s cílem zajistit potřeby trhu i vlastního podniku  

GUID 

identifikátor softwarových aplikací, který je jedinečným referenčním číslem 

HCR 

Handprint Character Recognition 

převádí obraz z ručně psaného písma na strojem čitelné znaky 
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HR 

Human Resources 

oddělení v organizaci, které se zabývá správou, řízením a školením zaměstnanců 

HRM 

Human Resource Management 

systémy se snaţí zautomatizovat procesy uvnitř oddělení lidských zdrojů, sníţit pracovní 

zátěţ na oddělení a zároveň zvýšit efektivitu tohoto oddělení 

HTML 

Hypertext markup Language 

značkovací jazyk, vyuţívající předdefinované značky k formátování a vytváření webových 

stránek  

ICR 

Intelligent Character Recognition 

umoţňuje převod z ručně psaného písma 

IS 

Information Systems 

se skládá z infrastruktury (fyzických a hardwarových komponentů), softwaru, lidí, postupů 

(manuálních a automatických) a data 

ISDS 

Informační systém datových schránek 

ITIL 

Information Technology Infrastructure Library 

způsob řízení IT sluţeb a ICT infrastruktury 

KM 

Knowledge Management 

tato technologie umoţňuje zaznamenávání, rozšiřování a vyuţívání znalostí uprostřed 

organizace. 

KTD 

je Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy 
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MoReq 

Model Requirements for the Management of Electronic Records 

popisuje modelové poţadavky pro správu elektronických záznamů, zaměřuje se především na 

funkční poţadavky systémů elektronické spisové sluţby 

OCR 

Optical Character Recognition 

umoţňuje převedení obrazu na strojem čitelné znaky 

OMR 

Optical Mark Rexognition 

umoţňuje převod značek (zaškrtaných, zakrouţkovaných) na strojem čitelné znaky, například 

z formulářů, na hodnoty umoţňující následné zpracování 

PDF 

Printable Document Format 

distribuční formát, který umoţňuje nezávisle na platformě prezentaci informací 

PKI 

Public Key Infrastructure 

je infrastruktura veřejných / privátní klíčů, které se pouţívají pro zvýšení úrovně bezpečnosti 

při výměně dat na internetu 

RM 

Records Management (RM) 

umoţňuje správu záznamů, které jsou společnosti povinny z legislativních poţadavků 

uchovávat a archivovat. 

SOX 

Sarbanes-Oxley Act 

zákon upravující firemní prostředí ve Spojených státech amerických 

SQL 

Structured Query Language 

standard pro práci s databází 
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WCM 

Web Content Management 

umoţňuje správu webového obsahu 

XML 

eXtensible Markup Language 

všeobecný značkovací jazyk, který umoţňuje popsat rozhraní, strukturu, metadata a 

dokumenty 
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Příloha 1: ECM v organizaci 

 

Zdroj: [1] 
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Příloha 2: Komponenta zachycení podle AIIM 

 

Zdroj: [1] 
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Příloha 3: Dokumenty vzniklé z činnosti podnikatelů zapsaných v obchodním rejstříku, 

které jsou podnikatelé za podmínek stanovených tímto zákonem povinni uchovávat a umoţnit 

z nich výběr archiválií 

1. Statut 

a) zakladatelské dokumenty, 

b) statuty, stanovy, jednací řády, organizační řády a schémata, 

c) dokumenty o přeměnách právnických osob, 

d) dokumentace likvidace a zániku podnikatele zapsaného v obchodním rejstříku. 

2. Řízení 

a) protokoly a zápisy z jednání statutárního orgánu a dozorčího orgánu, zprávy dozorčího 

orgánu, zápisy z valných hromad s přílohami, 

b) řídící akty vedení podnikatele zapsaného v obchodním rejstříku, zápisy z porad vedení, 

c) zprávy o podnikatelské činnosti podnikatele zapsaného v obchodním rejstříku  

a stavu majetku, 

d) zprávy o auditu, nejsou-li zahrnuty do výroční zprávy, 

e) výroční zprávy. 

3. Majetek 

a) mimořádné inventarizace majetku při vzniku, dělení nebo likvidaci podnikatele 

zapsaného v obchodním rejstříku, 

b) smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitostem a listiny osvědčující přechod 

vlastnického práva k nemovitostem, 

c) dokumentace zápisu a certifikace ochranných známek, 

d) uţitné vzory. 

4. Finanční dokumenty 

a) účetní závěrky, 

b) roční statistické výkazy. 

5. Propagační činnost  
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Ukázky vlastních propagačních materiálů a dokumentace, zejména letáky, publikace, 

prospekty, katalogy, reklamy, vzorkovnice, filmy, fotografie. 

6. Výroba, předmět podnikání 

a) podnikatelské záměry, vývojové studie, plány výroby,  

b) výrobní programy roční a delší, rozbory s komentáři, 

c) dokumentace výrobků, výkresy sestavení či sestav, 

d) vlastní normy, 

e) ocenění výrobků. 

Zdroj: [26] 
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Příloha 4: závislost standardů na jednotlivých cyklech 

Standard C
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ISAAR(CPF) International Standard 
Archival Authority Record for 
Corporate Bodies, Persons, 
and Families (International 
Council on Archives). 

       

IETF RFC 
2821 

Simple Mail Transfer 
Protocol. 

       

IETF RFC 
2822 

Internet Message Format.        

ISO 216 Writing paper and certain 
classes of printed matter – 
Trimmed sizes – A and B 
series 

       

ISO 639 Codes for the representation 
of names of languages. 

       

ISO 2788 Guidelines for the 
establishment and 
development of monolingual 
thesauri. 

       

ISO 5964 Guidelines for the 
establishment and 
development of multilingual 
thesauri. 

       

ISO 8601 Representation of dates and 
times. 

       

ISO 9834-8 Generation and registration of 
Universally Unique Identifiers 
(UUIDs) and their use as 
ASN.1 Object Identifier 
components (see also ITU 
X.667). 

       

ISO 12033 Guidance for selection of 
document image 
compression methods. 

       

ISO 12037 Recommendations for the 
expungement of information 
recorded on write-once 
optical media. 

       

ISO 12142 Media error monitoring and 
reporting techniques for 
verification of stored data on 
optical digital data disks. 
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ISO 12654 Recommendations for the 
management of electronic 
recording systems for the 
recording of documents that 
may be required as evidence, 
on WORM optical disk. 

       

ISO 14721 Open archival information 
system – Reference model 
(OAIS). 

       

ISO 15444 JPEG 2000 image coding 
system: Core coding system. 

       

ISO 15489 Records Management.        

ISO 15801 Information stored 
electronically – 
Recommendations for 
trustworthiness and reliability. 

       

ISO 15836 The Dublin Core metadata 
element set. 

       

ISO 18492 Long-term preservation of 
electronic document-based 
information. 

       

ISO 19005-1 Electronic document file 
format for long-term 
preservation. 

       

ISO 23081 Metadata for records.        

ITU X.667 Generation and registration of 
Universally Unique Identifiers 
(UUIDs) and their use as 
ASN.1 object identifier 
components. 

       

MoReq2 Update and extension of the  
Model Requirements for the 
management of electronic 
records 

       

TIFF Tagged Image File Format.        

X.509 ITU-T Recommendation 
X.509: Open systems 
interconnection – The 
Directory: Public-key and 
attribute certificate 
frameworks. 

       

XKMS XML Key Management 
Specification. 

       

XML W3C Extensible Markup 
Language. 

       

Zdroj: [78]
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Příloha 5: zdroj názvu skupina MoReq metadat 

ISO 23081 / MoReq Metadata Group 2nd part of MoReq2 Element Name 
Source of 

name 

Identity 
system_identifier MoReq2 

system_identifier_rendition MoReq2 

Description 

abstract ISO 23081 

author MoReq2 

classification ISO 23081 

copy_recipient MoReq2 

counter_signature MoReq2 

date MoReq2 

external_identifier MoReq2 

place ISO 23081 

recipient MoReq2 

sender MoReq2 

title ISO 23081 

Event plan 

abstract MoReq2 

agent ISO 23081 

date ISO 23081 

event_description ISO 23081 

event_trigger ISO 23081 

period MoReq2 

reminder MoReq2 

status MoReq2 

volume MoReq2 

Event history 

abstract MoReq2 

date ISO 23081 

disposal_hold MoReq2 

transfer_or_destroy ISO 23081 

transferred_to MoReq2 

Use 

administrator MoReq2 

inactive MoReq2 

language ISO 23081 

status MoReq2 

technical_environment ISO 23081 

Relation 

agent MoReq2 

applies_to_agent MoReq2 

applies_to_class MoReq2 

cross_referenced_to MoReq2 

disposal_hold MoReq2 

entity_agent MoReq2 

has_redaction MoReq2 

has_role MoReq2 

has_user MoReq2 
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is_child_of MoReq2 

is_member_of MoReq2 

is_redaction_of MoReq2 

is_parent_of MoReq2 

previous_fully_qualified_classification_co
de 

MoReq2 

r&d_schedule MoReq2 

record_type MoReq2 

Zdroj: [78] 
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Příloha 6: porovnání metadat 

Dublin Core Metadata DoD Metadata MoReq2 Metadata 

Contributor 
(přispěvatel) - Description.sender (popis.odesílatel) 

Coverage (pokrytí) - - 

Creator  (tvůrce) 
Author or Originator (autor 
nebo původce) Description.author  (popis.autor) 

Date (datum) 

Date Received (datum přijetí) 
Event_history.date.received 
(historie_událostí.datum.přijetí) 

Date Filed  (datum založení) 
Event_history.date.captured 
(historie_událostí.datum.zachycení) 

Publication Date (datum 
publikace) Description.date (popis.datum) 

Description  (popis) - 
Description.abstract.description 
(popis.abstrakt.popis) 

  - 

Description.external_identifier.internal_refe
rence 
(popis.vnější_identifikátor.vnitřní_odkaz) 

Format  (formát) Format   (formát) 

Use.technical_environment.format 
(užití.technické_prostředí.formát) 

Use.technical_environment.file_format 
(užití.technické_prostředí.souborov_formát) 

Identifier (identifikátor) 

Unique Record Identifier 
(jedinečný identifikátor 
záznamu) Identity (identita) 

Language  (jazyk) - Use.language (užití.jazyk) 

Publisher (vydavatel) - - 

Relation (vztah) - Relation (vztah) 

Rights (práva) - - 

Source (zdroj) - - 

Subject (předmět) - 
Description.abstract.keyword 
(popis.abstrakt.klíčové_slovo) 

Title (název) 
Subject or Title (předmět 
nebo název) Description.title (popis.název) 

Type (typ) Media Type (typ média) 
Description.record_type 
(popis.typ_dokumentu) 

- - 
Description.abstract.mandate 
(popis.abstrakt.mandát) 

- - 
Description.abstract.reason_for_rendition 
(popis.abstrakt.důvod_pro_ztvárnění) 

- - 
Description.copy_recipient 
(popis.kopie_adresát) 

- 
 

Location (umístění) 

Description.place.current_location 
(popis.místo.aktuální_lokace) 

Description.place.home_location 
(popis.místo.domovská_lokace) 
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  Addressee (adresát) 
Description.recipient (popis.adresát) 

- 
Other Addressee (jiný 
adresát) 

- - Event_history (historie_udalosti) 

- - Event_plan (skartační_režim) 

- - Use.status (užití.status) 

- - 
Use.technical_environment 
(užití.technické_prostředí) 

- 
Supplemental Marking List 
(doplňková klasifikace) - 

- 
Originating Organization 
(původní organizace) - 

- 
Organization-Defined Fields 
(pole definována organizací) - 

 


