
Automatizace firemních

procesů, jde to?



Něco o firmě

• Česká firma

• Po vzniku jsme se zaměřili na luxusní svítidla

• Dobře se nám daří a tak jsme koupili společnost Naše Světla 

s.r.o.

• Vyrábíme svítidla ve velkých sériích na výrobní lince

• Hlavní systémy jsou ERP SAP a OpenText xECM

• Aktuálně jsme úspěšně pořídili společnost v Itálii.

• Máme 6 000 zaměstnanců

• Odběratelé a dodavatelé z celého světa

• Máme efektivní e-commerce řešení

• Využíváme vlastní SSC centrum pro zpracování faktur

• Další akvizice ve Francii - Lumière Fabulous



Původní IT infrastruktura













Přetížený nákup a obchod

Zahlcená administrativa VŘ

Růst počtu odběratelů = Růst počtu smluv

Růst počtu dodavatelů = Růst počtu smluv

Efektivita oddělení nákupu a obchodu se 
snižuje.



Správa kontraktů

• Špatně dostupné smlouvy a příslušná historie 
Vyřešeno v xECM

• V podstatě neexistující kontrola smluvních závazků 

• Obtížná kontrola smluvních termínů

• Nemožnost zajistit plnou konzistenci z hlediska práva a 
vnitřních předpisů

Naše potíže: 



 Různé kontrakty, různá oddělení

 Krásný příklad různorodosti

 Některé podléhají regulacím, některé ne…

Bližší pohled…

Externí
pracovníci

NDA

Leasing

Servisní
smlouva

Prodejní 
smlouvy

Smlouva
o půjčce

Pojistná
smlouva

Partnerská
smlouva

Bankovní
služby

Dodavatelé



Naše řešení:
OpenText Contract Center

 End-to-end správa včetně obnovování a ukončení.

 Integrováno se zabezpečeným úložištěm – SAP xECM

 Konfigurovatelná workflow a automatické schvalování

 Kompletní historie včetně přidělených úkolů

 Silné integrační možnosti

 Uživatelské stránky 
a reporty

Centrální správa všech smluv



Unikátní řešení

Kombinuje ECM s BPM a správou smluv do jednoho řešení.

Jednu technologii už známe a BPM se hodí i na jiné procesy.

Content Server Process Suite

Contract Center

Vlastníci smluv Správci smluv

Intergrace

ERP CRM SCM

Contract Repository

Process OrchestrationAutentizace/Zabezpečení



Process Suite

– Umožňuje řízený, modelově orientovaný 
end-to-end životní cyklus smluv.

– Flexibilní a konfigurovatelné procesy a 
workflow všech náročností

– Mocný nástroj pro tvorbu odpovídajícího UI 
pro vnitřní i vnější uživatele.

– Široká škála integračních konektorů do jiných 
systémů

– Silný rozhodovací nástroj Žádost

Vytvoření

Jednání

Schválení

Výkon

Obnovení



Mimo procesy a dokumenty...

Smluvní stranyPrávní část

Ujednání

Trvání

Hodnota kontraktů

Obsah

Uživatelská 
data

Obnova

Typ smlouvy

Contract Center udržuje a sleduje atributy o smlouvách.  

 Pomáhá dodržet podmínky smlouvy

 Posílá upozornění na důležitá data 

 Zajištuje smluvně dané procesy

 Zajišťuje celý životní cyklus

Měny a kultury

DATA



Tvorba smluv

Opět SAP Document Presentment



Dosažené výhody

Integrovaný a centralizovaný systém

– Podporujeme všechny typy smluv

– Dosáhli jsme urychlení procesu uzavření smlouvy

– Celý proces je transparentní

– Všechny procesy je možné monitorovat a zpětně 
zlepšovat

– xECM spravuje přístupová práva

– Máme právní jistotu

– Implementace dalších řešení – RFx center



Lumière Fabulous

Vlastní zavedené systémy mimo SAP

• Nová akvizice používá vlastní systémy 

nekompatibilní s SAP

• Okrajové služby se převedly na standard

• Některé služby ale musí alespoň dočasně 

zůstat na stávajících systémech

• Nutná integrace



Business aplikace

Lidé

Informace

Procesy
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What you model is what you execute 

Business Process Management



Designed for flexible, unstructured, ad-hoc, collaborative, plan-as-you-go usage

Case Management



Composite Application Framework 

(CAF)



Master Data Management

SAP R/3
TOM/FMS

SQL Server Maximo

Centrální datový model

Synchronizace

Společná data

Místní datový model



Aktuální IT infrastruktura













Kam jsme se dostali a co dál?

Investice  Růst

Jeden komplexní systém SAP x OpenTextMáme:
• Vše správně funguje

• Otevřené technologie pro rozvoj

Další rozvoj nad současnými systémyPlány
• Neplánujeme nějaké naše vlastní úpravy

• Neplánujeme pořizování dalších technologií


