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ADVANTA 2.0 
 
 
 
 
 
 

Popis řešení 
Řízení projektové společnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advanta pomáhá firmám s realizací krátkodobých i dlouhodobých projektů. 
Díky kombinaci tradičních metod a inovativních přístupů v projektovém 
řízení umožňuje efektivněji dosáhnout vytyčených cílů a usnadnit realizaci 
stanovených obchodních aktivit nebo firemních strategií. 
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Funkční	  mapa	  nástroje	  Advanta	  
 
Systém Advanta je intranetová nebo internetová aplikace pro řízení projektů. 
Jeho hlavním cílem je zlepšení efektivity a činnosti celé organizace. Systém je 
nástrojem pro podporu celofiremní spolupráce napříč jednotlivými oddělením vaší 
organizace. Řízení projektů a úkolů je dosaženo pomocí propojení všech 
zaměstnanců do jediného podnikového komunikačního portálu. 
 
Funkčnost systému Advanta může být rozdělena do volitelných modulů. Výpis 
všech modulů, určených pro využití v projektové společnosti, a jejich logický sled 
je uveden v následujícím schématu. 
 

  
 
Schéma popisuje řešení řízení projektové společnosti a je určeno pro manažery 
následujících firem: 

• strojírenské a výrobní podniky 
• projektové a výzkumné organizace 
• společnosti zabývající se vykonáváním jiných odborných činností (poradenství, audit, právní 

služby apod.) 
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Jak	  může	  Advanta	  podpořit	  řízení	  
projektové	  společnosti?	  	  
 
Advanta ve strojírenských a výrobních podnicích 

Charakteristika:	  
• Provádění standardních i jednorázových nebo výjimečných strojírenských projektů. 
• Řízení projektů s různými druhy činností – projekt, dodávka materiálu, stavební práce, školení 

zaměstnanců. 
• Dlouhodobé obchodní projekty, velké projekty, případně sledování interakčních záznamů 

s projektovým cyklem od tří měsíců do několika let. 

Typické	  problémy	  
• Informace o potenciálních transakcích, různé geografické rozmístění projektů a jejich 

ukládání v rozdílných informačních systémech. 
• Ztrátový čas na komunikaci, zejména při řízení geograficky vzdálených projektů. 
• Žádná projektová historie ve všech fázích životního cyklu – od prodeje až po podporu. 
• Potřeba sledovat finanční výkazy ve vztahu k portfoliu projektů, včetně pohledávek a 

závazků. 

Řešení	  
• Vedení prodeje, projektů, aktuálních problémů a servisních zakázek v jednotném systému. 
• Využití společných zdrojů – vlastních i externích zaměstnanců, plánování a sledování času. 
• Vytváření historie služeb pro zákazníky od registrace až po monitorování žádostí o záruky a 

servisní podporu. 
• Získání objektivního náhledu na všechny složky portfolia (grafy, výkonnost, rozpočet, veřejné 

zakázky, zdroje). 
 
 
Advanta v projektových a výzkumných organizacích 

Charakteristika	  
• Možnost provádění jakýchkoli projektů dle potřeb zákazníka (konstrukčních, výzkumných, 

strojírenských, průzkumů apod.) 
• V průběhu realizace projektu připadá mnoho úkonů na individuální pracovníky. Náklady na 

lidské zdroje určují hlavní část nákladů na projekt. 
• Kvalitu realizace projektu ovlivňuje výběr specialistů. Musí být schopni správně naplánovat 

čas projektu, akumulovat své znalosti a řídit odborníky z různých  oddělení při řešení 
složitých problémů. 

• Dlouhodobé obchodní projekty, velké projekty, vedení interakčních záznamů s projektovým 
cyklem od tří měsíců do několika let. 

Typické	  problémy	  
• Informace o potenciálních transakcích, různě rozmístění projektů a poté jejich ukládání 

v rozdílných informačních systémech. 
• Nevhodná propojení systému řízení projektů s elektronickým úložištěm projektové 

dokumentace. 
• Složitost plánování a analýz dostupnosti zdrojů, jakož i jejich nákladů a využití. 
• Vyžadována evidence odpracovaných hodin zaměstnanců v podobě výkazu prací 

v návaznosti na postupné plnění projektového plánu. 
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Řešení	  
• Vedení obchodních informací, projektů i technické dokumentace v jediném informačním 

systému. 
• Využití společných zdrojů – vlastních i externích zaměstnanců, plánování a sledování času. 
• Propojení řízení technické dokumentace, harmonogramu projektů a ukládání projektové 

dokumentace do jediného systému. 
• Získání objektivního náhledu na všechny složky portfolia (grafy, výkonnost, rozpočet, 

veřejné zakázky, zdroje). 
 
 
Advanta ve firmách, zabývajících se profesionálními službami  

Charakteristika	  
• Projektové aktivity související s profesionálními službami (poradenství, audit, právní a IT 

služby). 
• Projekty jsou realizovány kvalifikovanými zaměstnanci. Celkové náklady na projekt jsou 

tedy závislé na časovém výkazu a efektivním využívání času v průběhu projektu. 
• Zdroje projektů, jak interní tak externí, mohou přidávat smlouvy. Vyhodnocování služeb pro 

zákazníka je vázáno na počet odpracovaných hodin na projektu samotném. 
• Cena projektu se generuje na základě interní ceny specialistů. 

Typické	  problémy	  	  
• Informace o potenciálních transakcích, různě geografické rozmístění projektů a jejich 

ukládání v různých informačních systémech. 
• Ztrátový čas na komunikaci, zejména při řízení geograficky vzdálených projektů. 
• Složitost plánování a analýz dostupnosti zdrojů, jakož i jejich nákladů a využití. 
• Vyžadována evidence odpracovaných hodin zaměstnanců v podobě výkazu prací 

v návaznosti na postupné plnění projektového plánu. 
• Chybějící záznam komunikace při interakci se zákazníkem – od plánování a řízení projektu, 

až po vyhodnocení finančního průběhu projektu. 

Řešení	  	  
• Vedení obchodních informací, projektů i technické dokumentace v jediném informačním 

systému. 
• On-line připojení zákazníků a externích spolupracovníků do projektového portálu na bázi 

sociální  sítě. 
• Využití společných zdrojů – vlastních i externích zaměstnanců, plánování a sledování času. 
• Získání objektivního náhledu na všechny složky portfolia (grafy, výkonnost, rozpočet, 

veřejné zakázky, zdroje). 
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Vedení	  projektové	  společnosti	  
 
Řízení projektů a  schůzek 
Tento modul je společný a je základem všech oborových řešení v systému 
Advanta. Jeho všeobecným účelem je sjednocení a kategorizace činností 
spojených s realizací projektu do pracovních úkolů nebo schůzek. Cílem je 
přiřazení zdrojů k jednotlivým úkolům a sledování jejich činnosti při realizaci 
projektu. 

Zadání	  	  úkolů	  
Požadavek se nazývá zadávání úkolů a delegování odpovědných, kteří musí 
přidělený úkol provést v daném časovém rámci.  Advanta umožňuje formou 
přehledné a intuitivní struktury složek, vytvářet a ukládat úkoly, stejně jako 
speciální výkazy pro sledování stavu rozpracování úkolu.  
Ke každému úkolu existují dvě hlavní role. Jsou jimi „vedoucí“ a „vykonavatel“. 
Vedoucí tvoří pořadí úkolů, určuje formulaci cílů, priorit a termínů. Také jmenuje 
vykonavatele. Vykonavatel přijímá úkol, spustí jej a odpovídá za celkový průběh a 
aktuální stav úkolu. 
 

 
 
Při vytvoření úkolu pověří vedoucí prováděním způsobilého vykonavatele, vybírá 
jej z organizační struktury.  
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Výsledkem je, že vykonavateli bude na domovskou stranu systému Advanta 
doručena žádost o přijetí úkolu, kterou bude muset potvrdit souhlasem.  
V případě odmítnutí bude muset napsat důvod odmítnutí a plnění úkolu se vrátí 
zpět k vedoucímu. 

Zobrazení	  stavu	  realizace	  jednotlivých	  úloh	  	  
Základem pro sledování  a hlavní rozlišení stavu úkolů je barevné schéma, 
reflektující průběh projektu. Vykonavatelé popisují aktuální stav úkolů pomocí 
indikátoru stavu. Například bílá barva odpovídá stavu úkolu "doposud není 
spuštěn" (předpokládané datum zahájení prací), zelená – „rozpracován“, černá – 
„dokončen“. 
 

 

Schvalování	  postupů	  	  
Při změně stavu projektu/úkolu vykonavatelem může systém Advanta požádat 
vedoucího projektu o schválení dané změny pomocí schvalovacího mechanizmu. V 
tomto případě vykonavatel po schválení příkazu převede úkol do stavu 
"připraveno k testování" a vedoucí projektu obdrží žádost v podobě upozornění 
přímo na jeho domovskou stránku.  
Ve chvíli kdy vedoucí obdrží upozornění o stavu úkolu je úkol automaticky 
přepnut do stavu "dokončen".  

Sledování	  výkonnosti	  zaměstnanců	  
Hlavním nástrojem pro sledování výkonnosti jsou zprávy (reporty) o plnění úkolů. 
Každá zpráva může být nastavena dle libovolných požadavků, které jsou 
definovány pomocí filtrů projektů: 
 

 
 
Výsledný výstup pak zohledňuje aktuální stav projektového portfolia nebo jeho 
jednotlivých úkolů a je zobrazen v přehledné tabulce včetně příslušných 
indikátorů: 
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Pořádání	  on-‐line	  projektových	  schůzek	  	  
Chcete-li diskutovat o projektových otázkách nemusíte shromažďovat všechny 
účastníky projektu na jednom místě v jeden čas. V systému Advanta můžete 
vytvořit diskusi (podobně jako on-line chat), která zohledňuje agendu daného 
projektu (jeden nebo více problémů, které je třeba projednat). Do diskuse 
můžete pozvat účastníky, pro které je tato agenda relevantní a dané téma 
průběžně diskutovat. 
Cílem je zapojit všechny potřebné pracovníky bez nutnosti fyzické porady a 
jednoho společného času na projednání úloh. Jednotliví účastníci tak reagují na 
diskusi dle jejich vlastních možností nebo relevance k danému tématu. Iniciátor 
diskuse může z jednotlivých diskusních bodů vytvořit další pracovní úlohy, 
případně může diskusi uzavřít jako vyřízenou. Tento přístup uspoří až 80% času, 
který by jinak projektové týmy musely trávit poradami. 
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Celá historie diskuse o projektu nebo konkrétním úkolu zůstává v systému 
uložena v přehledném diskusním stromu. Lze tak průběžně sledovat řešení 
případných problémů i vytvářet tzv. „best practices“ – postupy, které lze při 
dalších podobných projektech aplikovat stejným způsobem. Informace z diskuse 
je v sytému Advanta dostupná také projektovým vedoucím. 

Organizování	  off-‐line	  projektových	  schůzek	  
Chcete-li naplánovat události, schůzky nebo osobní setkání projektových 
účastníků, použijte typ objektu schůzka. Při nastavování vlastností schůzky 
můžete přidat seznam účastníků, kteří budou přizváni, určit téma, nastavit datum 
a čas.  
V tomto případě se všichni účastníci zobrazí pod danou schůzkou ve vašem 
kalendáři. Zároveň se daná schůzka zobrazí i pozvaným účastníkům a na hlavní 
straně systému Advanta budou požádáni o její přijetí. 
 

 
 
Můžete přizvat kohokoli ze seznamu uživatelů. Před samotným pozváním 
účastníka můžete nahlédnout do jeho kalendáře a vyvarovat se tak špatnému 
načasování schůzky. Je-li systém propojen s kalendářem MS Exchange (v 
závislosti na technické implementaci systému Advanta v podniku), jsou tyto údaje 
automaticky synchronizovány s kalendáři uživatelů na serveru MS Exchange. 
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Elektronická dokumentace 
Všechny dokumenty v systému Advanta jsou uchovávány v souladu se strukturou 
projektů a definovaných objektů. A díky jednotnému přístupu přes internetový 
prohlížeč je možná účast definovaných pracovních skupin i navzdory jejich např. 
geografické roztříštěnosti. 
Systém uchovává kompletní historii dokumentu od jeho vytvoření až po následné 
úpravy. Jsou uloženy nejen jeho verze, ale i relevantní diskuse zaměstnanců, 
které k vytvoření tohoto dokumentu vedly. 

Katalog	  dokumentů	  	  
Modul pro správu dokumentů v systému Advanta obsahuje všechny potřebné 
funkce pro správu příchozích, odchozích a interních dokumentů. Pro relevantní 
nebo vaší společnosti specifické dokumenty můžete nastavit vlastní příznaky nebo 
definovat přesné work-flow. 

Registrace	  nových	  dokumentů	  	  
Nový dokument lze v systému Advanta vytvořit v několika málo krocích. Na 
hlavní straně systému pomocí tlačítka „Vytvořit“ lze vyvolat zadání nové karty 
dokumentu. 
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Při vytvoření karty dokumentu, můžete vybrat typ dokumentu a nastavit k němu 
potřebné parametry. Nastavení karty dokumentu se provádí v administračním 
menu systému, parametry jsou přidávány jako klasifikátory "typ dokumentu" a 
náležitosti se definují nastavením hodnot, které jsou pro daný typ dokumentu ve 
vaší společnosti požadovány. V závislosti na typu dokumentu pak systém uživateli 
nabídne potřebné informace k vyplnění. Každý typ dokumentu může mít 
definovanou jinou sadu náležitostí, je tak možné rozlišit informace o projektové 
dokumentaci od např. smluvních dokumentů. 
Dokument nemusí být fyzicky uložen v systému Advanta. Lze ho ukládat v rámci 
již existujícího datového skladu ve firemní infrastruktuře a přidat na něj pouze 
relevantní odkaz, např. formou FTP odkazu nebo URL na interní nebo externí 
dokumentové zdroje. 
 

 
 
Pro usnadnění práce vedoucího projektu může systém vygenerovat souhrnný 
výstup s přehledem dokumentů, ve kterých lze rychle najít dokument dle 
jakékoliv definované náležitosti. I zde je možné využít filtrů a omezit výsledky 
hledání na konkrétní projekty nebo stavy. 
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Diskuse	  o	  příchozích	  /	  odchozích	  dokumentech	  
V návaznosti na registraci dokumentu může člen projektového týmu požádat o 
jeho vhodné zařazení do struktury dokumentů, případně lze dokument dále 
diskutovat. K tomuto účelu slouží sada tlačítek přímo u jednotlivých dokumentů. 
 

 
 
Další operace s dokumentem se váží na využití diskusního modulu, jež podporuje 
komentáře, souhlas s přípravou dokumentů nebo definici připomínek. V průběhu 
diskuse je dokument ve správě vykonavatele a změny jsou ukládány v podobě 
jednotlivých revizí. 
 

 
 
V průběhu diskuse můžete také přidávat dokumenty přímo k jednotlivým 
odpovědím. Počet a velikost přidaných dokumentů je omezen pouze velikostí 
pevného disku serveru, na kterém je systém Advanta zprovozněn. 
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Schvalování	  dokumentů	  	  
U každého dokumentu je možné zažádat o přezkum formou schválení. To může 
být pro dané dokumenty i povinné. Souhlas je udělen pouze k danému 
dokumentu. 
 

 
 
Projednání dokumentu při odsouhlasení má dvojí formu – buď paralelní nebo 
postupnou dohodu. K tomu je přiřazen seznam uživatelů, kteří mají pravomoc 
dokument schválit. 
 

 
 
Každý uživatel, který se účastní schvalovacího procesu obdrží na své domovské 
stránce systému Advanta příchozí žádost o schválení dokumentu. 
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Během sladění může být dokument ještě doplněn nebo upraven. Jednotlivé verze 
dokumentu se opět ukládají. 
 

 
 
Jakmile všichni uživatelé oprávnění ke schvalování poskytnou svou odpověď, je 
autor dokumentu na své domovské stránce informován o schválení dokumentu. 
V procesním nastavení lze definovat libovolný počet účastníků a lze si v rámci 
vnitrofiremních pravidel nastavit i schválení např. jednotlivých částí dokumentu. 
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Plánování a kontrola rozpočtu 
Tato kapitola je relevantní v případě, že v podniku nepoužíváte ERP systém, nebo 
je tento systém více zaměřen na hlavní podnikové činnosti a přesnější plánování 
rozpočtu projektu vyžaduje oddělený systém.  
Rozpočet projektu se může skládat jak z rozpočtů jednotlivých zdrojů, tak 
z neprojektových aktivit nebo externích nákladů. 

Plánování	  účtování	  nákladů	  (příjmů)	  v	  rámci	  rozpočtu	  společnosti	  
Pro nejlepší zobrazení finančního plánování projektu je třeba použít adresář 
systému Advanta, definovaný v rámci obchodní logiky plánování a účetnictví. 
 

 
 

Zadávání	  dat	  z	  MS	  Excel	  a	  dalších	  informačních	  systémů	  
Pokud jsou informace o platbách obsaženy v souborech formátu MS Excel, 
Advanta umožňuje importovat informace o projektu přímo prostřednictvím 
uživatelského rozhraní. 
Systém Advanta též umožňuje propojení s jinými informačními systémy pomocí 
rozhraní (API). Rozhraní lze použít ke konsolidaci rozpočtů projektů odvozených z 
Advanty, do celkového rozpočtu společnosti, tvořeným firemním účetním nebo 
ERP systémem. 

Přijetí	  rozpočtu	  projektu	  	  
V systému Advanta lze realizovat schvalovací proces rozpočtu, kde jsou schválené 
záznamy projektu chráněny proti úpravám. Po aktivaci této funkce ve finanční 
části projektu je možné vybrat požadovanou položku a schvalovací proces. 
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Zobrazení	  souhrnných	  výsledků	  
Jak v  katalogu dokumentů, tak ve stromové struktuře projektu, můžete přidat  
výkaz informací o oddělení, projektu (vč. např. splácení projektových pohledávek 
nebo závazků), reporty týkající se nákladů společnosti, konsolidovaného rozpočtu 
atd. 
 

 
 
Informace mohou být uvedeny také v souhrnné tabulce: 
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Strategické plánování 
Advanta umožňuje propojit stávající projekty firmy s obchodními cíli a vytvořit 
z nich vizuálně srozumitelné schéma, které lze poskytnout i nejvyššímu vedení 
společnosti. 

Výkaz	  v	  podobě	  strategické	  mapy	  BSC	  (Kaplan	  –	  Norton	  model)	  
Jeden z klasických modelů utváření strategie společnosti je Balanced Scorecard 
(Balanced Score Card, BSC), který byl navržen R. Kaplanem D. Nortonem. 
 
Podle metodiky BSC jsou klíčové ukazatele výkonnosti firmy rozděleny do různých 
směrů, které se nazývají perspektivy: 

• finanční, 
• zákaznické, 
• interních podnikových procesů, 
• učení se a růstu. 

 
Tento model může být úspěšně nastaven i v systému Advanta na základě 
funkčních strategických map. 
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Spojení	  strategie	  a	  projektové	  společnosti	  
Jakýkoli element strategické mapy lze spojit s novým projektem nebo ho připojit 
k již stávajícímu projektu společnosti. 
 

 
 
Po připojení nově vytvořeného elementu bude tento reflektovat stav projektu 
v barevné logice systému Advanta. Například je-li element zelený, projekt 
probíhá, je-li oranžový, projekt vyžaduje vyšší prioritu, je-li černý, projekt byl 
splněn a uzavřen.  
 
Výsledkem tak může být vizuální přehled projektového portfolia – dynamicky 
aktualizovaná zpráva o stavu, ve které na první pohled vidíte v jakém stavu je 
realizace vaší celkové strategie. 
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Projektový	  management	  pro	  zákazníky 
 
Plánování a řízení projektů  
 
Klíčovým problémem tradičních projektových systémů, jako jsou MS Project nebo 
Primavera je ten, že důkladně naplánovaný projekt je platný jen jeden den. 
Později jsou ale plány ignorovány, a realizují se jen odchylky na změny. Advanta 
tento problém řeší tím, že zapojí všechny zaměstnance ve formě živé a společné 
interakce. 
 
Advanta se tak stává elektronickým organizátorem každého zaměstnance. Nejen, 
že do ní zadává svůj pracovní výkaz, ale zároveň informuje své kolegy o stavu 
úkolů a časových možnostech. Výsledkem je neustále aktualizovaný plán zdrojů 
s průběžnou aktualizací plánů projektů. 

Tvorba	  plánu	  projektu	  	  
Systém Advanta umožňuje vytvářet projektový plán několika způsoby. Ve 
formátu podobném Mind Map pro obecnou strukturu, pro WBS plánování lze 
použít Ganttova diagramu. Projekt lze zadat jako kompletně nový, nebo lze vyjít 
z předpřipravené šablony, definované v rámci konkrétní firmy. Další možností je 
import z formátu MS Project. Hotový plán lze také stáhnout ve formátu MS Excel. 
 

Sledování	  stavu	  projektových	  úloh	  
Jednoduchým způsobem je v systému Advanta vyřešen přehled o stavu plnění 
projektů. Účastníci projektu oznamují vykonanou práci na jednotlivých úlohách 
barevným indikátorem stavu. Bílá barva indikuje úlohu, která ještě nebyla 
spuštěna, zelená barva je rozpracovaná úloha, černá dokončená. Dle stavů 
jednotlivých úloh je automaticky vypočítáváno procento dokončení projektů. 
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Přijetí	  a	  schválení	  plnění	  úkolů	  
V systému Advanta může vedoucí projektu určit vykonavatele daného projektu. 
Při delegování se vybranému vykonavateli na jeho zdi událostí objeví žádost, 
kterou může přijmout. V případě přijetí vykonavatel zahajuje práce na projektu a 
vedoucí průběžně sleduje plnění. 
Vykonavatel může splněný projekt uzavřít sám, případně v rámci schvalovacího 
postupu převede stav na "připraven k testování". Vedoucí projektu bude 
vyrozuměn též na zeď událostí. Pokud oba uživatelé nejsou přihlášení v systému, 
obdrží také emailovou notifikaci. Vedoucí projektu pak projekt schválí, nebo 
v rámci dalších schvalovacích procesů deleguje. Po schválení tak projekt získá 
stav „dokončeno“. 
 

 
 

Monitorování	  realizace	  projektu	  na	  Ganttova	  diagramu	  	  
Ganttův diagram poskytuje projektovým manažerům úplný a přehledný obraz o 
stavu realizace projektů.  
Systém Advanta v tomto náhledu také ukáže přehled zdrojů nebo jejich využití. 
Zdroje je v tomto náhledu možné i přiřadit, podobně jako sledovat odchylky 
v plnění termínů. Tato prognóza je také zobrazena v diagramu ve formě žlutých 
čar pod plánem projektu. 
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Řízení	  životního	  cyklu	  projektu	  
V Advantě, můžete použít další nástroj pro správu životního cyklu projektu. A tím 
je proces průběhu projektu. V rámci tohoto procesu vytvoříte panel na hlavní 
straně projektu, na kterém jasně uvidíte ve které etapě se váš projekt zrovna 
nachází. 
 

 
 

Systémová	  upozornění	  výskyt	  problémů	  
Největší rizika v řízení projektů vznikají díky obtížnosti koordinace událostí, 
lidských zdrojů a informací v různých projektech, obzvláště pokud jsou projekty 
rozděleny mezi více oddělení, třeba i geograficky velmi vzdálených. 
 
Trvalý přístup ke všem potřebným informacím v reálném čase, podpořený 
systémem Advanta, umožňuje všem uživatelům rychle identifikovat problém a 
okamžitě jej řešit. 
 
Za tímto účelem je k dispozici diskuse, kterou lze vázat vždy k danému problému. 
Je rozdělená dle stavů – „otevřená“ a „uzavřená“ tak, aby se daly jednoduše 
filtrovat relevantní zprávy. Navíc lze definovat prioritní témata k řešení. 
 

 
 
Výsledkem tohoto postupu je, že projektový manažer vždy okamžitě vidí celkový 
obraz jemu svěřených projektů a vyplývajících témat, které vyžadují jeho účast. 
Včasná identifikace a řešení problémů dokáže nejvíce minimalizovat negativní 
dopady a omezit jejich vliv na ostatní projekty. 
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Stanovení	  cílů	  po	  změnách	  v	  projektu	  	  
Výsledkem diskusí může být také zadání nových úloh k řešení. Takové jsou 
definovány přímo z diskuse a jsou tak navázány na samotnou kartu diskuse, kde 
následně figurují i jako řešení. Zúčastnění tak mají přehled nejen o tom, jak daný 
úkol vznikl a co bylo jeho motivací, ale také jak byl vyřešen. 
 

 
 
 
Komunikace a práce s dokumenty 

Organizace	  komunikace	  projektových	  týmů	  	  
Projektový tým může libovolně diskutovat pracovní témata přes modul diskusí, 
který je dostupný u každého datového typu v systému Advanta. Každý účastník 
projektu může v rámci jemu definovaných práv v systému vytvářet nové diskuse 
a zvát do nich další účastníky. 
 

 
 
Každý přidaný účastník pak na své domovské stránce systému vidí pozvánku 
k účasti na diskusi. Pokud zrovna není v systému přihlášen, obdrží notifikaci e-
mailovou zprávou. Systém touto intuitivní a uživatelsky přívětivou formou 
distribuuje uživatelům všechny požadavky k řešení. 
 

 
 
Systém Advanta takto funguje jako ústřední komunikační portál pro veškerou 
projektovou tématiku, čímž vzniká velmi přehledný archiv projektové 
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komunikace, ale také vynikající možnost pro sběr zpětné vazby, archiv názorů, 
myšlenek nebo inovativních nápadů každého zaměstnance, bez ohledu na jejich 
funkční oddělení nebo pravomoci ve firemní struktuře. 

Řízení	  dokumentů	  
Advanta umožňuje připojení dokumentů k projektům a úkolům. Dokumenty lze 
prohlížet, projednávat a schvalovat. Systém podporuje verzování, což uživatelům 
umožní ukládat všechny verze vytvořených dokumentů a v případě potřeby se 
k nim i vracet. 
 

 
 
 
Řízení nákladů a výnosů 

Příjmy	  a	  výdaje	  projektů	  
Finanční řízení výdajů a příjmů projektu je nejlépe evidováno ve vlastní kartě, 
modulu definovaném v rámci obchodní a plánovací logiky dané společnosti při 
implementaci systému Advanta. Finanční řízení projektu lze rozdělit dle potřeby 
organizace, nejčastější dělení je např. na plánovaný rozpočet projektu, aktuální 
náklady projektu (externí i interní) a náklady na zdroje. 
 

 
 
Nastavení je flexibilní a lze jej plně přizpůsobit nastavené metodice v dané firmě. 
V tomto příkladu se u nákladů zobrazuje také odpovědná osoba (např. projektový 
manažer), výsledný přehled obsahuje tyto údaje:  

• vykonavatel 
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• rozpočet na projekt 
• skutečná částka  
• plánované datum dokončení projektu 
• fáze procesu (stav) 
• datum platby 
• platební podmínky 
• a další 

 

 
 
Společně s informací o čerpání lze k nákladům připojit také dokumenty – mohou 
to být smlouvy, specifikace, odhady nebo elektronické kopie faktur. Jednotlivé 
náklady jsou tak podloženy příslušnými projektovými dokumenty. 

Vytvoření	  pevného	  harmonogramu	  plateb	  	  
Tato metoda plánování nákladů se používá v případě platby vyplývající ze 
smlouvy, je-li stanoven pevný harmonogram plateb, nebo jsou-li platby vázány 
na konkrétní data. V tomto případě projektový manažer jednoduše označuje 
konkrétní datum ve formuláři. Datum se v seznamu plateb objeví zvýrazněné 
tučně. 
 

 

Vytvoření	  platebního	  kalendáře	  	  
Dalším způsobem kontroly nad projektovými financemi je provázání plateb 
s podmínkou započetí nebo dokončení práce. 
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Například, platba může být provázána s  procesem "Přijetí práce a podepsání 
kontraktu." V tomto případě specialista naplánuje platby k datu započetí nebo 
ukončení úlohy. Pokud jsou náklady/příjmy plánované tímto způsobem, při změně 
plánu projektu v systému se automaticky budou pohybovat požadavky na platby 
podle kalendáře plánu. 
 

 
 
 
Řízení portfolia projektů  
Vedoucí projektů a projektových portfolií mají k dispozici přehledné nástroje pro 
analýzu odchylek od plánovaných výsledků, ke schvalování řešení a správě 
projektů. 

Registr	  projektů	  a	  ukazatel	  projektové	  osy	  
Pro pochopení současného stavu projektů potřebují vedoucí projektů výstupy 
obsahující informace o celém projektu a všech jeho probíhajících činnostech. 
 
Systém Advanta umožňuje přidání vybraných údajů do přehledného projektového 
výpisu bez programování. Jednoduše zvolíte ukazatel a přetáhnete ho do tabulky 
jako nový sloupec. 
 

 

Přehled	  průběhu	  portfolia	  projektů	  	  
Tento výkaz se používá k vizuální prezentaci průběhu portfolia projektů. Každý 
řádek zobrazuje aktuální procento dokončení projektu. Kromě toho se vedle 
názvu projektu můžete dozvědět o konkrétním stavu projektu v ikonách 
otevřených otázek a klepnutím na ně přejít přímo na diskusi k projektu. 
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Graf	  projektů	  s	  řezem	  dle	  stavu	  
Pro analýzu postupu portfolia projektů je možné využít souhrnný graf projektů 
rozčleněný dle jednotlivých projektových fází. Tyto informace jsou přehledně 
prezentovány v podobě bublinového grafu. V jeho základním nastavení 
reprezentuje jednotlivý kruh jednotlivý projekt. Fáze projektu se zobrazuje na 
vodorovné ose, na svislé ose je přehled jednotlivých zodpovědných osob. Velikost 
kruhu zobrazuje procento dokončení projektu. Graf může být upraven (jako 
v tomto případě) tak, aby velikost kruhu reflektovala rozpočet projektu nebo 
velikost již investovaných nákladů (mzdové náklady na zdroje nebo celkové 
náklady na projekt). 
 

 
 
 

Finanční	  výkazy	  portfolia	  projektů	  
Pro finanční analýzu projektového portfolia poskytuje Advanta různé souhrnné 
výkazy, které vám umožní: 
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• analyzovat příjmy a pohledávky, výpočet rentability projektů 
• vytvořit souhrnný výpočet nákladů na portfolia (zvlášť pro výpočet 

složitých projektů, zvážení cen materiálu, práce, dopravy, zařízení, smluv 
atd.) 

• provádět prognózy překročení nákladů na vytvořené hodnoty 
• výpočet mzdových nákladů na portfolio projektů, jež může vycházet 

z rozličných metodik kalkulací pro různé typy projektů nebo používané 
KPI. 

 
Všechny finanční výkazy mohou být zobrazeny ve formě grafů a tabulek, 
případně je můžete připnout na hlavní stranu projektu, či hlavní stranu celého 
systému. Jednotlivé výkazy mohou být také zakázány nebo povoleny konkrétním 
skupinám uživatelů. 
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Řízení	  lidských	  zdrojů 
Klíčovým problémem mnoha organizací je správné plánování zdrojů, zapojených 
do projektů nebo do jiných aktuálních aktivit. Systém Advanta toto řeší hned 
vícero způsoby. Umožňuje organizovat zdroje dle pracovních balíčků v 
jednotlivých projektech i probíhajících aktivitách. Spojuje jak plánování zdrojů, 
tak vyhodnocení a výkazy odvedené práce v jediném a přehledném informačnímu 
systému. 
 
 
Fond sdílených zdrojů 

Umožnění	  přístupu	  všem	  zaměstnancům	  
Základní funkcí systému Advanta je nabídnout přístup neomezenému počtu 
uživatelů. To je možné i s ohledem na licenční politiku systému. Běžný uživatel 
(účastník projektu) má přístup zdarma. Nemusíte tedy vytvářet „zástupné role“ 
nebo jeden účet sdílet mezi více uživateli. Každý účastník projektu má svůj 
vlastní přístup do systému. A může se přitom jednat i o externí uživatele nebo 
zaměstnance jiných firem, které se na realizaci projektů podílejí. 
 
Celkový seznam uživatelů systému je reprezentován ve formě detailních fotografií 
zaměstnanců nebo v souhrnné přehledné tabulce. Přehled zároveň slouží i jako 
soupis dostupných zdrojů, které je možno do projektu zařadit. 
 

 
 

Tvorba	  organizační	  struktury	  	  
Organizační struktura je v systému Advanta realizována pomocí skupin, přičemž 
jeden uživatel může být členem jedné nebo více skupin. Tímto způsobem lze 
postihnout jak organizační strukturu firmy, tak projektovou matici napříč různými 
odděleními nebo virtuální projektovou kanceláří. Definici skupin a jejich 
vzájemnou hierarchii nastavuje administrátor systému. 
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Členění uživatelů do skupin také výrazně usnadňuje vyhledávání uživatelů při 
plánování projektu. Po delegaci vedoucího projektu můžete díky skupinám 
vytvářet též rovnou pracovní tým pro daný projekt. 
 

Plánování	  zdrojů	  
Při vytváření plánu projektu systém automaticky vyhodnocuje vytížení zdrojů na 
daném projektu. K plánování zdrojů je možné použít například editor s 
Ganttovým diagramem a zobrazením zdrojů. Dle nastaveného kalendáře a 
definovaných norem (počet pracovních hodin, státní svátky atd.) a projektového 
plánu systém automaticky rozpočítá dobu potřebnou na splnění úkolu. Pokud tato 
přesahuje možnosti zdroje, je ihned barevně zvýrazněna. 
 
Takto lze plánovat v úrovni jednotlivých projektů s ohledem na aktivity uživatelů 
systému (zdrojů) v dalších projektech nebo úlohách. Plánování zdrojů pro celé 
portfolio projektů pak lze skrze nástroje analýzy vytížení zdrojů dělat stejným 
způsobem. 
 

 
 

Časové	  výkazy	  
Čas strávený skutečným plněním projektových úloh je možné buď automaticky 
odečítat ze systému dle doby trvání úlohy, případně je možné požádat 
zaměstnance o vyplnění časového výkazu ručně, a to vždy zpětně za dané období 
(měsíc/týden/den). 
 



 
www.advanta-group.cz 

 

 
	  

Strana	  30	  ze	  45	  

Při ručním zadání zaměstnanec vybírá úlohy, na kterých se podílel a vyplní 
skutečný počet odpracovaných hodin. Vyplněnou tabulku následně odesílá ke 
schválení vedoucímu projektu. Zaměstnanci vyplňují tabulku na základě jejich 
skutečně odvedené práce a vykazují čas skutečně strávený na projektech. 
 

 
 
V případě nedokončení dané úlohy, systém ji automaticky zkopíruje do dalšího 
výkazního období. 
 

Schvalování	  výkazů	  vedoucím	  
Zaměstnanec odeslal tabulku časového výkazu vedoucímu ke schválení. Každá 
tabulka má čtyři úrovně: neuložené, ke schválení, schválené, zamítnuto. 
Schválené výkazy jsou uloženy v projektech jako skutečně odvedená práce. Na 
tuto hodnotu lze později klíčovat KPI nebo analyzovat jejich korelaci 
s projektovým plánem, náklady apod.  
 

Analýza	  odpracovaného	  času	  
Analýza odvedené práce se provádí pomocí stejných nástrojů jako analýza 
plánovaných nákladů na lidské zdroje. Systém Advanta umožňuje vytvářet 
výkazy, zprávy a grafy pro jednotlivého zaměstnance, pro celý projekt nebo pro 
celé projektové portfolio. 
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Analýza vytížení zaměstnanců 

Analýza	  alokace	  a	  vytížení	  zaměstnanců	  
Pro analýzu vytížení můžete použít obecný výkaz a následně jej např. připnout na 
hlavní stranu systému Advanta. Zaměstnanci se tak zobrazí jeho vlastní výkaz 
hodin pro daný měsíc. Analýza může probíhat i na úrovni celkového portfolia pro 
všechny zaměstnance, celkové množství práce by nemělo překročit stanovený 
počet pracovních hodin dle firemních standardů nebo použité projektové 
metodiky. V tomto příkladu by vytížení zdroje nemělo přesáhnout 8 hodin denně 
nebo celkově 160 hodin měsíčně. 
 

 

Analýza	  vytížení	  v	  závislosti	  na	  plnění	  úkolu	  
Identifikace přetížení je závislá na konkrétním plnění úkolů a rozpisu zdrojů dle 
projektových plánů. Následující graf demonstruje, jak je možné sledovat 
jednotlivé problémové úkoly v případě přeplánování zdroje na projektech. 
 

 

Analýza	  vytížení	  v	  rámci	  oddělení	  
Ve výkazu o vytížení zdrojů lze klíčovat jak jednotlivé zaměstnance, tak celé 
oddělení. V případě níže je takový výkaz nastaven pro delší časové období.  
 

Vytížení zaměstnance 
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Optimalizace	  využití	  zdrojů	  v	  portfoliu	  projektů	  	  
Projekty které způsobují přetížení zdrojů, může vedoucí projektového portfolia 
odložit, popřípadě stanovit jiné podmínky jejich zahájení. Systém Advanta 
umožňuje jedním kliknutím přesunout projekt nebo jednotlivé úlohy na 
požadované datum a tím udržet celkovou strukturu projektů a jejich vzájemných 
návazností. 
 

 
 

Maximální 
vytížení 

Maximální 
vytížení 
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Customer	  Relationship	  Management	  
(CRM)	  
 
Jednotná datová báze  

Základní	  karty	  obchodních	  partnerů	   s	  nastavením	  vlastních	   informačních	  
polí	  
Pro každého zákazníka nebo obchodního partnera, který s danou společností 
udržuje obchodní vztahy, má systém kartu s informačními poli, která jsou 
definována obchodním oddělením a v systému nastavena správcem. Pole nejsou 
omezena a o svých zákaznících nebo obchodních partnerech můžete sbírat 
prakticky jakoukoli sadu informací. Systém tak nahrazuje celofiremní adresář, a 
to nejen ve smyslu obchodních kontaktů. Pro každého partnera je jmenován 
manažer zodpovědný za oblast prodeje (analogicky k projektové struktuře 
funguje jako vykonavatel). Jako vedoucí je obvykle uveden jeho nadřízený. 
 

 
 

Doplnění	  adresáře	  o	  vlastní	  pole	  
Každý zápis v kartě obchodních partnerů zahrnuje adresář kontaktních osob včetně 
kontaktních údajů. Sadu polí lze rozšířit dle vlastních požadavků. 
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Import	  databáze	  kontaktů	  z	  MS	  Excel	  	  
Chcete-li rychle zadat informace do systému, můžete importovat databázi z MS 
Excel. 
 

 

interakční	  záznamy	  s	  odkazem	  na	  kontaktní	  osobu	  
Podle práce s obchodními partnery umožňuje systém vykazovat příslušnou 
činnost ve formě např. kontrolních indikátorů. Lze tak snadno získat přehled o 
práci s konkrétním zákazníkem, nebo analyzovat celou skupinu v závislosti na 
požadovaných výstupech. 
 

 
 
Složení polí je opět plně konfigurovatelné. Lze například použít tato standardní 
pole, přičemž jejich množství nebo struktura je neomezená:  

• Jméno volaného 
• Typ kontaktu  
• Výsledek hovoru 
• Datum přidání kontaktu  
• Datum 
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Karta transakcí 
Chcete-li spravovat firemní proces, nebo máte-li definovanou metodiku řízení 
obchodu a příslušné kontrolní indikátory, je možné sledovat jednotlivé transakce. 
V kartě obchodu bude transakce založena podobným způsobem, jako kdyby se 
jednalo o projekt, vedoucí obchodního oddělení nebo člověk zodpovědný za 
kontakt se zákazníkem, jehož se transakce týká, pak doplňuje požadované údaje. 
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Plánování	  úkolů,	  přiřazování	  odpovědností	  a	  kontrola	  průběhu	  
V průběhu práce s klienty může obchodní manažer naplánovat další úlohy, 
přiřazovat odpovědnost osobám (například - pracovníkům jiných útvarů) a 
kontrolovat stav plnění v rámci celého systému. 
 

 
 

Zobrazení	  systémových	  stavů	  i	  prioritních	  transakcí	  
Všechny transakce a úkoly v systému mají svůj status a prioritu, což se odráží v 
podobě grafiky a barevných ukazatelů. 
 

 
 
 
Životní cyklus transakce 
Životní cyklus transakce v systému Advanta může být sledován skrze další 
vizuální nástroj, aktivovaný v administračním rozhraní systému. V demonstračním 
příkladu je vidět celkový počet etap i aktuální stav transakce. 
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Aktuální etapa je tak další dodatečnou informací, která slouží k vyhodnocení 
transakcí a jejich životních cyklů – což bude použito i při analýzách (viz níže). 
 

Graf	  obchodních	  případů	  
Tento výstup je určen pro analýzu procentuální konverze transakce v úspěšný 
obchodní případ. Graf výstupu může zohledňovat celkový počet transakcí, 
případně jejich hodnotu z pohledu např. obratu nebo marže (jsou-li takové údaje 
do systému zadány v kartě transakce). Takový výstup pak lze filtrovat dle 
atributů v systému obsažených (produkt, jednotlivý obchodník, region atd.). 
 

 
 

Graf	  pro	  stanovení	  priority	  transakcí	  
Tento výstup slouží jako rychlý přehled ke stanovení priorit na základě aktuální hodnoty transakce 
(obrat, marže apod.). V uvedeném příkladu je zisk z transakce vyjádřen velikostí kruhu, obrat pak jeho 
umístěním na ose y. Osa x pro změnu sleduje jednotlivé fáze obchodního případu. 
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Prognóza prodeje 

Stanovení	  pravděpodobnosti	  prodeje	  v	  závislosti	  na	  fázi	  transakce	  
Pro vytvoření pravděpodobnosti prodeje se předpokládá, že systém bude mít 
nastaveno pole pro zadání pravděpodobnosti obchodního případu dle jednotlivých 
fází transakce. Tyto pravděpodobnosti jsou stanoveny podle interních procesů 
firmy pro každý typ výrobku a jsou definovány do speciálního adresáře. 
 
Chcete-li zjistit objem prodeje v daném časovém rozmezí, systém násobí 
předpokládanou hodnotu transakce pravděpodobností úspěšného uzavření 
obchodního případu. Tímto způsobem umožňuje systém Advanta předpovídat 
vývoj prodeje v následujících měsících. 
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Plánování	  příjmů	  a	  evidence	  skutečných	  přípisů	  
V systému Advanta lze evidovat příchozí platby nejen dle účtovacího období, ale 
také dle jednotlivých fází plnění, fází obchodního případu nebo domluvených 
splátkách. Tímto způsobem lze také sledovat skutečné datum připsání platby. 
 

 
 

Analýza	  efektivity	  kontaktních	  kanálů	  
Jednou z dalších možností využití analýzy obchodních dat může být přiřazení 
kontaktního kanálu k obchodní transakci. V dlouhodobém měřítku tak lze 
sledovat, které kontaktní kanály vygenerovaly obchodní příležitost nebo zisk. 
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Správa	  poskytovaných	  služeb	  
 
Postup pro registraci smluv a doporučení od klientů  
V systému Advanta je doporučen následující postup pro registraci smluv o 
poskytování služeb a požadavků zákazníka: 

1. Vytvořit projekt s názvem „Service desk“ 
2. V rámci tohoto projektu v sekci "Dokumenty" nastavit požadavek na 

vložení servisní smlouvy  
3. Všechny hovory od zákazníků zaznamenávat do rejstříku komunikací 

v modulu "Diskuze" 
 

Správa	  servisních	  smluv	  
Evidenci smluv lze provést dvěma způsoby: buď ve speciální sekci "věstníku 
smluv" a nebo přímo do projektů, na něž se smlouva vztahuje. Doporučujeme 
použít první možnost, která vám umožní lépe organizovat smlouvy a usnadní 
jejich budoucí dohledávání. 
 
Každá smlouva má svojí informační kartu. Veškeré požadavky na informace o 
smlouvě je možno nastavit v administračním menu pomocí náležitostí. Je také 
možné určit, která z těchto polí budou povinná. 
 

 
 

Registrace	  incidentů	  	  
V systému Advanta může být vytvořena akce pro registraci incidentů / problémů 
zákazníka. Druhou alternativou je integrace s existujícím systémem Service 
Desku. 
Prošetření a nápravu problému můžete řídit pomocí funkčního modulu diskuse. 
Pomocí tlačítka „Vytvořit“ uživatel vytvoří diskusi v předem stanovené složce 
např. „Zákaznická podpora“. 
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Zpracování problémů zadaných v podobě on-line diskuse probíhá formou přiřazení 
úlohy a evidence jejího stavu, zároveň lze klasifikovat příčiny nebo další 
parametry dle firemní metodiky. 
 
Delegovaní odborníci navrhují řešení, v případě potřeby je zapojen nadřízený, 
který takové řešení schvaluje. Výsledek lze též vyhodnotit z pohledu času a 
nákladů, případně klasifikovat dle potřebných KPI. 
 

 
 

Stanovení	  postupů	  a	  kritérií	  řešení	  
Stanovení postupů provádí vedoucí s přihlédnutím k prioritám definovaným 
v servisní smlouvě nebo ve vztahu k činnosti společnosti. 
Pro každý typ události (incidentu) lze v systému vytvořit šablonu řešení v podobě 
předem definovaného mini-projektu – tzn. sadou úloh a jejich návazností, 
termínů plnění a odpovědnými pracovníky (vedoucí, vykonavatel). Úloha zůstává 
propojena s původně registrovaným incidentem, takže je zachována i návaznost 
všech potřebných informací. 
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Vyžádá-li si to postup nebo firemní metodika, lze incident uzavřít až po schválení 
nadřízeným nebo zákazníkem, následuje zhodnocení kvality a termínu plnění. 
 
V systému Advanta je takový postup možno formalizovat také nutností přiložit 
kontrolní dokument (např. akceptační protokol od zákazníka), bez něhož úlohu 
nejde uzavřít. Až následně lze celý incident označit jako splněný. 
 

 
 
Vyhodnocení se provádí na základě výkazů, které zohledňují dobu potřebnou 
k uzavření úlohy odečtenou z reálné doby plnění přímo v systému. Kvalita 
odvedené práce se měří dle definovaných KPI nebo předem požadovaných 
atributů. 
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Historie oprav 
Jakýkoli typ služby, údržby nebo opravy se může sbírat v referenčním adresáři 
"Historie oprav", který je připojen k projektu servisní správy. Takový projekt 
může být vytvořen buď pro jednotlivé zařízení nebo pro konkrétního zákazníka, 
který podepsal servisní smlouvu.  
 
Adresář může obsahovat libovolně definovaná pole, například: 

• Datum požadavku 
• Požadavek (popis nebo klasifikace) 
• Název zařízení 
• Typ požadavku (klasifikátor dle firemních metodik) – údržba, 

rekonstrukce, oprava atd. 
• Doba plnění požadavku (hodiny) 
• Prostoje v důsledku opravy nebo údržby (hodiny) 
• Zdroj – název technika, provádějícího údržbu nebo opravu 

 

 
 
Pokud je k dispozici firemní ERP systém a bylo zřízeno propojení se systémem 
Advanta, je v rámci plánování a řízení zdrojů možno importovat další související 
data, jako jsou např. kódy spotřebního materiálu nebo náhradních dílů pro 
každou objednávku servisního požadavku. Tak je možné evidovat náklady na 
servisní požadavky, neboť systém automaticky generuje sazby techniků i ceny 
náhradních dílů. Výsledné náklady je možné exportovat do účetního SW, případně 
také revidovat zůstatkové hodnoty majetku apod. 
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Online přístup pro zákazníky nebo partnery 
Pokud je to potřebné, lze v systému Advanta zřídit omezený přístup pro zákazníky a jejich servisní 
služby. Zákazník může vidět celý projekt (plánované a skutečné načasování úkolů) 
a jeho jednotlivé komponenty - diskuse (žádosti, odpovědi), dokumenty o 
službách (problémy, odhady, specifikace, odborné znalosti, atd), referenční 
adresáře (například o historii oprav). 
 

 
 
Kdykoli se zákazník přihlásí, získává přístup k personalizované domovské stránce, 
na které vidí svůj projekt, jeho jednotlivé úkoly, stavy rozpracování atd. Podobně 
i boční panel událostí, na kterém se zobrazuje historie vykonaných úkolů a 
případných změn. 
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Objednávka	  služeb	  pro	  konfiguraci	  
systému	  
 
Tento materiál zodpovídá klíčové otázky týkající se možností a funkčního 
nastavení při řešení správy projektového portfolia v systému Advanta. 
 
V případě potřeby jsme k dispozici pro objednání produktové podpory formou 
servisní systémové podpory nebo podpory business potřeb spojené s analýzou 
obchodních nebo projektových postupů. 
 
 

Kontaktní	  informace	  
 
KOMIX s.r.o. 
Telefon: +420 257 288 211 
E-mail: sales@komix.cz 
www.advanta-group.cz 
 


