
KOMPLEXNÍ 
TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY 
A JEJICH INTEGRACE V ČESKÉM 
ERP SYSTÉMU
Společnost Casablanca INT působí na telekomunikačním a IT trhu více jak 16 let, a to jako ryze česká 

firma bez účasti zahraničního kapitálu. Za tu dobu se propracovala mezi nejvýznamnější telekomunikační 

poskytovatele v České republice. Následující případová studie popisuje projekt výběru a implementace 

ERP systému, který Casablanca INT použila jako páteřní softwarovou infrastrukturu pro zpracování každo-

denních rutinních agend a integraci specifických řešení nezbytných pro fungování v oblasti telekomunikač-

ních a IT služeb.
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SPOLEČNOST CASABLANCA INT SE NAKONEC 
ROZHODLA POŘÍDIT A NASADIT ERP SYSTÉM ABRA G4
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OD POSKYTOVÁNÍ INTERNETU 
KE CLOUDOVÝM SLUŽBÁM

Společnost Casablanca INT začínala 
jako specialista na pevná připojení 
k internetu. Postupem času rozšířila 
spektrum poskytovaných služeb do 
oblasti vlastního datového centra, IP 
telefonie a IP VPN.  Místo původních 
několika serverů, které firma používala 
na začátku své činnosti, dnes provo-
zuje moderní datová centra, jejichž 
celková plocha činí 1 600 m2. Rovněž 
datová konektivita, kterou má nyní 
k dispozici, se za ta léta zmnohonáso-
bila. 
Z progresivního rozvoje informačních 
technologií pak logicky těží i projekt, 
který Casablanca INT představila 

společně s Hewlett-Packard, VMware 
a AMD v roce 2012. Jde o cloudovou 
službu Big Blue One založenou na 
vysoké úrovni zabezpečení prostřed-
nictvím řešení HP TippingPoint, geogra-
ficky oddělené záloze dat, garantova-
né dostupnosti cloudu a neomezeném 
výpočetním výkonu.

„Tato oblast je pro nás nyní hlavním 
cílem rozvoje. Měla by se stát klíčo-
vou součástí našeho portfolia služeb 
a zároveň stěžejním tržním segmentem. 
Stále však budeme konkurenceschop-
nost firmy opírat o komplexnost posky-
tovaných služeb,“ uvádí Pavel Hodin-
ka, projektový manažer společnosti, 
odpovědný za implementaci a provoz 
informačního systému.
Společnost dosahuje obratu  
160 mil. Kč a zaměstnává 80 pra-
covníků. K jejím klíčovým zákazníkům 
patří firemní klienti, především výrobní 
a servisní podniky, jako jsou např. 
Pražská energetika, Zepter Internati-
onal, Moira, nebo IC Energo. Spo-
lečnost je držitelem certifikátu ISO 
9001:2000.

JAK VYBRAT INFORMAČNÍ SYS-
TÉM PRO TELEKOMUNIKAČNÍ 
SPOLEČNOST

V prvních letech svého působení řešila 
společnost potřeby automatizované-
ho zpracování podnikových agend 
vlastním vývojem dílčích částí systému. 

K nim patřily aplikace pro fakturaci, 
evidenci zákazníků a řízení pracov-
ních toků. Chyběla jim však návaznost 
na účetnictví a další agendy, které 
vyžadují legislativní podporu. Takto 
koncipovaný informační systém přestal 
postupem času dostačovat, a proto 
bylo na konci roku 2007 rozhodnuto 
o jeho nahrazení standardním ERP 
řešením.
„Od zavedení nového systému jsme 
očekávali splnění tří hlavních požadav-
ků. Chtěli jsme sjednotit roztříštěnou 
datovou základnu, zajistit jednotnou 
verzi pravdy na všech výstupech a za-
bránit vícečetnému pořizování stejných 
dat do systému,“ shrnuje zadání imple-
mentačního projektu Pavel Hodinka. 
Tým pracovníků, který byl pověřen 
výběrem informačního systému, zapo-
čal celý projekt vlastní analýzou trhu 
a vytipováním vhodných dodavatelů. 
Přitom čerpal ze znalostí lidí uvnitř 
firmy a veřejně dostupných informací, 
především z internetu a odborných 
periodik. Potenciální dodavatele roz-
dělil do dvou skupin. První z nich tvořili 
producenti ekonomických informačních 
systémů a ERP řešení nižší kategorie, 
jako jsou společnosti Cígler Software, 
Stormware nebo Altus Software. Do 
druhé byli zařazeni ti výrobci, kteří se 
orientují také na vyspělé a robustní 
ERP systémy. K nim bezesporu patří 
Microsoft, Asseco Solutions nebo 
ABRA Software.

PROČ SE ZAMĚŘIT NA VYSPĚLÉ 
ERP PRODUKTY

„Ověřili jsme si, že systémy poskytova-
né dodavateli z první skupiny bohužel 
nedostačují našim požadavkům, a to 
ani jejich nejvyspělejší verze. Proto 
jsme nadále pokračovali ve výběru 
pouze s plnohodnotnými ERP, ať už 
světové či tuzemské provenience,“ 
komentuje úvodní fázi projektu Pavel 
Hodinka.
„Procesní uspořádání a IT infrastruktu-
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ra telekomunikační firmy předpokládá 
pořízení a nasazení takového ERP 
systému, který by vytvořil její páteř, na 
níž by bylo možné napojovat vlastní 
aplikace pro automatizaci specific-
kých procesů a realizaci netypických 
výstupů a sestav. To se týká především 
našich dohledových a monitorovacích 
systémů, které by nemělo smysl nově 
vyvíjet v ERP systému jako jeho modu-
ly,“ vysvětluje Pavel Hodinka.
Nedílnou součástí hodnotících krité-
rií byla samozřejmě cena a časová 
náročnost implementačního projektu. 
Proto tým odpovědných pracovníků 
nedoporučil zabývat se nabídkami na 
produkty značek SAP nebo Microsoft 
Dynamics, které byly z obou hledisek 
velmi zatěžující. Závěrečného kola 
výběrového řízení se proto nakonec 
zúčastnily firmy ABRA Software  
a Asseco Solutions se svými nejvyspě-
lejšími ERP systémy, jimiž jsou  
ABRA G4 a Helios Green.

PŘEDIMPLEMENTAČNÍ  
ANALÝZOU KE KONEČNÉMU 
ROZHODNUTÍ

Společnost Casablanca INT se nako-
nec rozhodla pořídit a nasadit ERP 
systém ABRA G4. Vítězství „géčtyřky“ 
hodnotí pan Hodinka jako velmi těsné 
a uvádí tyto přednosti, které nakonec 
rozhodly v její prospěch: „Obě řešení 
se nám nejprve zdála jako téměř 
totožná. ABRA však přece jen působila 
otevřeněji a nabízela lepší možnosti 
postupného pořizování dalších mo-
dulů. Výraznou předností pak byla 
kompletní dokumentace ke zdrojovým 
kódům, kterou nám ABRA byla schop-
na poskytnout.“ 
Jako u mnoha jiných projektů, platí 
i v tomto případě, že „jazýčkem na va-
hách“ bývá kvalita konzultantů, jejich 
porozumění potřebám klienta a schop-
nost řešit veškeré požadavky včas 
a proaktivně. Pavel Hodinka k tomu 

uvádí: „Při prezentaci G4 jsme velmi 
ocenili praktické zkušenosti vedoucího 
konzultanta se systémem, který nám 
předvedl nejen jeho vlastnosti, ale také 
na jednoduchých a srozumitelných 
příkladech možnosti uživatelského 
přizpůsobení.“ 
„Abychom se utvrdili ve správnosti 
volby, zadali jsme ještě před konečným 
rozhodnutím firmě ABRA Software 
vypracovat předimplementační analý-
zu. Tu jsme na základě smlouvy také 
zaplatili. Cena této služby vzhledem 
k rozsahu investice do nového infor-
mačního systému a jeho významu pro 
firmu se nám nejevila jako podstatná. 
Důležitější bylo prověřit si, zda doda-
vatel odvede odpovídající práci a zda 
se na kvality jeho pracovníků můžeme 
spolehnout,“ uvádí Pavel Hodinka.
„Domnívám se, že tento postup stojí za 
zvážení při každém výběrovém řízení. 
Při předimplementační analýze se řeší 
konkrétní procesy a postupy a právě 
v této situaci lze dobře odhalit, zda 
předpokládané ERP řešení i odborní 
konzultanti splní beze zbytku všechny 
požadavky. Obvykle se narazí jak 
na kritické body projektu, tak i na 
pozitivní stránky, které zadavateli 
potvrdí správnost jeho volby. Neza-
nedbatelným faktorem je také možná 
konečná úprava ceny, k níž došlo po 

odhalení některých skutečností i v na-
šem případě. Proto mohu tento postup 
jen doporučit,“ uzavírá své zkušenosti 
Pavel Hodinka.
  
HLAVNÍ RYSY A ROZSAH  
CELKOVÉHO ŘEŠENÍ

Výběr dodavatele a informačního 
systému byl dokončen v létě 2008. 
Předimplementační analýza již byla 
hotová, následovalo tedy vlastní 
zavedení systému, které trvalo celkem 
čtyři měsíce. Do ostrého provozu byla 
ABRA G4 předána 1. ledna 2009. Po-
užívá ji 35 současně pracujících uživa-
telů, a to prostřednictvím technologie 
tlustého klienta a třívrstvé architektury 
klient/server. Oddělen je tedy server 
pro provoz databázového stroje Ora-
cle, aplikační a terminálový server pro 
přístupy z externího prostředí. Zvlášť 
je také k dispozici server pro webové 
služby, jimiž se propojují s jádrem ERP 
systému interně vyvinuté aplikace.
Společnost používá moduly ABRA G4 
pro kompletní zajištění ekonomické, 
personální a mzdové agendy, správy 
majetku a skladového hospodářství. 
Systém také pokrývá nákupní, prodejní 
logistiku a řízení vztahů se zákazní-
ky. Obsahuje rovněž infrastrukturní 
aplikace typu workflow a podporu www.abra.eu
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manažerského rozhodování. Sou-
částí celkového řešení jsou nezbytné 
dohledy systémů, měření přenosu dat, 
energií apod. Vzhledem k tomu, že je 
nutné zpracovávat obrovské množství 
dat z těchto procesů, padla volba 
právě na „géčtyřku“, která je vystavě-
na nad databázovým strojem Oracle 
a je tak schopna podávat v této oblasti 
maximální výkony.

ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY A SPECI-
FICKÁ ŘEŠENÍ

K důležitým zakázkovým úpravám 
patřilo vyvinutí funkcí pro automatic-
kou fakturaci. Řešila se problematika 
dopředné a zpětné fakturace, řazení 
na pobočky, situace, kdy služby 
fakturovat, kdy nikoliv, či je z fakturace 
vyřadit apod. Klíčové bylo správně na-
stavit fakturační pravidla a celý proces 
odladit, až do detailů, jako je např. 
automatické párování plateb z banky.
Další proces, pro něhož bylo třeba do 
systému naprogramovat funkce dle 
požadavků společnosti, se týkal zřizo-
vání služeb. Za tímto účelem byl využit 
standardní modul CRM a aktivity, který 
byl upraven tak, aby uměl automaticky 
generovat služby pro nabídky obchod-
níků.
Zároveň s implementací jádra ABRA G4 
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bylo nutné uzpůsobovat rozhraní pro na-
pojení externích agend tak, aby zůstala 
zachována logika celého systému. Šlo 
především o portál pro obchodníky, který 
byl původně vytvořen techniky společnos-
ti, a který poskytuje přehled zákazníků 
a jimi odebíraných služeb. Tento portál 
čerpá kmenová data z „géčtyřky“ a ně-
kterých dalších interních subsystémů, aby 
nakonec poskytoval souvislé přehledy 
svým uživatelům, v nichž nesmí chybět nic 
důležitého. 
S poskytováním nové cloudové služby 
souvisí provoz zákaznického portálu. 
Přes něj si klienti mohou zaregistrovat 
a vytvořit virtuální server, nakonfiguro-
vat jej a platit objednané služby. Tato 
interně vyvinutá funkcionalita je opět 
napojena na „géčtyřku“ tak, aby veš-
kerá kmenová data bylo možno načíst 
a zpět uložit pro realizaci nezbytných 
agend v oblasti účetnictví, fakturace 
apod.
Všechny tyto úpravy zvládli realizovat 
zaměstnanci společnosti. A právě při 
zakázkových úpravách a napojování 
interních subsystémů se projevila tolik 
očekávaná vlastnost nového řešení – 
otevřenost a jednoduchost pro přizpů-
sobení uživatelským požadavkům, které 
mohou realizovat vyškolení pracovníci 
uživatelské firmy.

HLAVNÍ PŘÍNOSY A ROZVOJ 
DO BUDOUCNA

Přínosy z realizace implementační-
ho projektu se projevily v několika 
oblastech. Tou první bylo naplnění tří 
hlavních požadavků – sjednocení da-
tové základny, zajištění jednotné verze 
pravdy na všech výstupech a zajištění 
toho, aby se data do systému pořizo-
vala pouze jedenkrát. „Splnění uvede-
ných požadavků se projevilo v urychle-
ní a zkvalitnění práce uživatelů. Rovněž 
se výrazně snížila chybovost některých 
operací, k čemuž přispělo nové na-
stavení procesů. Všichni zaměstnanci 
napříč firmou dnes dokážou tato fakta 
potvrdit,“ uvádí Pavel Hodinka.
„Časová úspora spočívá například 
v tom, že se podařilo dokonale 
zautomatizovat párování příkazů pro 
banky. Tuto činnost, která dříve trvala 
pro jednoho pracovníka celý den, dnes 
vykonává informační systém a výraz-
ně tak šetří lidskou práci. Podobně 
se zrychlily a zkvalitnily také další 
procesy, jako např. řízení upomínek 
a jejich rozesílání. Proto se i nadále 
zaměřujeme na co nerozsáhlejší auto-
matizaci všech procesů, u nichž je to 
možné. Například u cloudové služby 
pracujeme na zavedení kreditového 
systému umožňujícímu automatizaci 
plateb. Tento přístup nejen zefektivní 
naše procesy, ale rovněž se projeví 
v ceně služby u zákazníka a pomůže 
tak udržet konkurenceschopnost firmy,“ 
doplňuje Pavel Hodinka.
„Dalším významným přínosem, o němž 
jsem se už zmiňoval, je otevřenost 
systému a pružnost při jeho přizpůso-
bování. Rychlé zavádění změn našimi 
vlastními lidmi opět pomáhá nejen 
zlepšovat procesy, ale především 
podpořit vlastní podnikání. Můžeme se 
pak více věnovat zákazníkům a zdo-
konalovat poskytované služby, což se 
přímo promítá do výsledků hospodaře-
ní firmy,“ uzavírá výčet benefitů Pavel 
Hodinka.
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