
www.KaratSoftware.com
KARAT Software a. s.  
+420 581 737 111   |   info@karatsoftware.com

I n f o r m a č n í  b u l l e t i n  n e j e n  p r o  u ž i v a t e l e  i n f o r m a č n í h o  s y s t é m u  K A R AT 2 / 2 0 1 6

Mobilní klient IS KARAT

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Pacovské strojírny

„Kdo hledá, ten najde ... KARAT“

Tomáš Plachý ml.: Budujeme Safi chem 

jako ozubené kolo

strana 8

strana 16

strana 9

KARAT NEWSKARAT NEWS



2 KARAT NEWS  2/2016

www.KaratSoftware.com

Většina novinek verze 16 IS KARAT byla 

prezentována na KARAT Konferenci 2016 

v Brně a ty nejdůležitější jsou také popsány 

v samostatných článcích tohoto čísla KARAT 

News.

Uvolněním verze 16 IS KARAT začalo oddělení 

vývoje průběžně pracovat na vývoji verze 

17, přičemž hlavním bodem zůstává mobilní 

klient IS KARAT. 

Z dalších věcí, které bychom rádi s verzí 

17 uvedli na trh, jmenujme alespoň 

přepracované řešení pro terminálové 

odvádění založené právě na novém HTML 

klientovi. 

Dále potom rozšíření možností využití 

HTML odkazu, autentizaci pracovníků 

KARAT Software u zákazníků nebo Nástěnky 

a Oblíbené na fi remní úrovni. •

Ze zákulisí vývoje IS KARAT
Období posledních měsíců před uvedením nové verze IS KARAT je ve 

znamení snahy dokončit co možná nejvíce rozpracovaných věcí z plánu 

vývoje tak, aby je bylo možno s novou verzí uvést na trh.

Rozšiřujeme partnerskou síť
Na prodeji IS KARAT jsme začali nově spolupracovat se 2 společnostmi.

Společnost Prodirect z Hradce Králové se v oblasti 

informačních systémů pohybuje více než 15 let 

s vlastním oborovým IS. Za společností Prodirect stojí 

několik desítek implementací ve výrobních fi rmách 

převážně v segmentu kartonážní a strojní výroby. 

Prodirect disponuje zkušeným týmem, který pokrývá 

vše od vývoje, přes obchod a implementaci až po servis 

informačních systémů.

Díky partnerství s KARAT Software se Prodirectu otevírají 

nové příležitosti k zúročení svých zkušeností i mimo 

obory svého vlastního řešení.

SkyTron poskytuje kvalitní služby zaměřené především 

na komplexní dodávky informačních systémů. Poskytuje 

komplexní služby spojené se zaváděním, údržbou 

a rozvojem těchto informačních technologií. 

K jejím dalším činnostem patří: procesní a ekonomické 

poradenství, služby systémového integrátora, vývoj na 

zakázku, outsourcing a mnoho dalšího. Činnost v těchto 

oblastech se opírá o bohaté a dlouholeté zkušenosti 

pracovníků společnosti. 

Svým zákazníkům nabízí vždy řešení na vysoké úrovni, 

které odpovídají jejich požadavkům, a to jak z hlediska 

potřeb, tak z hlediska ceny.  •



IS KARAT nově podporuje 
UNICODE znaky
UNICODE je technická norma pro oblast výpočetní techniky  

defi nující konzistentní kódování pro zpracovávání textů 

použitelné pro většinu písem používaných v současnosti 

na celém světě.

Až do letošního roku podporoval 

informační systém KARAT vkládání 

a zobrazování údajů výhradně 

v kódování Windows-1250. Jedná 

se o znakovou sadu určenou pro 

střední Evropu a podporuje tedy 

znaky běžně používané v tomto 

regionu. Tím však docházelo 

k vyloučení a nepodpoře znaků, 

jako je např. azbuka nebo čínské 

znaky. Vzhledem k tomu, že 

v posledních letech začala IS KARAT 

využívat celá řada zákazníků, jejichž 

odbytištěm jsou země používající 

jiné znaky než Windows-1250 

a zároveň jim nestačí angličtina, 

začaly se objevovat požadavky na 

dopracování podpory pro znaky 

UNICODE. Od verze 16 dochází 

u IS KARAT v této oblasti k  zásadní 

změně. Kromě možnosti tisku na 

libovolnou fi remní dokladovou 

nebo přehledovou sestavu je nově 

umožněno vkládat do vybraných 

sloupců standardních tabulek IS 

KARAT znaky UNICODE. Jedná se 

o tzv. jazykové varianty sloupců, 

kdy je ve standardu IS KARAT 

umožněno defi novat libovolné 

množství jazykových variant a pro 

ně aktivovat tzv. datové varianty. 

Následně se pro tyto datové 

varianty určí, pro které sloupce IS 

KARAT mají být aktivní a lze jim tak 

defi novat patřičný jazykový překlad. 

Ten může být následně zobrazen 

na standardních seznamech, 

detailech nebo sestavách IS KARAT. 

Nejedná se tedy o překlad rozhraní 

aplikace IS KARAT (ovládací prvky, 

nápověda…), ale přímo o překlad 

vkládaných dat. •
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KARAT Software 
úspěšně obhajuje 
certifi kaci Microsoft
Společnost KARAT Software 

úspěšně splnila náročná 

kritéria společnosti Microsoft 

a obhájila tak certifi kaci vysoké 

kvality poskytovaných služeb 

a dodávaných softwarových 

řešení – Gold Application 

Development. 

Díky partnerství na úrovni Gold 

Application Development poskytuje 

společnost KARAT Software řešení, jež 

se opírají nejen o profesionální znalosti 

vývojového týmu, ale také o komplexní 

znalosti a dovednosti konzultantů 

a analytiků. Ti dokáží přenášet potřeby 

obchodních partnerů do nastavení 

infrastruktury (hardware i software), 

informačního systému KARAT i do 

propojení ERP KARAT s portálovými 

řešeními. •

Audit IS KARAT verze 16
Audit informačního systému KARAT potvrdil soulad 

s Mezinárodními auditorskými 

standardy.

IS KARAT verze 16 umožňuje plnit požadavky, 

které jsou účetní jednotce stanoveny 

jednotlivými obecně závaznými předpisy 

platnými pro území České a Slovenské 

republiky. •



V dopoledním přednáškovém 

bloku byla představena nová verze 

informačního systému KARAT - verze 

16, konkrétně novinky v oblasti 

uživatelského prostředí a aplikačních 

modulů. S informacemi z oblasti 

budoucího rozvoje IS KARAT se mohli 

účastníci konference obeznámit 

v prezentaci „Pohled do budoucnosti 

IS KARAT“.

„Z nejzajímavějších novinek 

uživatelského prostředí je nutné zmínit 

například dopracování podpory 

pro UNICODE znaky. Díky tomu je 

nově možné v IS KARAT zobrazovat 

a tisknout jednotlivá datová pole 

např. v azbuce nebo čínských znacích. 

Významným rozvojem prošla i před 

dvěma lety uvedená komponenta pro 

práci s nápovědou a metodikami IS 

KARAT, která mimo jiné získala ocenění 

jako fi nalista soutěže IT produkt roku 

2015. Nově byla integrována kontrola 

pravopisu, možnost přehrání AUDIO-

VIDEO záznamu z externího zdroje 

přímo v aplikaci nebo Fulltextový fi ltr. 

Přibyly nové možnosti na Seznamu, 

Vstupním fi ltru pro Přehledy a dalších 

komponentách. V neposlední řadě 

byla významně přepracována řešení 

Reklamace a Majetek. Nezapomnělo 

se ani na největší připravovanou 

legislativní novinku, kterou je EET. 

V rámci prezentace budoucích vizí měl 

jasnou prioritu připravovaný mobilní 

klient IS KARAT,“ zhodnotil novou verzi 

informačního systému KARAT Marek 

Hejna, ERP specialista.

Konferenci zahájil generální ředitel společnosti, Ing. Martin Válek, 

který u příležitosti výročí 25 let společnosti KARAT Software 

seznámil účastníky s významnými událostmi, kterými si fi rma za 

svůj život prošla. „25 let je dlouhá doba v lidském životě, natož pak 

v oblasti IT. Za tuto dobu fi rma prošla mnoha změnami, ať v oblasti 

technologií našich informačních systémů, tak v oblasti požadavků 

zákazníků na kvalitu, rozsah a komplexnost poskytovaných 

služeb. Stali jsme se jedním z největších tuzemských dodavatelů 

ERP systémů, jehož služby využívají fi rmy patřící ke špičce ve svém 

oboru. Získali jsme několik prestižních ocenění a zařadili se mezi 

ekonomicky nejstabilnější fi rmy v ČR,“ řekl Ing. Martin Válek, 

generální ředitel společnosti KARAT Software.

KARAT KONFERENCE 2016
Představení nové verze IS KARAT 
a praktické workshopy pro zákazníky
Ve čtvrtek 22. září 2016 proběhlo v kongresovém centru hotelu Holliday Inn Brno tradiční setkání 

uživatelů informačního systému KARAT. Letošního ročníku se zúčastnilo přes 240 uživatelů z České 

a Slovenské republiky. 
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Videozáznam a podklady z KARAT Konference
Pokud jste se letošní KARAT Konference nezúčastnili a zajímá vás její 

obsah a průběh, kontaktujte nás. Rádi vám poskytneme videozáznam 

z konference včetně detailních podkladů k jednotlivým prezentacím. •

„Ve srovnání s předchozími ročníky jsme provedli poměrně razantní 

změnu v programu celé akce, kdy jsme se rozhodli některé teoretické 

přednášky nahradit praktickými workshopy a dále jsme nad rámec 

produktového zaměření pro letošní ročník připravili samostatnou 

přednášku na aktuální téma rozvoje a udržitelnosti lidských zdrojů. 

Z reakcí zákazníků se nám potvrdilo, že se jedná o krok správným 

směrem, dokázali jsme zaujmout široké spektrum posluchačů. Účast 

více než 240 zákazníků potvrzuje významnost celé akce.“ zhodnotil 

průběh KARAT Konference 2016 Marcel Herman, ředitel servisu 

a péče o zákazníky. 

Odpolední blok byl sestaven z pěti workshopů 

s praktickými ukázkami řešení v IS KARAT za účasti 

analytiků a programátorů. Jednalo se o workshopy na 

následující témata: Ekonomika, Projekty a odbyt, Výroba, ICT 

a Otevřenost IS KARAT a DMS a Workfl ow.
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CHCETE BYŤ LEPŠÍ AKO KONKURENCIA? 
Zvýšenie produktivity neznamená 
automaticky zvýšenie investícií
Získala vaša fi rma nové zákazky a plánujete investície do nových strojov a zariadení? Rozmýšľate 

o vytvorení ďalšej pracovnej zmeny? Možno stačí iba nájsť skryté rezervy a efektívnejšie využiť 

existujúce výrobné kapacity.

Nie je žiadnou novinkou, že 

predpokladom úspechu je optimálne 

využívanie strojných kapacít a ľudských 

zdrojov. Jednou zo základných otázok 

je - na koľko percent sú využívané 

tieto zdroje. Ako sa však dopracovať 

k relevantným číslam, odkiaľ získať 

výstupy dôležité pre manažéra?

Kľúčom k úspechu je monitorovanie 

a vyhodnocovanie výrobných resp. 

pracovných postupov. Ľahko sa to 

povie, ťažšie realizuje. Pracovné 

prostredie výrobnej haly je oveľa 

tvrdší oriešok, ako čistá klimatizovaná 

kancelária s počítačom a aplikačným 

softvérom.

Ten nám poskytne dáta v podobe 

tabuliek a grafov, no je potrebné ho 

najprv naplniť potrebnými vstupnými 

údajmi.

Pokiaľ chceme systematicky 

monitorovať efektivitu výrobných 

procesov,  včasnými zásahmi ich 

optimalizovať a tak uspieť v silnom 

konkurenčnom prostredí, bez 

vhodného automatizovaného riešenia 

v podobe hardvérových a softvérových 

informačných technológií sa len ťažko 

zaobídeme.

Moderné hardvérové riešenia majú 

vysoké IP krytie, ktoré zabezpečuje 

spoľahlivú ochranu pred prachom, 

vlhkosťou, striekajúcou vodou 

i otrasmi. Ich výhodou je, že sú to 

uzavreté systémy bez rotujúcich častíc 

s pasívnym chladením v celokovovom 

šasi. Tieto all-in-one systémy 

obsahujú všetko v jednom. Monitor, 

počítač, a dotykový displej  odolný 

voči mechanickému poškodeniu. 

Zároveň citlivé dotykové displeje 

majú dobrú odozvu pri práci so 

zamastenými rukami od oleja, 

s ovládaním v rukaviciach aj  ovládaním 

pomocou akéhokoľvek ostrého či 

tupého predmetu. Sú bezúdržbové 

s minimálnou poruchovosťou, ktorá ich 

predurčuje do prevádzok s nepretržitou 

výrobou. Nezanedbateľnou položkou 

je spotreba energie, ktorá je desaťkrát 

nižšia ako pri bežných počítačoch. 

Sú umývateľné vodou a bežnými 

saponátmi a odolávajú náročným 

podmienkam takmer všetkých 

výrobných priestorov a poskytujú 

dlhodobú efektívnu ochranu softvéru. 

Tieto zariadenia  sú vhodné pre rôzne 

oblasti priemyslu ako sú: strojársky, 

drevársky, papierenský, gumárenský, 

hutnícky, elektrotechnický, chemický, 

výroba stavebných hmôt a pod.

Ideálnym riešením je all-in-one 

zariadenie Uniq PC od spoločnosti 

Elcom Prešov, ktorý bol na trh uvedený 

v roku 2009. Jeho prednosťami sú 

odolnosť, spoľahlivosť s garanciou 
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dlhoročného servisu a podpory. Našiel 

si rýchlo uplatnenie vďaka svojej 

odolnosti v najrozličnejších odvetviach 

a rôznych kútoch sveta. Či už 

v poľských medených baniach takmer 

kilometer pod zemou, v priemysle od 

Austrálie cez škandinávske krajiny až po 

Kanadu, ale aj na americkej vojenskej 

základni na Azorských ostrovoch. 

Celkovo má Elcom 500 tisíc spokojných 

zákazníkov v takmer 60-tich krajinách 

sveta. Pri týchto riešeniach kladie 

Elcom dôraz okrem funkcionalít aj na 

moderný dizajn. Vďaka tejto symbióze 

získala spoločnosť dizajnérske ocenenia 

nielen doma, ale aj vo svete. 

Spoločnosť Elcom sa spája v spolupráci 

s tými najlepšími partnermi vo svojich 

oboroch, aby spoločne priniesli 

úžitok zákazníkom. Príkladom je 

aj spolupráca s KARAT Software. 

Spojením odolného hardvéru so 

špecializovaným softvérom môžu 

výrobné spoločnosti automatizovať 

a efektívnejšie riadiť svoje výrobné 

procesy, dôslednejšie sledovať 

náklady, optimalizovať celý chod fi rmy 

a tým byť konkurencieschopnejší. 

Pätnástich a devätnástich palcové 

zariadenia Uniq sú spolu s ERP 

systémom KARAT primárne 

využívané na online sledovanie 

výroby, zobrazovanie výrobnej 

dokumentácie, odhlasovanie  výroby 

a pod. Po relevantných informáciách, 

získaných na základe využívania 

moderných technológií a informačných 

systémov, je možné získať odpovede 

na otázky z úvodu. Môžete jednoducho 

zistiť, že nové zákazky dokážete plniť aj 

bez dodatočných náročných investícií.

Investícia do informačných technológií 

bude len zlomkom toho, čo 

predstavuje nákup nových strojov 

a zariadení. Otvára sa tak priestor pre 

využitie ušetrených zdrojov v iných 

oblastiach podporujúcich rozvoj 

a konkurencieschopnosť fi rmy. •
František Pastirčák

Vedúci úseku marketingu

Spoločnosť Elcom pôsobí 

na slovenskom trhu už viac 

ako štvrťstoročie. Počas 

svojho dospievania vyrástla 

z distribútora japonskej fi rmy 

SHARP, až na producenta 

vlastných elektronických 

zariadení. V oblasti vlastných 

pokladničných riešení na 

slovenskom trhu zaujíma 

miesto bezkonkurenčnej 

jednotky. Elcom má svoj 

vlastný vývojový tím a prináša 

inovácie a moderné informačné 

technológie do náročných 

priemyselných prostredí.
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Mobilní klient IS KARAT
Informační systém KARAT lze spustit 

v podstatě na libovolném zařízení 

s libovolným operačním systémem (dále též 

OS), ale s výjimkou zařízení s OS Windows to 

prozatím je prostřednictvím Remote Desktop 

Protocol (zkratka RDP), tedy pomocí ovládání 

vzdálené plochy.

Z důvodu celé řady omezení se však vzdálená 

plocha nikdy nemůže stát doporučeným 

způsobem pro trvalý provoz ERP aplikace 

na mobilních zařízeních. Druhou vadou na 

kráse dnešního stavu (a to včetně provozu na 

zařízení s OS Windows) je omezená podpora 

dotykového ovládání a nevhodné GUI pro 

zařízení s menší obrazovkou.

JAKÝM SMĚREM JSME SE 
PŘI ŘEŠENÍ TOHOTO ÚKOLU 
VYDALI?
Předně jsme se rozhodli, že nepůjdeme 

cestou vytváření menších nativních 

aplikací určených pro konkrétní OS 

a jejich verze, ale chceme mít jednu 

aplikaci, která bude použitelná napříč 

různým hardwarem a operačními 

systémy. A to vše navíc se zachováním 

podpory systému fi remní a uživatelské 

úrovně. 

Z takto defi novaného zadání nám 

vyšla vítězně varianta nového HTML 

klienta pro IS KARAT. A jako stavební 

kameny tohoto nového klienta 

potom stávající komponenty jako 

např. Seznam nebo Detail. Vše musí 

být dále podpořeno nativní formou 

upozorňování mobilních zařízení (LED, 

vibrace, zvuk…), a to včetně nativních 

widgetů. 

Dále potom nesmí chybět možnost 

využití integrovaných mobilních 

funkcí jako např. fotoaparát, snímač 

identifi kačních kódů, GPS navigace 

apod.

Takto vytvořený nový HTML klient 

IS KARAT bude splňovat tyto 

požadavky:

• Plná funkcionalita aplikační 

logiky s omezenými možnostmi 

jednotlivých komponent

• Spuštění v libovolném 

prohlížeči na různých OS

• Snadná rozšiřitelnost standardu

• Interpretace fi remní úrovně

• Univerzálnost použití

A JAK JSME NA TOM AKTUÁLNĚ 
VE VERZI 16 IS KARAT?
Máme hotovou celkovou koncepci 

a technologický základ pro vytvoření 

HTML klienta. Základní funkcionality 

komponent Vstupní menu, Seznam 

a Detail jsou již v pokročilém stadiu 

vývoje, nyní pracujeme na jejich 

zdokonalování a na přidání dalších 

komponent, které bychom rádi 

v mobilním klientu IS KARAT viděli.

V neposlední řadě začínáme pracovat 

na vytvoření nového GUI, jež bude 

optimalizováno pro menší velikosti 

obrazovek koncových zařízení (např. 

5“ smartphone nebo 10“ tablet) a pro 

plnou podporu dotykového ovládání.

První verze mobilního klienta IS 

KARAT by měla být dostupná od IS 

KARAT verze 17. •

PŘIPRAVUJEME

Marek Hejna

ERP specialist
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PACOVSKÉ STROJÍRNY
„Kdo hledá, ten najde… KARAT“

PACOVSKÉ STROJÍRNY symbolizují tradiční českou strojírenskou výrobu, jejich kořeny sahají až do 

druhé poloviny 19. století. Zároveň jde o fi rmu, která se dynamicky rozvíjí a přináší na trh inovace 

a nové technologie. 

POSTAVENÍ NA TRHU 
A KONKURENČNÍ VÝHODY 
SPOLEČNOSTI
Počátek výroby v PACOVSKÝCH 

STROJÍRNÁCH sahá do roku 1876, kdy 

byla v Pacově rodinou Hradeckých 

založena mědikovecká a kotlářská 

dílna, která představovala jeden 

z prvních pilířů strojírenství v regionu 

na pomezí Českomoravské vrchoviny 

a jižních Čech. Dílna postupně 

rozšiřovala své produktové portfolio, 

které tvořila různá zařízení pro 

zemědělství a lihovarnictví, i do dalších 

odvětví, zejména do potravinářství. 

Po necelých sto letech existence bylo 

nutné již tehdy významně prosperující 

podnik rozšířit o nové provozní celky, 

proto byla v letech 1957 až 1963 

realizována výstavba nového závodu 

na současné adrese. K významnému 

technologickému pokroku došlo 

v roce 1978, kdy fi rma získala licenci 

k výrobě chladicích zařízení na mléko 

pro zemědělskou prvovýrobu. Závod 

pak řadu let fungoval jako jediný 

výrobce a dodavatel těchto systémů na 

československém trhu.

V roce 1991 vznikla fi rma PACOVSKÉ 

STROJÍRNY, jež se stala garantem 

kontinuity společnosti. Rozmanitý 

výrobní program, který vychází 

z tradičního zaměření společnosti 

a zároveň vykazuje výraznou fl exibilitu 

s ohledem na požadavky domácího 

i zahraničního trhu, je založen na 

zpracování ušlechtilých nerezových 

materiálů a mědi. V současnosti se 

skládá z dvanácti sortimentních skupin, 

jedná se především o technologické 

celky pro potravinářský, chemický 

a farmaceutický průmysl a zemědělství. 

Dominantní pozici v České republice 

zaujímají PACOVSKÉ STROJÍRNY 

v oblasti výroby velkoobjemových 

nerezových nádrží. Silné zastoupení 

mají rovněž dodávky technologií 

pro pivovary, a to i v zahraničí, kde 

se v posledních letech daří zejména 

v Polsku.

V květnu 2013 se společnost 

stala součástí skupiny SAFICHEM 

GROUP, jejíž členové působí, mimo 

strojírenství, v oblastech chemického 

a farmaceutického průmyslu. Od 

začlenění do této skupiny proběhla 

řada významných investic do nových 

výrobních technologií, které posunuly 

PACOVSKÉ STROJÍRNY v řadě oblastí na 

špičku ve svém oboru.

Město Pacov má aktuálně zhruba 

5 000 obyvatel a společnost 

PACOVSKÉ STROJÍRNY je největším 

zaměstnavatelem nejen přímo ve 

městě, ale také v blízkém okolí.

DŮVODY PRO VÝBĚR NOVÉHO 
ERP A ROZHODNUTÍ PRO IS 
KARAT
Od roku 1997 společnost využívala 

dosovskou aplikaci IS ISO, která 

nesplňovala požadavky uživatelů, 

zejména v oblastech projektového 

řízení obchodních případů, kapacitního 

plánování výroby, synchronizace 

a zabezpečení dat. V roce 2009 snaha 

zefektivnit fi remní procesy přiměla 

PACOVSKÉ STROJÍRNY oslovit případné 

dodavatele řešení ERP, jež mělo pokrýt 

oblasti CRM, technické přípravy, 

plánování a řízení výroby, skladového 

hospodářství, ekonomiky, fi nancí, 

mezd a workfl ow.  Vítězem výběrového 

řízení na dodávku komplexního 

informačního systému se stala 

společnost KARAT Software. Tehdejší 

vlastník, ČKD Group, však na poslední 

chvíli implementaci nového ERP bez 

PŘÍPADOVÁ STUDIE
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náhrady zrušil. V roce 2013, krátce poté, 

co se novým vlastníkem společnosti 

stala SAFICHEM GROUP, byla otázka 

výběru nového ERP znovu otevřena, 

načež celý projekt získal podporu 

představenstva. V zájmu dosažení 

maximálních synergických efektů 

vedení skupiny SAFICHEM GROUP 

vyhlásilo výběrové řízení na dodávku 

a implementaci informačního systému 

pro celou strojírenskou divizi, kterou 

tvoří společnosti PACOVSKÉ STROJÍRNY, 

DUKLA STROJÍRNY a ZVU STROJÍRNY. 

Zadavatel formuloval rovněž obecné 

cíle pro vítězné ERP řešení:

• sjednocení podnikových procesů ve 

společnostech strojírenské divize,

• integrace podnikových procesů 

v rámci komplexního IS,

• zlepšení informačního servisu pro 

zaměstnance,

• projektově orientované řízení 

obchodních případů, 

• zkrácení průběžné doby výroby, 

• efektivnější řízení vztahů se 

zákazníky, nákladů a zásob,

• zlepšení podnikového controllingu.

Výběrového řízení se zúčastnilo sedm 

zájemců, kteří nabízeli jak tuzemské, 

tak i zahraniční produkty. 

Vlastní výběrové řízení probíhalo ve 

dvou kolech. V prvním kole zadavatel 

hodnotil, zda dotyčný uchazeč splňuje 

následující požadavky:

• nabízený informační systém 

vyhovuje po stránce požadované 

funkcionality,

• uchazeč doložil alespoň tři reference 

z oblasti zakázkové a kusové výroby,

• uchazeč má k dispozici vývojové 

kapacity pro implementaci 

řešení v rozsahu požadovaném 

zadavatelem,

• uchazeč doložil způsob realizace 

projektu (implementační metodiku, 

časový harmonogram, etapizace 

projektu, podmínky akceptace díla),

• podaná nabídka vyhovuje po 

stránce formálních náležitostí 

(včasné podání, požadovaná 

struktura nabídky, doložení pojištění 

odpovědnosti za škody, zpráva 

auditora o ověření nabízeného IS 

apod.).

A dále přihlížel i k celkové ceně 

nabízeného řešení a souvisejícím 

nákladům na roční údržbu.

Do užšího výběru postoupila ERP řešení 

KARAT, QI a IFS Aplikace. V průběhu 

druhého kola zadavatel hodnotil:

• prezentaci nabízeného řešení,

• praktickou ukázku 

implementovaného ERP v praxi, tj. 

plně funkční systém u vybraného 

referenčního zákazníka,

• prezentaci projektového řízení.

Prezentovaná ERP řešení posuzoval 

tým hodnotitelů, kteří zaštiťovali 

oblast obchodu, výroby, zásobování, 

ekonomiky a fi nancí v jednotlivých 

společnostech strojírenské divize 

SAFICHEM GROUP.  Dodavatel IFS 

Aplikace byl vyřazen z důvodu absence 

vhodných referencí a nevyhovujících 

cenových podmínek. Informační 

systém QI neuspěl z důvodu absence 

vlastního řešení v oblasti pokročilého 

plánování výroby (APS). Vítězem 

výběrového řízení se stala společnost 

KARAT Software, dodavatel a výrobce 

ERP systému KARAT.

PRŮBĚH IMPLEMENTACE 
A KRITICKÉ FAKTORY ÚSPĚCHU
Původní harmonogram implementace 

(do zahájení ostrého provozu) počítal 

s dobou jedenácti měsíců (od února 

do prosince 2015), předimplementační 

analýza však byla zahájena přibližně 

s měsíčním zpožděním.  Vzhledem 

„Klíčový faktor úspěchu 

představuje kvalitní 

předimplementační 

analýza, a to i za cenu 

nedodržení časového 

harmonogramu celé 

implementace.“ 

Pavel Vodička, Ph.D.

IT manažer společnosti
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k požadavku zadavatele na sjednocení 

fi remních procesů v návaznosti na nové 

ERP řešení došlo k předání a akceptaci 

předimplementační analýzy až na 

konci června 2015. 

Přes všechny výše uvedené skutečnosti 

zadavatel trval na zahájení ostrého 

provozu IS KARAT od 1. 1. 2016, což 

refl ektovaly všechny následné kroky. 

Implementace byla zahájena v červenci 

2015, v říjnu proběhlo školení uživatelů 

a od poloviny listopadu 2015 pak 

zkušební provoz. Termín zahájení 

ostrého provozu od 1. 1. 2016 se 

podařilo splnit. 

Poté následovalo tříměsíční období, 

během něhož zhotovitel řešil výhrady 

zadavatele a zároveň poskytoval 

asistence uživatelům nového IS. 

Nedílnou součást implementace 

tvořil rovněž převod dat ze starých 

informačních systémů, v případě 

PACOVSKÝCH STROJÍREN se jednalo 

o již zmíněný IS ISO a specializovaný 

software SYSKLASS, jenž v minulosti 

sloužil pro potřeby technické přípravy 

výroby. Úspěšný převod dat byl jedním 

z klíčových požadavků zadavatele 

sjednotit datovou základnu v rámci 

jediného ERP. Od dubna 2016 běží 

IS KARAT ve společnosti PACOVSKÉ 

STROJÍRNY v rutinním provozu bez 

výhrad.

ZKUŠENOSTI S VYUŽÍVÁNÍM IS 
KARAT A PLÁNY DO BUDOUCNA
Přestože PACOVSKÉ STROJÍRNY 

využívají informační systém KARAT 

relativně krátkou dobu, lze již dnes 

konstatovat, že se daří naplňovat 

cíle v oblasti řízení výroby, zejména 

pokud jde o vstupy prvotních dat, 

tj. výdeje materiálu, polotovarů 

a odpisů výrobních operací resp. 

kooperací. Důsledná a včasná 

aktualizace prvotních dokladů je 

rovněž nezbytným předpokladem pro 

kapacitní plánování výroby, které se 

nyní začíná naplno rozjíždět. Významný 

přínos pro společnost představuje také 

projektové řízení obchodních případů, 

díky němuž se podařilo získat detailní 

kontrolu nad realizačními náklady. 

Implementované řešení má podle 

našeho názoru významný potenciál 

v oblasti nákladového řízení zakázek.

V následujícím období PACOVSKÉ 

STROJÍRNY plánují aplikaci řešení BPM 

na další fi remní procesy a také DMS 

řešení včetně plného využití metadat. 

V dlouhodobém horizontu zvažují 

i nasazení BI řešení. Momentálně 

se však zaměřují na řešení kvality 

vstupních dat, které se potom promítají 

do standardních výstupů z IS KARAT. 

Teprve v okamžiku, kdy si budou jisti, 

že standardní možnosti IS KARAT 

nedostačují, zváží nasazení BI řešení. •

Doporučení a zkušenosti 

z implementace

„Velkou opatrnost 

bych doporučoval při 

převodu dat ze starého 

do nového systému, 

zejména v případě, že 

data pocházejí z několika 

různých aplikací. V mnoha 

případech jde o značně 

nesourodé vstupy včetně 

řady na první pohled 

neodhalitelných chyb, které 

následně komplikují jejich 

využití v novém řešení.“

„Personální změny 

v obsazení klíčových 

uživatelů v průběhu 

implementace mohou silně 

ohrozit celý projekt.“

„Negativní reakce vůči 

novému ERP se podařilo 

vyřešit zejména důkladným 

proškolením běžných 

uživatelů, posílením 

kompetencí klíčových 

uživatelů a v neposlední 

řadě i jasným sdělením, 

že implementace nového 

informačního systému 

má plnou podporu 

vedení společnosti a jejích 

akcionářů.“

Pavel Vodička, Ph.D.

IT manažer společnosti



TIPY A TRIKY…
aneb Práce v informačním systému KARAT

Podobně jako v MS Offi  ce aplikacích lze i ve vstupním menu 

IS KARAT využít klávesu Alt, po jejímž stisku se zobrazí 

dostupné horké klávesy pro rychlou volbu. Zajímavé to může 

být zejména ve spojení s nabídkami v panelu Oblíbené, 

kdy dostanou jednotlivé nabídky číselné volby shora od 

jedničky. Při již vytvořeném a ustáleném pořadí nabídek 

v tomto panelu tak uživatel může vždy velmi rychle otevřít 

požadovanou nabídku. Ještě zajímavější je tato možnost 

ve spojení s klávesou Ctrl, kterou lze využít nejen nad 

vstupním menu, ale téměř kdekoliv v aplikaci. Uživatel tedy 

může stát v libovolné otevřené nabídce IS KARAT a stiskem 

Ctrl+patřičné číslo dojde k otevření požadované nabídky 

z panelu Oblíbené. To vše je doplněno o podporu pro 

klávesnice, které nemají standardní numerickou část, např. 

u většiny notebooků. U nich pak při aktivním rozložení pro 

psaní českých znaků již není nutné klávesnici přepínat nebo 

aktivovat čísla pomocí klávesy Shift nebo Fn.

Podobně jako ve vstupním menu lze i na komponentě 

Seznam využít klávesové zkratky pro otevření 

jednotlivých fi ltrů na levém panelu. Provádí se pomocí 

kombinace klávesy Alt+číslice od 0 do 7, a to pro 

jednotlivé fi ltry shora, přičemž nulu má fi ltr Stromový, 

jedničku Základní atd. Zde není možné využít podporu 

pro klávesnice bez numerické části a číslice je nutné 

zadávat vždy standardním způsobem.

Používání klávesových zkratek ve vstupním menu

Rychlý výběr konkrétního fi ltru 
na Seznamu
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Přestože doposud neexistuje konkrétní standardně 

předpřipravená miniaplikace pro zobrazení Oznámení, jež 

jsou publikovány v Help Desk aplikaci KARAT Assistance, 

existuje možnost, jak tyto informace do IS KARAT dostat. 

Úspěšně k tomu lze využít již dnes standardně dodávané 

miniaplikace typu RSS, které zajistí, že přímo v miniaplikaci na 

nástěnce IS KARAT mohu mít zobrazeny informace z různých 

RSS kanálů. A protože i Oznámení ze služby KARAT Assistance 

mají svůj RSS kanál, lze tuto možnost využít i pro ně. Výsledné 

zobrazení je možné pomocí Listu s náhledem nebo Rolujícího 

řádku.

Zobrazení Oznámení z KARAT Assistance přímo v IS KARAT

I pro uživatele v  roli User je nově umožněno kopírovat 

odkaz na konkrétní záznam Seznamu a tento dále použít. 

Úkon lze provést pomocí kombinace kláves Ctrl+Shift+C 

nebo pomocí nabídky v kontextovém menu zobrazeném 

na pravé tlačítko myši.

Zkopírování odkazu na 
konkrétní záznam v Seznamu

V případě Základního fi ltru lze klávesovou zkratku využít 

nejen pro otevření možností samotného fi ltru, ale i pro 

výběr jeho konkrétní kombinace z dostupných kombinací/

boxů. K tomu slouží funkční kombinace kláves Alt+číslo na 

hlavičce boxu s fi ltry nebo Alt+písmena zleva prvního fi ltru 

v kombinaci/boxu. 

Rychlý výběr konkrétního fi ltru 
v Základním fi ltru
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PRACUJETE NA POZICI VEDOUCÍ TÝMU 
OPERÁTORŮ HOTLINE VE SPOLEČNOSTI KARAT 
SOFTWARE. JAK BYSTE POPSALA NÁPLŇ SVÉ 
PRÁCE? JAK VYPADÁ TYPICKÝ PRACOVNÍ DEN?
Ráno přijdu do práce a už na mne čeká číslo na lístečku na 

stole nebo ve Skype s poznámkou o tom, kam mám volat 

a něco vyřešit. Pak se vrhám na svůj seznam případů a do 

toho začínají zvonit telefony, takže zvedám sluchátko, 

poslouchám, odpovídám a zároveň se připojuji k zákazníkovi 

a společně hledáme, cože to tam zlobí. Do toho s kolegy 

řešíme další případy, které se během dne objevily, a snažíme 

se je co nejdříve vyřídit. Po třetí hodině postupně utichají 

telefony, a tak bývá trochu více času a prostoru na dokončení 

rozpracovaných případů, i když se bohužel ne všechny podaří 

odbavit, a tak se přesouvají do seznamu na další dny. 

KOLIK E-MAILŮ A TELEFONÁTŮ DENNĚ VYŘÍDÍTE? 
KOLIK KONZULTACÍ S KOLEGY OBVYKLE 
ABSOLVUJETE?
Nedá se to přesně spočítat. Jsou dny, kdy telefony 

nepřestávají zvonit na 

celém oddělení a řešíme 

současně tři případy v jeden 

okamžik. To se pak stává, že 

telefonujeme se zákazníkem, 

a když čekáme na sluchátku 

na odpověď, konzultujeme 

si mezi sebou ještě další 

požadavky, prostě takový 

blázinec. I přesto si chodím 

do práce trošku odpočinout, 

protože ve srovnání s dětmi, 

které mě pak čekají doma, je 

to vlastně pohoda. :-)

JE PRÁCE PRO KARAT SOFTWARE NĚČÍM 
SPECIFICKÁ? S ČÍM JSTE SE DŘÍVE NESETKALA?
Výborný kolektiv, mnoho osobností, které v životě mnoho 

dokázaly a se kterými mě baví spolupracovat. 

S JAKÝMI DOTAZY SE NA HOTLINE KLIENTI 
NEJČASTĚJI OBRACEJÍ? 
Nejčastěji se opakují konzultace ve stylu „nejde nám něco 

uložit a vyskakuje nám chyba“. Často se ale stává, že se 

problém sám od sebe vyřeší v průběhu telefonátu.

VZPOMENETE SI NA NĚJAKÝ KONTAKT SE 
ZÁKAZNÍKEM, KTERÝ VÁS SKUTEČNĚ ZASKOČIL?
Vzpomínám si na jednu paní, která volala 10 minut před 

koncem pracovní doby a která začala v průběhu telefonátu 

plakat, že nestihne odeslat účetní výkazy, takže jsem musela 

pokračovat velmi citlivě, abych zjistila, o co se vlastně jedná. 

Nakonec to byl jen nesprávně nastavený přepínač ve fi ltru 

sestavy, takže v podstatě drobnůstka. :-)

JAK POSTUPUJETE, KDYŽ SE SETKÁTE S DOTAZEM, 
NA KTERÝ NEZNÁTE 
ODPOVĚĎ? 
Nechám si založit případ, a pak 

si oběhnu kolegy, kteří jsou 

chytřejší než já. :-)

S JAKÝMI PROBLÉMY 
SE V TÝMU HOTLINE 
SPECIALISTŮ NEJČASTĚJI 
POTÝKÁTE?
S organizací práce, správně 

vyhodnotit prioritu požadavku 

a odolat tlaku zákazníků, že je 

potřeba mít vyřešeno teď hned. 

ROZHOVOR S …

Vladimírou Dehimat
vedoucí týmu hotline

• 43 let

• 12 let u KARAT Software

• 4 děti (3 - 24 let), 1 manžel, 1 babička

• 1 morče, 1 kocour

• 23 hrníčků na kávu
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Vysvětlit, že nelze odbavit všechny 

požadavky do 10 minut i přesto, že 

bychom to samozřejmě chtěli, bývá to 

opravdu problém.

JAKÉ VLASTNOSTI NEBO 
DOVEDNOSTI JSOU PRO 
ČLOVĚKA NA VAŠÍ POZICI 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ? 
Trpělivost a empatie, zdvořilost 

v komunikaci a pohotovost zareagovat 

na jakékoliv dotazy. I na ty nepříjemné.

V JAKÝCH ČASECH BÝVÁ 
HOTLINE NEJVÍCE VYTÍŽENÁ 
A KDY SE ZÁKAZNÍCI NAOPAK 
TÉMĚŘ URČITĚ DOVOLAJÍ NA 
PRVNÍ ZAZVONĚNÍ?
Od září začíná naše sezona a graduje až 

do ledna. Od dubna požadavků ubývá 

a o prázdninách nastává téměř okurková 

sezóna. Největší nápor pro mne bývá 

v termínech kolem termínu DPH a pro 

kolegyni třeba v termínu mezd, to nám 

pak opravdu telefonní linky nestačí. 

Naštěstí máme na hotline skvělý tým, 

kdy si vzájemně pomáháme. 

CO VÁS NA VAŠÍ PRÁCI 
NEJVÍCE BAVÍ? CO BYSTE 
SI NAOPAK KLIDNĚ 
VYMĚNILA S NĚKÝM 
JINÝM?
Baví mě, když umím pomoc, 

poradit. Baví mě, když to 

u nás na oddělení při řešení 

požadavků hučí jako ve včelím 

úlu. Vadí mi, že nestíháme 

vyřešit všechny dotazy hned 

a velmi, velmi nemám ráda 

administrativu, to se raději někam 

připojím a něco vyřeším. :-)

JAKÝM ZPŮSOBEM RELAXUJETE? 
CO VÁS DOKÁŽE ZARUČENĚ 
NABÍT ENERGIÍ NA DALŠÍ 
PRACOVNÍ TÝDEN?
Relaxuji ráda aktivně s dětmi, 

víkendem na chalupě, výletem 

ať už doma, nebo v zahraničí. 

Mám ráda aktivní odpočinek přes 

víkend, ale v týdnu si raději udělám 

dobrou kávu do některého ze svých 

oblíbených hrníčků a pustím si 

nějaký on-line seriál, aby si mozek 

odpočinul. •

Oblíbená hudba: Podle nálady, například písně od zpěvačky Koop přes francouzské šansony 

po tvorbu alžírského zpěváka Cheb Khaleda, ale i zpěváka Eminema, Boba 

Marleyho, Voskovce, Wericha, Jaromíra Nohavicu, Richarda Krajča i některé 

rapperské pokusy mého nejstaršího syna 

Oblíbené přísloví: „Každý svého štěstí strůjcem“ a naše děti milují „Lenoch se nejvíc nadře“

Oblíbené kratochvíle: Chata a zahrada, malování, lyžování, on-line seriály

Oblíbený nápoj: Káva v jakékoliv variaci

Oblíbený web: Serialy.bombuj.eu

Oblíbená kniha: Jakákoliv dobrá detektivka, momentálně knihy autora Jo Nesbø

Oblíbená rozhlasová stanice: Protože dojíždím do práce, tak jsou to stanice, kde zrovna nevysílají reklamy, ale 

dá se i něco dozvědět, zasmát se. Často je to Radiožurnál, radio Zet, ale i hudební 

kanály Evropa 2 apod. Prostě podle nálady.

Vysněná destinace pro dovolenou: Sahara. Už 5 let manžela přemlouvám, aby mě vzal na Saharu mimo turisticky 

dostupná místa, ale vždycky se mu podaří se z toho vyvlíknout … tak snad příští 

rok.

Z čeho máte radost: Mám radost z toho, když celý den proběhne tak, jak si ho ráno naplánuji.

Co vás trápí: Negativismus a lidé s trvale pesimistickými názory

Co se vám vybaví, když zazvoní telefon: Jestli ho opravdu musím zvednout.
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TOMÁŠ PLACHÝ ML. (40)
Vystudoval americkou University of Texas, 

na Rochester Institute of Technology při US 

Business School v Praze získal titul MBA. V roce 

2002 nastoupil do společnosti Safi na, o čtyři 

roky později se stal jejím generálním ředitelem. 

Se svým otcem, zakladatelem skupiny, se 

v současnosti podílí na řízení celého holdingu.
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Tomáš Plachý mladší: 
BUDUJEME SAFICHEM JAKO OZUBENÉ KOLO
Skupina Safi chem koupila 

v Karlíně část nového 

kancelářského centra Futurama. 

Holding velkopodnikatele 

Tomáše Plachého a jeho syna 

Tomáše však u realit zdaleka 

nekončí. Je rozkročen od 

chemického průmyslu přes 

strojírenství a vodohospodářství 

až po farmacii. „Skupina funguje 

jako ozubené kolo. Jeho zuby 

vytvářejí příležitost, abyste do něho 

zasunul nový kousek,“ říká Tomáš 

Plachý mladší.

OZNÁMILI JSTE AKVIZICI 
DRUHÉ ČÁSTI KANCELÁŘSKÉHO 
KOMPLEXU FUTURAMA. 
NENÍ NÁKUP MODERNÍHO 
ADMINISTRATIVNÍHO CENTRA 
UŽ JINÝ KALIBR NEŽ VAŠE 
DOSAVADNÍ PODNIKÁNÍ 
V REALITÁCH?
Již při privatizaci Technoexportu 

jsme se stali majiteli Paláce Koruna 

na Václavském náměstí, což byl 

v nemovitostech hodně velký posun, 

který navázal na naše působení 

v oblasti průmyslových a rezidenčních 

realit. Futurama je přirozeně též 

nemovitostní aktivum, ale už jiné 

kategorie. Jde o diverzifi kaci realitního 

portfolia. Navíc jako podnikatel si 

kladete otázku, jak využít současné 

neopakovatelné situace kolem 

úrokových sazeb. Musíte najít 

dlouhodobý projekt s příslušným cash 

fl ow. A reality jsou aktivem tohoto 

druhu. 

CO PLÁNUJETE S PALÁCEM 
KORUNA? ZAŽEHNALI JSTE 
SPORY O SMĚNKY, S NIMIŽ 
PŘIŠEL PODNIKATEL FRANTIŠEK 
BUŠEK A ŽÁDAL BUĎ PENÍZE, 
NEBO TUTO NEMOVITOST?
Od začátku jsme poukazovali na to, 

že jde o šikanózní jednání, a všechny 

soudy to zatím potvrdily. Avšak nevím, 

s čím daní pánové a možná dámy ještě 

přijdou. Jsem si však jist, že k tomu 

nemají žádný právní titul, aby z toho 

byl skutečný problém. Ale trpíme tím, 

že soudní proces není dostatečně 

rychlý. Není nic příjemné, když jste 

dlouhodobě pod tlakem uměle 

vykonstruovaných příběhů. V rozvoji 

paláce nás to ovšem nezastavilo. 

VE VAŠEM HOLDINGU 
BYLO V POSLEDNÍM ROCE 
POMĚRNĚ ŽIVO. PRODALI 
JSTE SAFINU A MAJORITU 
V CHEMOPROJEKTU NITROGEN, 
LONI JSTE NAOPAK KOUPILI 
STROJÍRNY ZVU POTEZ, 
LETOS AKTIVA BÝVALÉHO 
EXCON STEEL A KANCELÁŘE 
FUTURAMA. JE REKONSTRUKCE 
SKUPINY U KONCE?
V případě Chemoprojektu Nitrogen 

jsme se rozhodli vystoupit z oblasti 

dusíkaté chemie. Zůstáváme ale v celé 

ostatní chemii, v níž se Chemoprojekt 

historicky angažoval. Safi nu jsme 

získali v roce 1999 a na začátku to 

bylo aktivum tvořící střed skupiny. 

S rozvojem skupiny se ale dostávala 

na okraj významu. Ne fi nančního, ale 

strategického. Když proto přišla dobrá 

nabídka, neodmítli jsme ji. Ponechali 

jsme si však průmyslový areál ve Vestci, 

ve kterém Safi na zůstala jako nájemník. 

ČÍM VÁS PŘITÁHLI STROJAŘI?
ZVU Potez a někdejší Excon Steel 

jsou v Hradci Králové vedle sebe, 

v minulosti to již dokonce byl jeden 

podnik, takže jsme je opět sloučili 

a nazvali ZVU Strojírny. Včetně našich 

Pacovských strojíren a Dukla Strojírny 

je to však oblast, která je synergicky 

velice vhodně připojitelná například na 

inženýring a aktivity Chemoprojektu či 

Technoexportu. 

BUDETE PROPOJOVAT CHEMII 
A STROJE?
Výrobky získaných strojírenských 

podniků jsme využívali již v minulosti. 

Inženýring, to je hluboká znalost 

procesů. Kladli jsme si otázku, co 
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musíme udělat, aby fungoval ještě 

lépe, či jak tyto znalosti přenést 

do jiného souvisejícího oboru. 

Jednou z odpovědí je – v oblasti 

složitých aparátů. Když jsme nyní 

majiteli strojírenských i inženýrských 

společností, jsme schopni oba světy 

spojit dohromady. Tím vzniká něco 

unikátního. Dosud to totiž fungovalo 

tak, že jste „pouze“ výrobce, který 

nemá vstup do komplexního know-

how, nebo držitel know-how, který 

nemá možnost nebo důvod ovlivňovat 

podobu aparátů. Nám se to daří 

spojovat a získat konkurenční výhodu 

nejen na domácím, ale i zahraničním 

trhu. 

TO JE VAŠE STRATEGIE?
V tom je celá konstelace skupiny. 

Vytváření něčeho, co má synergický 

efekt. Nejsme investiční skupina. 

Uskutečněná rekonstrukce skupiny, 

i když byla jen částečná, vede 

k vytváření synergií. O skupině říkám, 

že funguje jako ozubené kolo. Jeho 

zuby vytvářejí příležitost, abyste do 

něho zasunul nový kousek. Synergie 

tvoří v tomto kole spojené plochy 

a současně vytváří nový zub, do něhož 

můžete zasadit zase něco dalšího. 

CO VÁŠ PŘÍKLON K VODĚ?
Letos jsme uskutečnili akvizici 

společnosti Aquatis, která se věnuje 

komplexnímu nakládání s vodou. Tato 

akvizice rozšiřuje naše kompetence 

v inženýringu. Chemoprojekt 

v průmyslu s vodou musel nakládat 

vždy. Každá chemička potřebuje vodu. 

Chladicí, odpadní, pitnou. Inženýrskou 

kapacitu ve vodařství jsme si ale 

vždy museli brát od někoho jiného. 

Obecně věříme, že voda je dlouhodobě 

extrémně perspektivní. Z hlediska 

inženýrských kapacit jsme dnes na 

tom v případě vody už velice dobře. 

Výhledově bychom k tomu chtěli ještě 

doplnit výrobní kapacitu, tedy samotné 

klíčové technologické uzly. 

CHYBÍ VÁM JEŠTĚ NĚCO 
DO SKLÁDAČKY V DALŠÍCH 
OBORECH?
Na ozubeném kole je krásné, že když 

už se jednou stane kolem, nic dalšího 

k němu nutně nepotřebujete. Když 

však máte um a štěstí, můžete kolo 

doplnit a zvětšit. Naším cílem však 

nejsou větší a větší tržby. Cílem je větší 

a větší udržitelnost našeho fungování. 

A ta je založená na výjimečnosti. 

Abychom byli schopni nabídnout něco, 

čeho konkurenti schopni nejsou. 

JAK DO OZUBENÉHO KOLA 
ZAPADÁ VÁŠ FARMACEUTICKÝ 
BYZNYS?
Farmaceutický průmysl je zásadní 

součástí skupiny. Dlouhodobě jsme 

do této branže dodávali katalyzátory 

a primární výrobní vstupy z drahých 

kovů. Pak jsme v Safi ně měli příležitost 

na rozvinutí onkologického programu 

na výrobu cytostatik. Je však něco 

jiného, když farmacii rozvíjíte na 

zelené louce, nebo když vstoupíte do 

zavedené farmaceutické fi rmy, přestože 

na tom nemusí být příliš dobře. V roce 

2004 jsme proto využili příležitosti 

a vstoupili jsme do společnosti VUAB 

Pharma. Mimo jiné to byl ve střední 

Evropě první podnik vyrábějící 

penicilin. Druhým důvodem akvizice 

VUAB byla provázanost katalyzátorů 

s využíváním biotechnologií. Pro mne 

osobně je VUAB vycházející hvězda naší 

skupiny. 

BUDE TO ZLATÉ VEJCE?
Jsem přesvědčen, že to bude 

jedno z nejhodnotnějších aktiv 

celé skupiny. Je to dáno oborem, 

výsledky společnosti, potenciálem, 

perspektivou. Rozhodně tedy počítáme 

s dalším rozvojem farmacie. Jak 

přirozeným růstem, tak případnými 

akvizicemi hlavně v oblasti diagnostiky. 

PRACUJETE VE VUAB NA NĚČEM 
PŘELOMOVÉM?
Určitě jde o oblast onkologie. Z jedné 

strany vyvíjíme nové preparáty na 

boj proti rakovině, z druhé strany 

pracujeme na nástrojích v diagnostice. 

Jeden z hlavních problémů rakoviny 

je ten, že ji zjišťujeme pozdě. Nikomu 

se k doktorovi nechce. Kdybychom 

však měli možnost zjistit onemocnění 

podobně snadno, jako se dělá 

těhotenský test, lidé by rakovinu určitě 

zjišťovali dříve. Tak by se výrazně 

zvyšovala šance rakovinu vyléčit. 

A tím se zabýváme. Jen letos proto do 

rozvoje VUAB investujeme přes tři sta 

milionů korun. 

KAM SMĚŘUJE CELÉ OZUBENÉ 
KOLO SAFICHEMU?
Určitě k tomu, abychom dál rozvíjeli 

naši jedinečnost a výjimečnost. 

Pokud se bavíme o akvizicích, 

budou to technologie nejlépe 

s nekopírovatelným know-how. Nikdy 

nechceme konkurovat nákladem 

na lidskou práci. Musí jít o přidanou 

hodnotu. Také se nebudeme zaměřovat 

na masový produkt. Naším krédem 

vždycky bylo pracovat pokud možno 

s co nejmenší hmotou s co největší 

přidanou hodnotou. Proto drahé kovy, 

proto inženýring, proto farmacie, či 

strojírenství. 

SKUPINU ŘÍDÍTE SE SVÝM 
OTCEM. MÁTE NĚJAK 
DOHODNUTÉ PŘEDÁNÍ?
Neřešíme to. Nepovažujeme se za 

rodinnou fi rmu. Táta se věnuje spíše 

oblasti inženýringu, protože to je 

jeho profese, já se zas víc starám 

o strojírenství a farmacii. Operativně 

komunikujeme, ale každý jedeme po 

své koleji, které se proplétají. Současně 

však máme velice kvalitní vztah otce 

a syna. Občas fungujeme téměř až 

na telepatické úrovni. Celkově tedy 

fungujeme velmi dobře. 

JAK MÁTE ROZDĚLENÉ PODÍLY?
Férově. •

Rozhovor vyšel v deníku E15
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Rozvoj Workfl ow a DMS ve verzi 16 IS KARAT
Jaké jsou nejvýznamnější novinky v oblastech Workfl ow (BPM) a DMS, které přicházejí 

s informačním systémem KARAT ve verzi 16? Rozhodně nemáme v úmyslu vás zahltit úplným 

soupisem všech novinek a změn, ale spíše zdůraznit to, co by vám mohlo pomáhat s řešením 

reálných uživatelských problémů nebo usnadnit práci.

BPM
První z významných novinek modulu 

BPM, označovaného často prostě jako 

Workfl ow, je jednoznačně přidání 

možnosti sledovat stavy procesů. Ty 

mohou sloužit k defi nici procesního 

dashboardu, který poskytuje rychlý 

a názorný přehled o stavu procesů 

ve fi rmě. Pro každý proces a krok 

lze nastavit pravidla, podle nichž se 

při jeho provádění kontroluje, zda 

proces běží, jak má – zelená barva, 

existuje nějaký potenciální problém 

– oranžová barva, nebo už problém 

nastal – červená barva. Jedním 

pohledem je pak možné zhodnotit stav 

procesů ve fi rmě a řešit jen případné 

problematické stavy.

Důležitou novinku představuje 

také možnost defi novat řešitele 

kroku workfl ow pomocí procesní 

role. Máte-li v modulu Organizační 

struktura nadefi novány procesní role 

a ty následně přiřazeny osobám nebo 

pracovním pozicím, můžete toho využít 

v defi nici workfl ow procesu. Řešení 

daného kroku lze přisoudit nikoliv 

konkrétnímu uživateli, ale procesní roli. 

V okamžiku provádění procesu bude 

úkol založen tomu uživateli (nebo více 

uživatelům), který aktuálně danou 

roli vykonává. Při změně pracovníka 

vykonávajícího danou roli tak následně 

nemusíte měnit defi nici procesů.

Rozšířením, které poslouží zejména 

k lepšímu popisu procesů a jejich 

standardizaci v rámci fi rmy, je 

provázání popisu workfl ow procesů 

s dokumentačním systémem IS 

KARAT – modulem DOCS. Tato 

integrace je zcela automatizovaná a pro 

autora procesu nepřináší žádné zvýšení 

pracnosti. Zcela automaticky totiž 

generuje z popisů prvků a vlastností 

procesu, které jeho autor postupně, 

v rámci jeho defi nice, popisuje, 

dokument popisující celý proces, 

jeho vazby a vlastnosti. Výsledkem 

je ucelený dokument, který začíná 

obrázkem s modelem celého procesu 

a popisem jednotlivých kroků, které 

mají dogenerovány informace o svých 

řešitelích, následujících krocích atd. 

Tento dokument lze zobrazit při 

provádění každého kroku, otevřít si ho 

v rámci integrované dokumentace IS 

KARAT nebo vyexportovat a následně 

zobrazit v jakémkoliv webovém 

prohlížeči.

Poslední, co bychom z oblasti workfl ow 

rádi zmínili, je možnost hromadného 

provádění kroků. Jde o funkčnost, 

kterou jsme přidali čistě na základě 

vašich požadavků. Umožňuje autorovi 

workfl ow procesu na vybraných krocích 

povolit jejich hromadné provedení. 

Řešitel pak může ve svém deníku úkolů 

hromadně označit více takových kroků 

a hromadně je provést – schválit. To 

může být výhodné u procesů a kroků, 

které nevyžadují velkou administrativu, 

a je možné o nich rozhodnout už 

z informací v deníku úkolů. Jako 

vhodný příklad zde můžeme použít 

žádosti o dovolenou nebo menší 

objednávky.

DMS
Novinky v modulu DMS refl ektují ve 

velké míře vaše požadavky a zkušenosti 

z reálné práce s dokumenty a nástroji 

modulu DMS. 

Jedním z takových požadavků je 

možnost měnit hodnoty metadat 

na uvolněných verzích dokumentů. 

V některých případech totiž metadata 

neobsahují informaci, která by byla 

nutně svázána s verzí dokumentu 

a bylo by třeba ji verzovat (příkladem 

může být zařazení dokumentu do 

složky, vazba k záznamům IS KARAT 
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nebo informace o umístění fyzického 

dokumentu). Proto nově umožňujeme 

na konkrétních metadatech agendy 

specifi kovat, že budou editovatelná i na 

uvolněné verzi dokumentu.

U zákazníků zvyklých přikládat přílohy 

formou přetažení souboru na řádek 

v seznamu IS KARAT vznikla potřeba 

i při pořízení formou drag and drop 

vybrat konkrétní druh přílohy. 

Důvodem bylo zejména to, že druh 

přílohy může rozhodovat o zařazení 

dokumentu do DMS agendy, nebo že 

pro konkrétní druh dokumentu lze 

vyplnit hodnoty metadat. V defi nici 

druhu příloh tak přibylo nastavení, 

které po položení přílohy na záznam 

umožní zobrazit jednoduchý dialog 

s výběrem možných druhů příloh 

– dlaždic. Položením na vybranou 

dlaždici uživatel intuitivně vybere 

zvolený druh přílohy.

Zmínku si zcela jistě zaslouží také 

nové možnosti přidat přílohu formou 

odkazu na již existující dokument. Toho 

lze využít v situaci, kdy potřebujete 

jeden dokument přiložit – zobrazovat – 

u více záznamů IS KARAT. Abyste stejný 

soubor nemuseli vícekrát ukládat, 

a zejména následně aktualizovat, 

můžete jej do systému vložit jen 

jednou a na dalších místech na něj jen 

odkázat. 

Pokud v budoucnu změníte obsah 

tohoto dokumentu, na všech 

odkazovaných místech uvidíte jeho 

aktuální podobu. 

Doufáme, že vám tyto novinky spolu 

s dalšími změnami, které verze 16 

přinesla, pomohou lépe pracovat s IS 

KARAT. •
Robert Blaha

Senior Consultant 

Nový editor procedur a triggerů
V souvislosti se změnou, kdy jsou od verze KARAT 16 procedury a triggery udržovány přímo 

v databázi, vznikl požadavek na vývoj nového editoru, který by byl integrován přímo v IS KARAT. 

Tento editor samozřejmě nabízí dnes běžné pomůcky programátora, jako je zvýrazňování 

syntaxe, rozbalování a sbalování bloků, použití sloupcových bloků, automatické odsazování 

textu apod. Jeho hlavní výhodou je však přímé napojení na datový model a objekty IS KARAT. 

Díky tomuto propojení se dostává běžná práce programátora 

na podstatně komfortnější úroveň. Při vytváření a úpravách 

procedur a triggerů dnes pomáhá napovídač, který 

předbízí databázové tabulky a sloupce, a to jak při deklaraci 

proměnných, tak v konkrétních databázových dotazech. 

V případě použití výčtového typu je přehledně zobrazen 

seznam textových hodnot a jim odpovídajících hodnot 

numerických a tyto informace již nemusí být složitě 

vyhledávány v systému. Při volání procedury si rovněž 

lze vybrat ze seznamu všech procedur systému, a získat 

tak informaci o parametrech procedury včetně datových 

typů těchto parametrů.  Pokud bychom se chtěli dotknout 

problematiky optimalizace SQL dotazů, musíme uvést 

novinku v podobě nabídky všech existujících indexů k dané 

databázové tabulce, a to včetně informace o vhodnosti či 

nevhodnosti použití daného indexu na základě podmínky 

vytvářeného SQL dotazu. Veškeré tyto pomůcky podstatně 

zpříjemňují a zrychlují práci programátora při vytváření 

procedur a triggerů.  Vzhledem k tomu, že nám nejde jen 

o rychlost, ale samozřejmě především o kvalitu, obsahuje 

nový editor také soubor kontrol výsledného kódu. Mezi 

ně můžeme zahrnout kontrolu syntaxe, a to jak standardní 

syntaxe SQL, tak i použití konstrukcí a klíčových slov 

specifi ckých pro IS KARAT. Kontroluje se správná deklarace 

proměnných a jejich další použití, dochází k typové kontrole 

proměnných, parametrů a výrazů ve vazbě na sloupce 

databázových tabulek, dbá se na ošetření výskytu chyby po 

volání SQL příkazu a kontroluje se vhodnost použití indexů 

v SQL dotazech. Jako pověstnou třešničku na dortu bych 

rád uvedl možnost automatického odsazování textu při 

uložení, díky čemuž je dosaženo jednotného vzhledu dle 

defi novaných pravidel a lepší čitelnosti nejen pro autora, 

ale pro kohokoliv, kdo bude daný kód v budoucnosti číst či 

upravovat. Vzhledem k tomu, že se nám používání editoru 

osvědčilo, již nyní pracujeme na editoru direktiv menu 

s podobnými vlastnostmi. •
Ing. Lukáš Rotter

Senior Programmer
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BOBR CUP 2016
„Co kdybychom si to vyměnili? Ať poznáme závod z jiného úhlu.“ 

Takové myšlenky začaly provázet náš tým dva měsíce před závodem 

tříčlenných štafet Bobr Cup 2016. „A budeme losovat o disciplíny tak, 

aby nikdo nedostal tu svou oblíbenou.“ Padl los a na mne vyšel kajak, 

na Luboše Bednáře běh a na Roberta Blahu kolo. 

Namítal jsem, zda je normální, abych jel 

na kajaku, místo na kole, když mám na 

kole již v tomto roce najeto 9 500 km 

a na kajaku nula, na což mi Robert 

odpověděl, že on má na kole najeto 

50 km, tak co se strachuju. Nakonec 

jsem se s tím nějak smířil a Lubošek 

mi přivezl do Přerova kajak, abych si 

ho mohl vyzkoušet na Bečvě. Musím 

podotknout, že pozice fi rmy KARAT 

Software je pro vodácký sport ideální. 

Po Bečvě se dá projet celý Přerov 

a pohled z kajaku na město je úchvatný, 

takže jsem tomu nakonec týden 

před závodem propadl a těsně před 

závodem jsem mohl hrdě oznámit, 

že jsem jel na kajaku již třikrát, a to 

díky podpoře Broníka Pally a Lucky 

Baselové, kteří mi s kajakem pomohli 

na vodu a z břehu mi fandili.

Postupně se vytvořil ještě jeden tým 

ve složení Roman Vajčner - běh (místo 

kajaku), Petr Vokál - kolo (zde je nutné 

říci, že Petr je ostřílený jezdec na 

horském kole a specialista na sjezdy) 

a Tomáš Lovas - kajak (místo běhu). 

Pár dní před závodem v našem týmu 

měl Lubošek horečku a Roberta začalo 

trápit koleno a chtěl si to se mnou 

vyměnit, ale já už byl natěšený na kajak. 

Nakonec jsme si řekli, že Bobr Cup je 

přece závod, který se nevzdává, a tak se 

naše dva týmy sešly první říjnový den 

na startu tohoto závodu.

Před začátkem závodu jsme se 

potkávali se závodníky, se kterými 

se již známe z předchozích ročníků, 

a vznikaly humorné situace, kdy mi 

říkali: „Tak uvidíme se na kole, a ne že 

mě předjedeš“. „To se neboj, já jedu na 

kajaku“. „No to si děláš srandu, ne?“ 

Takže nálada byla výborná a to už 

stáli na startu připraveni v běžecké 

disciplíně Luboš a Roman. Luboš se 

ještě ne zcela zotavil z nemoci, avšak 

nevzdal, i když ihned po startu byl 

první brod a pak už všichni běžci běželi 

mokří až do konce. Pak byl ještě jeden 

brod a běh přes louku, kde jsme viděli 

běžce na dlouhou dobu naposledy. 

Ale to už se na startu rozcvičoval 

Petr, Roman a Tomáš si po závodě 

vychutnávají atmosféru v cíli (a pivo 

Litovel).

Dušan, Luboš a Robert chvíli poté, co Dušan v cíli vylezl, resp. byl vytažen z vody.
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Robert a Petr. Roman doběhl o chvíli před Lubošem, který 

měl toho doslova plné kecky. Celý Bobr Cup je pod záštitou 

pivovaru Litovel, tak jsme šli s Luboškem, Romanem a Tomem 

již po několikáté na pivo, na které jsme dostali jako účastníci 

závodu stravenky. 

Opět jsem dostal několik dotazů, proč nejsem na trati, když se 

zrovna jedou kola, a za chvíli jsem se již šel s Tomem připravit 

na start vodácké části závodu. Petr dojel ve fantastickém čase 

a nějakou dobu za ním dojel také Robert, který měl radost, že 

ho koleno bolelo pouze při chůzi, a ne na kole. 

Na začátku kajakářské disciplíny je běh, pak skok z rampy do 

vody, pak zase běh, pak se nasedá do kajaku a jede se asi tři 

kilometry proti proudu, pak je otočka zpět, několik vysedání 

a nasedání, sjezdy z ramp včetně závěrečné vyšší rampy 

a rovinka do cíle. Věděl jsem, že již Toma nemohu dohnat, ale 

jel jsem, co mi síly stačily. Škoda, že při prvním sjezdu z břehu 

do vody jsem si nestihnul natáhnout „šprcku“ na kajak 

a trochu jsem nabral, ale už jsem neměl čas vodu vylévat. 

Po cestě proti proudu jsme se potkali s Tomem, který jel již 

po proudu. V závěrečné rovince vedle mě na břehu běžela 

má dcerka Katka se synem Ondrou, což mě vybudilo ještě 

ke zrychlení a nakonec jsem předjel další dva kajakáře, sjel 

závěrečnou rampu a dojel do cíle. Endorfi ny ze závodu 

zapůsobily, nálada a fandění byly fantastické, ještě při cestě 

na kole domů jsem se musel usmívat. 

Večer jsem dostal od kamaráda SMSku: „Nazdar, vodáku. Kolo 

jsi již pověsil na hřebík?“ •
RNDr. Dušan Kovář, Ph.D.

člen KARAT eXtreme Heads

Dušan sjel rampu a dojíždí do cíle za mohutného 

fandění kamarádů z fi rmy. 

UMÍSTĚNÍ CELKOVĚ A PO DISCIPLÍNÁCH

• KARAT eXtreme Heads A (193)

Luboš (199), Robert (190), Dušan (135)

• KARAT eXtreme Heads B (172) 

Roman (182), Petr (140), Tomáš (171)

fandění kamarádů z fi rmy. Robert okysličuje jazyk, aby mohl parádně fi nišovat a předat 

bobří ohryz (kolík) Dušanovi.

Roman běží do cíle, kde je již 

s našlápnutým pedálem na kole 

připraven Petr.

Luboš s Romanem pár sekund před startem nestresují jako někteří favorité v prvních řadách (vždy s úsměvem).
Petr projíždí soustředěně jednou z posledních zatáček 

a hurá do cíle, kde již čeká Tomáš na svůj skok do 

vody a do kajaku.

Luboš s Romanem pár sekundpřed startem nestresují j k

y hl parádně fi nišovat a předat 

hryz (kolík) Dušanovi.

R běží do cíle kde je již

d 
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1 Pražský Maraton 
květen 2017 / Praha / běh / obtížnost *****
www.runczech.cz

Bobr Cup
říjen 2017 / Litovel / extrémní závod štafet / obtížnost *****
www.bobr-cup.cz

Beskydská sedmička
září 2017 / Beskydy / chůze, běh / obtížnost *****
www.beskydskasedmicka.cz

MORAVIAMAN
červen 2017 / Otrokovice / dlouhý triatlon / obtížnost *****
www.moraviaman.cz

2

Pokud máte zájem zúčastnit se některé 

z plánovaných sportovních akcí společně s námi, 

napište na jana.benesova@karatsoftware.cz

3

ZDARMADRES
PRO VÁS

Zasportujte si 
s námi v roce 2017!

4

Výroba, vývoj a implementace IS KARAT

KARAT Software a. s.

Tel.: +420 581 737 111

E-mail: info@karatsoftware.com

www.karatsoftware.com

KARAT News vydává společnost KARAT Software a. s.      |       MK ČR E 15306 

www.KaratSoftware.com KARAT Software a. s.  +420 581 737 111   |   info@karatsoftware.com

I n f o r m a č n í  b u l l e t i n  n e j e n  p r o  u ž i v a t e l e  i n f o r m a č n í h o  s y s t é m u  K A R AT

1 / 2 0 1 6

Projektové řízení v IS KARAT
PŘÍPADOVÁ STUDIEIS KARAT odstartoval plánování a řízení 

výroby ve společnosti SEEIF Ceramic

JE TO ZÁZRAK, říká oční chirurg 
Stodůlka, který vrací slepým zrak
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Mobilní klient IS KARAT

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Pacovské strojírny 

„Kdo hledá, ten najde ... KARAT“

Tomáš Plachý ml.: Budujeme Safichem 

jako ozubené kolo
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