
Co je ERP systém?
komplexní řešení pro potřeby Vašeho podnikání
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Pan Novák je majitelem 

rozvíjející se společnosti. Cítí, 

že potřebuje lepší podporu 

IT a hledá robustní, jednotné 

a komplexní řešení jeho 
potřeb.



66% manažerů vnímá ERP 

jako systém přinášející 
flexibilitu v rozhodování a 
v reakcích na změny trhu.

Průzkum Innovative Business



Obecně řečeno, 

ERP odkazuje na 

automatizaci a 

integraci 

základních činností 
společnosti

vedoucí ke 

zjednodušení a 

zvýšení efektivity 

provozu.

ERP je zkratka pro

Enterprise Resource 

Planning.
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ERP systém je informační systém pokrývající svými 

funkcemi veškeré agendy, které řeší běžné 

obchodní společnost.

S tím dodatkem, že řadu funkcí nabízí ve svém základu s širokou 

možností jejich parametrizace a současně poskytuje prostor pro 

vývoj a integraci specifických požadavků společnosti.
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ERP systémy mohou přispět k 

obrovskému zlepšení 

efektivnosti jakékoliv 

organizace.

ERP systém automatizuje a integruje klíčové podnikové 

procesy, jako je přijímání objednávek zákazníků, 

plánování operací, vedení evidence zásob a finanční 

data.

chrání vaše důležitá obchodní data pomocí dobře 

definovaných rolí a zabezpečení přístupů;

umožňují vám plánovat váš pracovní čas na základě 

stávajících objednávek a prognóz;

pomáhají při definování vašich obchodních procesů a 

jejich dodržování v celém dodavatelském řetězci;
01

03

02

poskytují vám nástroje na vysokou úroveň služeb pro 

vaše zákazníky;
04

transformují vaše data do podoby vhodné pro 

rozhodování.
05
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Racionalizujte a 
automatizujte své podnikání

díky 360° pohledu na Váš 

podnik a jeho činnosti.

360° pohled na Vaše podnikání zlepšuje efektivitu podnikání a rozhodování, 

produktivitu zaměstnanců a zlepšuje zákaznickou zkušenost.
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Přínosy ERP systémů.

Výhody, které investice do ERP podnikům přinášejí.

05 Flexibilní a škálovatelné řešení.

06 Přesné a integrované informace.

07 Zajištění úspory nákladů.

08 Napřímení a zjednodušení procesů.04 Intenzivnější spolupráce oddělení.

01 Získání konkurenční výhody.

02 Zvýšení efektivity procesů.

03 Schopnost přesněji plánovat.

09 Vyšší produktivita práce uživatelů.

10 Přizpůsobivý a flexibilní systém.

11 Podpora péče o zákazníky.

12 Správnost a spolehlivost dat.
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Přesné 

plánování

03

Software pro plánování podnikových 

zdrojů poskytuje vašim uživatelům a 

zejména správcům nástroje, které 

potřebují k vytvoření přesnějších 

předpovědí a plánů. To pomáhá 

uživatelům a podnikům jako celku, 

myslet dopředu a správně plánovat, co 

potřebují, od inventáře a prodeje až po 

finanční a zákaznický servis. Díky jistější 

prognóze mohou podniky efektivně 

snižovat obchodní náklady a lépe 

investovat. Protože informace v rámci 

ERP jsou přesnější a aktualizují se v 

reálném čase, mohou podniky vytvářet 

realistické odhady a účinnější 

předpovědi.

Vyšší efektivita 

procesů

02

Řešení ERP eliminuje opakující se procesy 

a výrazně snižuje potřebu manuálního 

činností, což nejen zvyšuje produktivitu 

uživatelů, ale také eliminuje vznik 

nepřesných dat, která by mohla vést k 

chybným obchodním rozhodnutím. 

Implementace systému ERP také 

zlepšuje každodenní obchodní aktivity 

zefektivněním obchodních procesů a 

možností okamžitého sdílení dat. 

Přemýšlejte o ERP jako o ruce a mozku 

navíc. ERP je navržen tak, aby 

podporoval růst podniků, zaznamenal 

každý detail a usnadnil a zefektivnil 

pracovní život i uživatelů i péči o 

zákazníky.

Konkurenční 

výhoda

01

Je pravda, že ERP vyžaduje významnou 

investici, ale její neuskutečnění přináší 

ještě vyšší náklady. Zatímco některé 

podniky se rozhodnou držet se metod 

minulosti, jiní hledají moderní 

technologická řešení. Díky implementaci 

ERP, mohou uživatelé vidět vylepšení ve 

všech odděleních podniku. 

Implementace ERP vám pomůže držet si 

náskok před konkurencí a zamezí 

chybným obchodním rozhodnutím

pramenícím z nepřesných informací. 

Společnosti si nemohou dovolit odložit 

implementaci ERP, zatímco jejich 

konkurence investuje do ERP a těží z 

mnoha jeho výhod.
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Integrace 

informací

06

Software pro plánování podnikových 

zdrojů funguje jako centrální uložiště 

veškerých důležitých informací, které 

firma a její oddělení potřebují ke 

každodenním obchodním činnostem a 

operacím. Žádné další problémy s daty 

rozdělenými do samostatných databází; 

všechny informace budou uloženy na 

jednom místě. Seznamte se se svým 

zákazníkem, jeho objednávkami a 

produkty na jednom místě. Také není 

třeba se obávat, zda informace, které 

systém obsahuje, jsou přesné a aktuální. 

Tím se zlepší přesnost vašich dat a 

eliminuje se potenciální chybné 

obchodní rozhodnutí.

Škálovatelnost 

řešení

05

Strukturované systémy ERP umožňují 

přidávání nových uživatelů a funkcí dle 

potřeby umožňují tak rozšiřování 

původně implementované řešení ,bez 

ohledu na to, jak velký nebo malý je váš 

podnik, ERP roste s ním a je schopen 

absorbovat nové uživatele, funkce i 

nová dat, kdykoli to firma potřebuje. 

Neexistuje žádný strach, zda budete 

potřebovat zcela nový systém, jakmile 

bude potřeba přidat nového uživatele 

nebo dva. Jednoduše se ujistěte, že 

podnikové řešení, které si vyberete, 

bude s vaším podnikáním růst, protože 

ERP by měl být schopen tento růst 

usnadnit.

Spolupráce 

oddělení

04

Nikdo nechce podnikat s tím, že každé 

oddělení funguje odděleně a nezávislé. 

Spolupráce mezi odděleními je zásadní 

a často nezbytnou součástí podnikání, 

zejména proto, že obchodní aktivity 

často zahrnují více než jen jedno 

oddělení. Protože data zadaná do ERP 

systémů jsou centralizovaná a 

konzistentní, je spolupráce velmi snadná. 

Systém se také dotýká téměř všech 

aspektů podnikání a přirozeně tak 

podporuje spolupráci napříč 

odděleními. Krása ERP spočívá v tom, že 

v reálném čase aktualizuje data, takže 

bez ohledu na to, kdy a nebo odkud ERP 

používáte, kooperace je vždy možná.
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Vyšší 

produktivita

09

Ušetřete čas a zvyšte svou produktivitu. 

Zní to příliš dobře? S pomocí ERP 

přinášejícím automatizaci a optimalizaci 

to lze. Často, když rutinní úkoly zabírají 

tolik potřebný čas, může dojít k 

prodlevám, které mohou ovlivnit vaše 

podnikání a dokonce i zasáhnout 

zákazníka. Automatizací redundantních 

procesů mají uživatelé více času na 

práci na jiných, časově citlivých a 

naléhavých úkolech a projektech, které 

tak mohou získat potřebnou pozornost. 

Snadné použití ERP poskytuje podnikům 

úlevu od rutinních úkolů a umožňuje 

přesun pozornosti ke klíčovým 

podnikovým aktivitám.

Zjednodušení 

procesů

08

Jak společnosti rostou, jejich operace 

jsou stále složitější, což bohužel zvyšuje 

příležitost k nákladným chybám. 

Podnikový software automatizuje 

obchodní operace napříč odděleními a 

poskytuje přesné informace v reálném 

čase každému, kdo řešení využívá, a 

přitom eliminuje manuální činnosti , které 

často mohou vést k chybám. ERP zvyšuje 

efektivitu a produktivitu tím, že pomáhá 

uživatelům procházet složitými procesy, 

zabraňuje opětovnému zadávání dat a 

zlepšuje funkce, jako je produkce, 

vyskladnění a dodání. Tím zefektivňuje 

podnikové procesy v celém jejich 

rozsahu.

Úspora 

nákladů

07

V každém podnikání chcete dobře 

pečovat o své finance a vyvarovat se 

zbytečných chyb, které by nakonec 

mohly poškodit vaše podnikání. Software 

pro plánování podnikových zdrojů s 

jedním zdrojem přesných a aktuálních 

informací snižuje administrativní i 

provozní náklady a umožňuje podnikům 

správně investovat. ERP zajišťuje 

podnikům aktivní řízení operací, 

předcházení přerušení či zpožděním 

produkce a pomáhá uživatelům rychleji 

se rozhodovat. Pokud jste vybrali 

správné řešení pro vaši firmu a 

správného dodavatele, návrat investice 

do ERP systému je tím zajištěna.
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Spolehlivost 

dat

12

ERP poskytuje spolehlivá data, ke kterým 

lze přistupovat současně z různých míst i 

z více zařízení včetně mobilních. Díky 

jejich aktualizaci v reálném čase 

zlepšuje ERP přesnost a konzistenci dat. 

Díky tomu mohou uživatelé důvěřovat 

všem datům a na nich postaveným 

analýzám a dělat na jejich základě 

správná rozhodnutí. Centralizované 

data v ERP lze také snáze ochránit proti 

zneužití a útokům. Vylepšené 

zabezpečení odstraňuje riziko, že se 

důležité obchodní informace dostanou 

do rukou nesprávné osoby. U ERP jsou 

klíčové jak přesnost, tak bezpečnost

podnikových dat.

Péče o 

zákazníky

11

Poskytování kvalitních zákaznických 

služeb pomocí podnikového řešení je 

snazší a efektivnější. Lidé v oblasti 

prodeje a zákaznických služeb mohou 

se zákazníky lépe komunikovat a 

zlepšovat vztahy s nimi prostřednictvím 

rychlejšího a přesnějšího přístupu k 

informacím a historii zákazníků. Díky ERP 

také získáte přístup k podpoře 

marketingu a provozu kontaktního 

centra, čímž zajistíte péči o zákazníka po 

dobu celého jeho nákupního procesu. I 

další funkce, včetně hodnocení 

zákazníků, monitorování sociálních médií 

a řešení e-mailových kampaní zlepšují 

zákaznickou zkušenost s vaší společností. 

Flexibilní 

systém

10

Moderní systémy ERP jsou robustní, 

flexibilní a konfigurovatelné. Nejedná se 

o jedno řešení pro všechny, ale lze je 

přizpůsobit jedinečným potřebám každé 

firmy. ERP se tak mohou přizpůsobit 

neustále se měnícím požadavkům 

rostoucího podniku a není třeba nové 

investice, jakmile se jeho potřeby změní. 

Při implementaci je důležité zajistit aby 

ERP vyhovoval vašim potřebám a 

obsahoval všechny potřebné funkce 

podporující vaše každodenní obchodní 

operace. Flexibilita ERP také závisí na 

tom, jak je systém implementován a 

nastaven, či zda se jedná o cloudovou

nebo on-premise verzi.
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Velká ERP svými 

funkcemi pokrývají 

veškeré podnikové 

procesy.

Přináší hotovou funkcionalitu včetně oborových 

řešení spolu s vysokou mírou nastavitelnosti a 

možnosti zákaznického vývoje.
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Špatně definované cíleOne

Obava ze změnySix

Rizika 

implementace

Nezapojený managementTwo

Slabý projektový týmThree

Špatná komunikaceFour

Nedefinované procesyFive
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Mnoho společností považuje 

zavedení softwaru ERP za magické 

řešení všech svých problémů, ale 

nevenujte dostatek času definování 

specifik toho, čeho se snaží 

dosáhnout, nebo jak změří, jak by 

měl úspěch vypadat.

Špatně definované cíle

01

Management, který není zapojen 

nebo je příliš zaneprázdněn, může 

zabít projekt již v jeho začátcích. 

Implementace ERP není o stisknutí 

tlačítka a všechno se děje 

automaticky: vyžaduje čas a 

pozornost.

Nezapojený management

02

Ke každé implementaci ERP je třeba 

přistupovat metodicky. Začíná to 

sestavením projektového týmu, který 

se skládá z projektového manažera, 

klíčových uživatelů a IT. Klíčoví 

uživatelé by měli pokrýt všechny 

relevantní oblasti podnikání, 

Slabý projektový tým

03

Rizika implementace ERP.

Jaké nástrahy můžeš přinést složitá implementace ?
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Mnoho implementací ERP trpí 

nedostatečnou komunikací mezi 

managementem, projektovým 

týmem, zaměstnanci a 

dodavatelem. Pokud dotazy a 

obavy zaměstnanců zůstanou 

nezodpovězeny, mohou se začít šířit 

negativní zvěsti, což vytvoří další 

překážku pro implementační tým.

Špatná komunikace

04

Aby systém ERP mohl mapovat 

procesy ve vaší společnosti, musí být 

současné procesy jasně a důkladně 

zdokumentovány. Modelování 

procesů je složité, proto by na tuto 

důležitou předběžnou práci mělo 

být vyčleněno dost času. Dodavatel 

by měl být schopen vám pomoci 

vaše procesy vyhodnotit a zlepšit je.

Nedefinované procesy

05

Společnosti by měly být připraveny 

na skutečnost, že ne každý 

zaměstnanec je z nového ERP 

nadšený. Koneckonců, úlohy a 

procesy se mění, informace se stávají 

transparentnější, odpovědnosti 

mohou být přerozdělovány - tato 

změna se někdy setkává se 

strachem a odporem.

Obava ze změny

06

Rizika implementace ERP.

Jaké nástrahy můžeš přinést složitá implementace ?
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Vzhledem k tomu, že ERP systémy pokrývají svou 

funkčností rozsáhlé business oblasti, představuje 

jejich implementace komplexní projekt s řadou rizik 

přímo ovlivňujících podnikání společnosti, která se 

pro implementaci rozhodla.

Jedná se o aktivitu nákladnou, trvající řadu měsíců až roky a přinášející širokou škálu zásadních změn. To vše 

je třeba si uvědomit při volbě řešení i implementačního partnera. Vztah s takovým partnerem je často stejně 

zavazující a dlouhodobý jako třeba manželství.
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Důvody, proč 

společnosti 

investují do 

ERP/CRM.

Studie Panorama Consulting 2020.
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kvalitní reporting a 

vyšší dostupnost dat

Přístup k datům v reálném čase a zajištění 

souladu s regulatorními požadavky.

zvýšení efektivity 

provozu

Zvýšení produktivity a efektivity. Snížení 

provozních nákladů včetně mzdových. 

Optimalizace zásob. Standardizace 

provozních operací.

zajištění rozvoje a 

konkurenceschopnosti

Zlepšení zákaznické zkušenosti. Zvýšení 

spolupráce s dodavateli. Tvorba nových 

obchodních modelů.

pořízení nové 

technologie

Redukce nákladů na IT. Snížení 

bezpečnostního rizika.



eMotion – Jednoduchý 

způsob, jak zajistit 

bezpečnost a vědět 

více o chování 

zákazníků.

ERP systém přináší 

provozní úspory, 

sjednocení procesů, 

automatizaci, ale i 

potřebu zodpovědného 

přístupu k jeho nasazení.
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