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Meritem v!ci je v"asné rozhodnutí. Pokud se 
dostanete do bodu, kdy v!t#inu agend $e#íte 
v Excelu a zárove% si vypomáháte nejr&zn!j#í-
mi aplikacemi "i softwary bez mo'nosti funk"-
ního provázání a centralizace dat, nastává 
správn( "as poohlédnout se po ERP systému. 
V opa"ném p$ípad! se zbyte"n! p$ipravíte 
o prostor, kter( firma mohla vyu'ít k r&stu.

Kdy! dodávka ERP 
nesta"í
Ji' del#í dobu pozorujeme trend, kdy 
zákazník vy'aduje p$edev#ím praktickou 
odbornost subjektu, kter( systém zavádí. 
Dávno pry" jsou "asy ve znamení hesla „my 
máme dané postupy, nasa)te na n! ERP“. 
Dnes klienti spolu s implementací o"ekávají 
nejen pokrytí firemních proces&, ale také 
p$idanou hodnotu ve form! informací, které 
posunou jejich byznys dál. Ptají se, co mají 
d!lat lépe, jak doplnit oborové know-how 
a docílit efektivity. Souhrnn! bych tuto 
situaci ozna"il jako postupn( p$echod im-
plementátora z role dodavatele nástroje do 
role dodavatele $e#ení. A práv! spolupráce 
s odborníkem s p$esahem do oborové praxe 
v(razn! ovliv%uje kvalitu i rozsah budoucích 
benefit&. Zárove% doporu"uji, aby si klient 
ujasnil, co o"ekává, a alespo% rámcov! 

popsal procesy, které chce informa"ním 
systémem podpo$it. 

Komplexnost p#edev$ím
Pokud p$ejdeme od lidského aspektu k tech-
nickému a shrneme vlastnosti, které infor-
ma"ní systém p$edur"ují ke generování dlou-
hodob(ch p$ínos& pro podnik, v prvé $ad! je 
t$eba zmínit komplexnost. Koneckonc& toto 
nám potvrzují i sami zákazníci. S $e#ením, 
které doká'e pokr(t celou firmu, toti' získá-
vají kompaktní datovou základnu poskytující 
jedinou verzi pravdy a snadno dostupné úda-
je. Konkrétními benefity jsou podpora práce 
nap$í" celou spole"ností a ucelen( pohled na 
data, co' v(razn! #et$í "as, eliminuje chybo-
vost, a tím pádem i náklady.

A co by ideální komplexní ERP m!lo 
zaji#*ovat? Je naprosto logické, 'e se ka'd( 
subjekt soust$edí na sv&j byznys, na druhou 
stranu tém!$ v#echny spojuje agenda okolo 
personalistiky, mezd, financí a ú"etnictví. 
T$eba v(robní firmy, které si nov( software 
nej"ast!ji po$izují pro lep#í vyu'ití kapacit 
stroj& i pracovník&, zv(#ení produkce a sní-
'ení chybovosti, po'adují také funkcionality 
zam!$ené na v(robu ("asto APS) a skladové 
hospodá$ství s vyu'itím WMS. Podobn! 
si m&'ete dosadit spole"nosti z ostatních 

obor&, kdy nap$íklad velkoobchodní segment 
ocení zmi%ované WMS a moduly zam!$ené na 
B2B prodej a nákup. ERP by m!lo b(t natolik 
komplexní, aby rámec jeho mo'ností p$ekra-
"oval aktuální pot$eby dané firmy. Ruku v ru-
ce s r&stem pak zákazník p$idává ji' existující 
funkcionality bez nutnosti v(voje dal#ích novi-
nek, a tudí' "ekání na zakázkové úpravy. 

Související atribut, kter( by m!l ovlivnit 
v(b!r ERP, je jeho dosah. Komplexnost 
toti' lze definovat i mírou adaptace daného 
systému na okolí. Ideáln! by m!l disponovat 
napojením na rozhraní API, ve$ejn! dostupné 
registry (nap$íklad ISIR nebo ARES) a státní 
správu (t$eba skrze datovou schránku).

V%voj p#ímo v ERP
A"koli komplexnost z&stává zásadním 
po'adavkem, v#echno má své hranice – pro-
gramovat vysoce customizované funkce do 
základu ERP nedává kv&li udr'itelnosti smy-
sl. Z hlediska akcentace p$ínos& je pro celou 
situaci nejlep#í, kdy' se z implementátora 
a dodavatele $e#ení stane zárove% poradce, 
kter( poskytuje trvalou podporu. A pokud se 
shodne s klientem na zakázkov(ch úpravách 
(t$eba ve vztahu k nov(m cíl&m firmy), je 
pak více ne' v(hodné, jestli'e ERP dispo-
nuje vestav!n(m v(vojov(m nástrojem. Ten 
obvykle umo'%uje navrhovat i upravovat 
aplikace bokem od provozní databáze, tedy 
rychle a bez ohro'ení plného provozu spo-
le"nosti. Na rozdíl od informa"ních systém& 
bez této mo'nosti lze zm!ny provád!t za 
minimální náklady a mnohonásobn! rychle-
ji. Proto p$i v(b!ru ERP doporu"uji ohlídat 
i tento atribut.  

Jak% zvolit ERP systém?
Jedin! takov", kter" generuje p#ínosy Tomá$ Smutn"

Ka%dá prosperující spole&nost d#íve &i pozd!ji dosp!je do stádia, kdy se 
bez informa&ního systému neobejde. Jak ale vybrat takov", kter" bude 
akcelerovat v"voj podniku a p#inese k"%ené benefity? 
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