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Abstrakt: Cílem práce je stanovení kritérií výběru vhodného Dokument Management 
systému pro podniky různých typů a maximalizovat tak přínos z jeho nasazení. Na 
základě komparace z nasazení dvou odlišných typů DMS v jednom modelovém 
podniku jsou abstrahovány kritéria, které vedou k rozhodnutí o jejich zavedení. 
Vyhodnocením nákladů a přínosů pro každé z řešení jsou pak určené základní 
ukazatele pro rozhodování, který typ systému je vhodný pro konkrétní typ podniku. 

Klíčová slova: Implementace DMS, MS SharePoint, M-Files, datové úložiště, oběh 

elektronických dokumentů, sdílení informací, práce s dokumenty, zabezpečení 
informací 

Abstract: The article is focused on determining weights for DMS selection criteria, 
based on which it is possible to determine the suitability of the specific system for a 
certain type of company. The main methods used are the scientific analysis of 
available solutions and of practical implementation of DMS in the business, 
comparison of selected representative solutions, where output is the abstraction of the 
evaluation criteria in the implementation of DMS in different types of companies. 
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1. Úvod 

Implementace DMS v podniku se v praxi setkává s nedostatkem teoretických poznatků 
k této problematice. Především se jedná o kritéria pro výběr jednotlivých DMS řešení, 
které by zároveň zohledňovaly různé typy podniků a jejich potřeby. Vzniká tak prostor 
pro výběr řešení, které není optimální, a prostředky jsou vynaložené neefektivně. Je to 
často z důvodu výběru standardu typu globálního poskytovatele, který může být pro 
menší podnik zbytečně drahý a robustní, nebo naopak snaha ušetřit nenaplní 
potenciál, který může nasazení DMS přinést [1]. 

Ve své profesní praxi jsem se podílel na projektech zavádění nových Document 
Management System (DMS), a to od samého počátku, s ambicí nahrazení klasického 
sdílení souborů a dat mezi jednotlivými odděleními nebo různými podniky, ale také 
jako nové platformy pro schvalovací procesy. Cílem je často nejenom zefektivnění 
sdílení dat na základě vybudování struktury oprávnění pro jednotlivé uživatele při práci 
s uloženými informacemi, ale také optimalizace podnikových nákladů (v porovnání  
s klasickým souborovým serverem nebo Microsoft SharePoint). 

 

http://isis.vse.cz/pracoviste/pracoviste.pl?id=15;nerozbaluj=1;lang=cz
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V této práci je zkoumáno a analyzováno zavedení DMS na vybrané modelové 
společnosti, u které byly předem stanoveny následující parametry: 

 Středně velká společnost – zaměstnavatel 150 zaměstnanců 

 Rozdělení společnosti na několik oddělení, například právní, marketing, IT, 
finanční účetní, HR a další) 

 Některé tyto oddělení poskytují služby nebo podporu i pro další podniky, 
například společnosti ve skupině 

 Celkový počet uživatelů obsluhovaných IT oddělením je tedy se zohledněním 
dalších podniků 250 

 Počet IT specialistů v rámci IT oddělení společnosti je 10 

Takto nastavená modelová společnost má pro testování jednotlivých řešení několik 
výhod: kombinuje se zde jak vyhodnocování vhodnosti pro malý podnik, například 
v rámci jednotlivých oddělení, tak i střední podnik, a to navíc s rozvětvenou strukturou 
na základě jednotlivých oddělení a také na základě dalších společností ve skupině. 
V praxi k takovémuto nastavení často dochází například u advokátních kanceláří, ale i 
dalších typů společností působících ve více zemích. S takto nastavenou společností 
pak lze lépe zkoumat složitější nastavování oprávnění uživatelům, ale i správu DMS.  

2. Plánování implementace DMS v podniku 

2.1 Důvody, které vedou k plánu zavedení DMS v podniku a 
očekávaný přínos zavedení 

Hlavní důvody, které vedou společnosti k rozhodnutí o zavedení DMS, jsou zvýšení 
bezpečnosti a dostupnosti informací a zvýšení efektivity současných procesů oběhu a 
správy elektronických dokumentů. Zavádění DMS tak podporuje celkovou optimalizaci 
informačního prostředí ve společnosti.  

Ve společnostech je vzhledem k využívání platformy Microsoft často zavedený systém 
na báze Microsoft SharePoint. Výhodou u MS SharePoint je jeho těsné provázání 
s jinými aplikacemi od Microsoftu a jeho poměrně jednoduché nasazení. Za hlavní 
nevýhodu však v praxi může být považována cena, která při potřebě zakoupení licencí 
pro stovky uživatelů může dramaticky růst. 

Výchozí stav modelové společnosti byl nastaven z pohledu prvotního zavedení DMS 
systému, tedy podmínky byly stanoveny tak, aby představovaly předchozí neexistenci 
takovéhoto systému v modelové společnosti:  

Uživatelé / stakeholders: 

 Není zkušenost s DMS, maximálně u několika zaměstnanců může být  
z předchozích zaměstnání.(neví se, co přesně je požadováno a zjistí se to až 
užíváním) 

 Je proto potřeba zohledňovat nutnost dávkování funkcionality a prototypovat 
(riziko rezistence při velkých změnách / zapojení uživatelů / vidět…měnit) 

 Již od počátku by mělo být pozitivní vnímání možných přínosů DMS 
(většina uživatelů / stakeholders by měla být na straně zavedení DMS) 

 Riziko podcenění projektových přístupů 

 Organizace menší než 1000+ zaměstnanců / uživatelů 
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Architektura informačního systému systémů u modelové společnosti: 

 Slabá integrace z důvodu heterogenity prostředí společnosti 

 Menší míra aplikace řízení oblasti systémové integrace a architektury IS 

 Potřeba vysoké míry zabezpečení 

2.2 Analýza dostupných produktů na trhu 

Po prozkoumání internetových nabídek bylo zjištěno, že v České republice působí 
kolem 11 dodavatelů DMS systémů. Většina společností nabízí svoje řešení založené 
na MS SharePoint, výjimkou je 1 systém na otevřeném standardu, 2 společnosti které 
implementují systém M-Files a 1 společnost s vlastní platformou. Vzhledem k tomu, že 
obsah jednotlivých řešení splňuje zadání v testovaném modelovém případě, jako 
hlavní kritéria pro rozhodování byly stanoveny cena, stabilita dodavatele a podpora 
v čase. Po prozkoumání všech nabídek bude níže podrobněji analyzován systém M-
Files. 

Analýzou těchto produktů z pohledu výše stanovených modelových podmínek, 
především však vhodnost při heterogenitě prostředí modelové společnosti a 
požadavek na vysokou míru zabezpečení bylo pro další zkoumání vybráno řešení od 
finské společnosti M-Files Corporation, které získává vysoké hodnocení po celém 
světě. Relevantní praktické reference k nasazení, systému v provozu i jeho podporu 
od dodavatele můžou být v praxi získány například od zaměstnanců s předchozí 
zkušeností s DMS systémem, od partnerských společností, dodavatelů, nebo poradců, 
především z oblasti právního nebo daňového poradenství. Zejména pro právní sféru 
poskytuje tento typ DMS několik výhod oproti tradičnímu řešení, a proto ve 
společnostech kde velkou část uživatelů tvoří právě právní oddělení je pro srovnání 
s MS SharePoint vhodný právě M-Files. [2]. 

Vzhledem k masovému používání platformy Microsoft otázkou není, zda zvolit MS 
Sharepoint, či jinou platformu, ale: 

 Kam až s řešením na Sharepointu lze dojít s ohledem na aktuální i budoucí 
potřeby a specifika informačního prostředí 

 Vybrat dlouhodobého partnera pro rozvoj oblasti DSM/ECM 
o Portálová řešení 
o Integrace s intranetem a budoucími HRIS platformami 
o Sjednocená komunikace 

 
Verifikace souladu MS Sharepoint se strategií modelové společnosti: 

 Sharepoint není platforma pro robustní DMS 

 Sharepoint je vhodný pro podporu jednoduché spolupráce a workflows 

 Sharepoint má rychlý a přiměřeně drahý start 

 Sharepoint je dlouhodobě dražším řešením při případné budoucí potřebě si 
systém přizpůsobovat potřebám organizačně složité společnosti 

 Preferovat Sharepoint v raw formě a jeho postupný rozvoj 

2.3 Výběr vzorku produktů M-Files a MS Sharepoint 

Jako první krok by měla proběhnout zkušební instalace obou systémů na serverech 
pro otestování zejména technických požadavků včetně penetračních testů. Vzhledem 
ke stanovení požadavků modelové společnosti jsou zkoumány s ohledem na 
využitelnost systému především ukládání dokumentů a schvalovací proces. 
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Princip ukládání dokumentů v MS SharePoint je založen na souborové struktuře ve 
složkách, pro které jsou nastavena oprávnění k přístupu. Výhodou je, že uživatelé jsou 
obvykle na tento způsob ukládání zvyklý a rychle se v systému orientují. Nevýhodou je 
pak vytváření duplicit souborů v různých složkách. Schvalovací proces bývá často 
nastaven pomocí předdefinovaných šablon, které se po vyplnění odesílají emailem 
k další osobě, která k dokumentu přidává komentář a svůj podpis. V M-Files existuje 
jen jedno centrální úložiště pro všechny dokumenty, které jsou popsány metadaty a po 
uložení je nastavena jejich viditelnost na základě přiřazené příslušnosti uživatele 
k oddělení nebo skupině osob. Každý dokument je tak uložen jen jednou 
s jednoznačným identifikátorem, ale každým jeho novým uložením vzniká nová verze 
v rámci tohoto dokumentu, takže se lze vracet k starším verzím. [6]. 

Poznámka: 90% existujících dat ve světě bylo vytvořeno v posledních 2 letech a jejich 
nárůst je exponenciální. [9]. 

Metadata versus složky 

V tradičním systému složek uživatelé musí určit složku, kam dokument uloží a poté 
spoléhat na to, že ji opět popaměti najdou. Což bývá těžké, protože někdy je 
hierarchie složek nejednoznačně pojmenována na mnoha úrovních. Je v podstatě 
nemožné určit ideální strukturu složek v předstihu, takže pokud jde o čas, struktura 
složek se stává chaotická a není snadné ji řídit efektivně. V systému založeném na 
složkách, v kterém se definuje uložení souboru podle klasifikace, podle umístění, 
podle oprávnění se často stává struktura těžkopádná a těžko zvládnutelná. M-Files je 
založen na myšlence, že je jednodušší a přesnější popsat, co něco je, než hádat, kde 
je uloženo. Každý ví, na čem pracuje, ale často si není jistý, kam by to měl uložit, 
zejména proto, že to může být často vhodné uložit do více než jedné složky. [5], [10]. 

Schvalovací proces je založen na odeslání notifikace k dalšímu uživateli, který pak má 
oprávnění dokument komentovat, schválit nebo zamítnout. Po celou dobu tak mají 
oprávnění uživatelé možnost vidět, v které fázi schvalování se právě dokument 
nachází. Nevýhodou je změna principu ukládání a vyhledání dokumentů a nutnost 
každý dokument při vytváření popsat alespoň povinnými metadaty, co představuje 
zvýšené nároky na uživatelskou podporu při zavádění systému. [3], [4]. 

Při tvorbě efektivní strategie nasazení DMS/ECM by proto měl být kladen důraz na 
následující okruhy: 

 Vstup dokumentů do firmy 

 Výstup dokumentů z firmy 

 Vznik dokumentů (tvorba), jejich modifikace a distribuce 

 Ukládání dokumentů/archivace a vyhledávání 

 Sdílení dokumentů, projektová práce, změnové řízení 

 Workflow dokumentů (papírové i elektronické), schvalovací procesy 

 Možnosti digitalizace dokumentů 

 Technologické možnosti/potřeby podpory DMS/ECM procesů 

 Přenos dat a informací z dokumentů do IS/IT systémů  

 Dostupné kapacity + know-how k řešení projektu a k následné obsluze 
procesů (vlastní, externí) 
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2.4 Obsah jednotlivých vybraných řešení M-Files a MS 
Sharepoint 

Jak se již v mnoha případech prokázalo, má-li projekt přinést kýžené cíle ve zlepšení a 
zrychlení vnitrofiremních procesů, měl by být hybnou silou/projektovým lídrem 
DMS/ECM „byznys“, nikoliv IT. Správné zavedení dokument managementu je 
vnímáno jako nástroj k získání konkurenční výhody (rychlejší dostupnost, přenos a 
kvalita informací obsažených v dokumentech, flexibilnější reakce na podněty  
z interního i externího prostředí, úspory přímých i nepřímých nákladů) – tedy v 
podstatě využití skrytých rezerv, které by měl management firmy vždy „přetavit“ v růst 
obchodních výsledků organizace v její primární podnikatelské oblasti. [8]. 

Obsah jednotlivých testovaných řešení pro MS SharePoint i M-Files zahrnuje datové 
úložiště a jednoduchý schvalovací proces objednávky. V datovém úložišti jsou tak 
nastaveny oprávnění pro jednotlivé oddělení i vybrané skupiny uživatelů. Obě řešení 
splňují základní požadavky na DMS včetně vysoké míry zabezpečení. U M-Files se 
v praxi může jevit jako nevýhoda nutnost změny uživatelského myšlení při práci se 
systémem, která ale v konečném důsledku může v budoucnu přinést vyšší uživatelský 
komfort při práci s dokumenty.  

3. Nákladová část - Technická realizace implementace 

3.1 Stanovení nákladových hledisek při implementaci 

Hodnotící kritéria pro nabídky k porovnání v provozu z pohledu nákladů 

Pro dílčí hodnotící kritéria byly stanoveny váhy na základě především ekonomické 
výhodnosti projektu v čase na 10 let. Desetiletá doba provozu byla stanovena 
s ohledem na vyšší náklady zavádění a také časovou náročnost projektu zavádění 
DMS.  

Po rozdělení do skupin se k jednotlivým řešením můžou přidat i další poznámky, které 
nemusejí být součástí vah, ale můžou zohledňovat některé další klady nebo zápory 
k řešením, jak je v rámci modelové společnosti vnímá zadavatel.  

Kritérium      Váha (%) 

Reference a stabilita dodavatele   20 
Nabídková cena - implementace   20 
Integrace s produkty MS     15 
Dodavatelská zastupitelnost    10 
Cena za úpravy     10 
Kapacity, zajištění synergií   10 
Přístup dodavatele    10 
Životnost a aktualizace systému   5 
Celkem       100 

Důvody pro stanovení vah jednotlivých kritérií 

Pro rozhodnutí o zavedení DMS je především nutné rozhodnutí vedení společnosti. 
Vzhledem k výšce nákladů na zavedení DMS však reference od osob nebo 
společností se zkušeností s DMS bývají klíčovým prvkem nejenom pro rozhodnutí 
vedení společností o samotném zavedení takovéhoto systému, ale i pro výběr 
konkrétního řešení. Z důvodu nákladů i dlouhodobosti systému s nutností jeho údržby 
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a případných doplňujících zásahů je proto stanovena nejvyšší váha právě referencím 
a stabilitě dodavatele.  Jako doplňující kritériu z tohoto pohledu je však považována 
z hlediska zabezpečení dlouhodobé funkčnosti systému i dodavatelská zastupitelnost, 
jíž je však vzhledem k vysokým požadavkům na reference a stabilitu dodavatele 
přiřazena nižší váha, a stejně tak životnost a aktualizace systému, nebo přístup 
dodavatele. Celková váha týkající se požadavku dlouhodobé kvalitní spolupráce 
s dodavatelem tak je ve výši 45%. 

Ve společnostech, kde vedení považuje takto zásadní změnu spojenou se zavedením 
DMS za přínos, a to například na základě pozitivních referencí od lidí nebo společností 
se zkušenostmi s DMS, se při rozhodování o výběru konkrétního systému stává 
dalším hlavním kritériem otázka ceny za pořízení a provoz. Nejedná se však jenom o 
nabídkovou cenu nebo cenu za úpravy, ale je zřejmé, že významným nákladem bude 
vzhledem ke stanoveným parametrům modelové společnosti a jejích požadavků na 
DMS také potřeba integrace s produkty MS a vytížení interních kapacit pracovníků IT. 

3.2 Cena za nasazení DMS a za jednotlivé licence  

Při rozhodování o nasazení DMS M-Files jsou srovnávány náklady na jeho zavedení, 
náklady na projekt včetně rozpočtu na rizika. Na základě předem stanovených 
parametrů modelové společnosti se tedy jedná o zavádění systému na již existující 
infrastrukturu a servery, které není proto nutné za tímto účelem zahrnovat do 
kalkulace.  

Nákladové hledisko proto zohledňuje zejména cenu za nasazení jednotlivých typů 
systémů, cenu licencí na uživatele, čas zaměstnanců IT oddělení, kteří budou 
pracovat na projektu, další náklady na podporu od dodavatele, která je nad rámec 
prací při nasazování systému a dodatečné úpravy podle požadavků. 

3.3 Rozpad nákladů spojených s technickou realizací DMS v 
podniku 

Náklady spojené se zavedením DMS lze v modelovém příkladu rozčlenit na níže 
uvedené kategorie. Celková nákladovost obou testovaných systémů je pak určena 
jako součet jednotlivých položek. Společnost se bude rozhodovat jak na základě 
srovnání nákladovosti na zavedení a první rok provozu obou systémů, tak i na základě 
nákladovost systémů na požadované období 10 let. 
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Položky  

Realizační studie – detailní analýza 

Instalace systému a licence v testovacím prostředí 

Instalace systému a licence v provozním prostředí 

Ověřovací provoz a migrace dat 

Modul OCR (20-99 uživatelů) 

Licence na uživatele / 1 rok (150 uživatelů) 

Vyhotovení technické specifikace 

Školení – administrace a konfigurace SW řešení / 1 den 

Školení – závěrečné školení klíčových uživatelů / 1 den 

Podpora v rámci pilotního provozu / hod 

Provozní podpora nad rámec smlouvy / hod 

Budoucí rozvoj a modifikace / hod 

Celkem 

3.4 DMS M-Files v provozu z pohledu nákladů 

Aby nebylo nutné zahrnovat další faktor pro rozhodování, je stanoven předpoklad, že 
samotný server je nainstalován v prostorech společnosti na již existujícím HW. Každý 
uživatel pak má nainstalovaného a nakonfigurovaného klienta, který komunikuje se 
serverem. Systém umožňuje dva druhy licencí – pevné a plovoucí, kdy pevné licence 
se přiřazují na konkrétního uživatele a plovoucí mohou mezi sebou sdílet různí 
uživatelé s automatickým odhlašováním od systému. Motivem používání 2 druhů 
licencí může být poptávka po na jedné straně snížení ceny za licence, nebo na druhé 
straně jejich efektivnější využití. 

Nový způsob práce s dokumenty však v praxi vyžaduje také zvýšenou podporu 
uživatelů pro maximalizace jejich komfortu při přechodu na nový systém. Proto může 
být nastaveno SLA přísněji než pro jiné služby a tyto požadavky následně budou mít 
v provozu prioritu. Je důležité, aby uživatele nový přístup k práci s dokumentovým 
úložištěm nevnímali jako omezující, ale poskytoval jim přidanou hodnotu v podobě 
nových funkcí. Rychlá orientace v systému má za úkol eliminovat časové ztráty a 
diskomfort při práci, které se při této zásadní změně projevují. Všechny tyto požadavky 
se ale přemítají do zvýšeného vytížení členů IT oddělení, kteří je musí řešit prioritně. 
Po nasazení systému do provozu může v modelovém případě až 25% kapacity 
podpory uživatelů být vytíženo jen požadavky od uživatelů, které souvisejí s DMS. 
Další zdroje si navíc vyžadují úpravy a řešení, které IT oddělení musí realizovat 
v rámci optimalizace systému na základě vlastních postřehů.  



Dušan Brodani 

 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2016 108 

4. Přínosová část - Komparace stavu před implementací 
DMS M-Files a po implementaci z hlediska úspory času 
a efektivity procesů přes workflow systému 

4.1 Stanovení přínosů pro uživatele a pro podnik 

V modelovém případě, který vychází z praxe mnoha společností, je před nasazením 
DMS M-Files ke sdílení dat používán jen souborový server, na kterém mohou být 
vytvořeny složky podle jednotlivých oddělení nebo společností. Ověření podle 
uživatele je tak poskytováno serverem, čím je nastaveno oprávnění pro přístup do 
složek. V praxi je často, zejména v organizačně složitějších společnostech, uživatelům 
připojena síťová složka za celou společnost, ve které pak mají přístup do vyčleněných 
podsložek. Proces schvalování dokumentů, například objednávek, v takovýchto 
případech běžně spočívá ve vyplnění objednávky podle šablony, jejím vytištění a 
odevzdání ke schválení příslušným orgánům nebo zástupcům společnosti. 

M-Files používají úložiště, do kterého jsou dokumenty ukládány s oprávněním podle 
příslušnosti jejich tvůrce k oddělení a podle charakteru dokumentu nebo podle dalšího 
nastavení. Dokumenty, ke kterým uživatel nemá mít přístup, se mu ve vyhledávání 
vůbec nezobrazují. Proces schvalování tak může probíhat v systému, kde po vyplnění 
objednávky a jejím odeslání ke schválení se obsah dokumentu uzamkne a 
zainteresovaní uživatelé jsou notifikováni o jejím zpracování. 

4.2 Změna schvalovacího procesu a účetní evidence po zavedení 
oběhu dokumentů přes DMS 

Hlavním rozdílem je změna práce s dokumenty pro uživatele, která i po zaškolení 
může způsobit zpočátku nižší efektivitu práce a nutnost řešit problémy se samotním 
systémem. V praxi však při hladkém nasazení a dostatečné podpoře uživatelů již po 
několika měsících od nasazení může systém získat pozitivní hodnocení, a to 
především od uživatelů z oddělení spravujících ve větší míře dokumenty, jako právní 
nebo účetní oddělení. V těchto případech uživatelé podle zpětné vazby oceňují 
rychlost dohledání relevantních dokumentů k jejich dotazu, možnost vracet se 
k předchozím verzím dokumentu a porovnávání obsahu dvou souborů.  

Při práci na projektech navíc může tvůrce dokumentu určit celou skupinu uživatelů, 
kteří k němu mají přístup, ať už na čtení, nebo editaci. Zcela zásadně se mění proces 
schvalování objednávek, který je násobně rychlejší a dokument se automaticky může 
dostat ke zpracování i právnímu nebo účetnímu oddělení. Konkrétní přínosy však 
můžou vidět i vrcholoví manažeři, obzvlášť pokud se vyskytují často mimo pracoviště, 
jelikož můžou operativně schvalovat dokumenty přes webové rozhraní.   

4.3 Vyhodnocení fáze přechodu na nový způsob práce 
s dokumenty 

Vyhodnocení přínosu je tak složeno zejména z: 

 časových úspor při zpracování dokumentů 

 zvýšení míry jejich zabezpečení 
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Podle změny v práci s dokumenty lze přínos rozdělit: 

 efektivnější ukládání a vyhledávaní dokumentů 

 přístup ke starším verzím dokumentů 

 automatické párování dokumentů – například objednávek s fakturami  

 automatická kontrola stavu objednávek pro zúčastněné uživatele a notifikace 
o jejich změnách 

 schvalování dokumentů přes webový přístup do systému 

4.4 Vytvoření nových služeb pro podporu uživatelů v rámci 
přechodu na nový systém 

V rámci přechodu na nový systém by měly být také vytvořené nové služby pro 
uživatele, které se týkají DMS M-Files a můžou uživatelům ulehčit přechod na nový 
systém. Především je vhodné doplnit strom služeb v Helpdesk systému o novou větev 
týkající se DMS, v rámci které uživatelé mohou nahlásit jakýkoliv požadavek, který se, 
byť i jen okrajově, týká DMS. Z časového hlediska je také vhodné, aby uživatelé byli 
vyrozuměni o tom, že tyto požadavky jsou řešeny s nejvyšší prioritou u všech 
uživatelů. Protože je často velká část podnětů z interního prostředí IT oddělení, je 
vhodné evidovat tyto požadavky související s DMS i administraci a konfiguraci bez 
požadavku od koncového uživatele, aby se daly při vyhodnocování následně 
spolehlivě určit náklady spojené se zavedením systému. 

5. Vyhodnocení implementace DMS z hlediska nákladů a 
přínosů 

5.1 Celkové náklady na systém 

Před nasazením DMS je v modelové společnosti pro sdílení dat používán jen 
souborový server, kde jsou oprávnění k přístupu ke složkám řízené na základě 
příslušnosti uživatele ke skupinám. Náklady na datové úložiště představují především 
náklady na licence pro uživatele k Windows Server a provoz diskového pole a jeho 
zálohy. Implementace M-Files tak nepředstavuje zvýšené nároky na hardware, při 
využití interního serveru a existujícího diskového pole (za předpokladu že toto má 
dostatečnou kapacitu). Celkové náklady na implementaci se proto skládají zejména 
z ceny za realizační studii, instalaci systému, licence pro uživatele a ceny za podporu 
systému od dodavatele a interních zdrojů z IT oddělení. Pokud před nasazením DMS 
není podobný systém v provozu, lze v rámci správy serverů a diskového pole 
považovat náklady za stejné i před instalací. Celkové náklady za projekt DMS jako 
celek v modelové společnosti tak mohou v závislosti na dalších parametrech 
dosáhnout výše jeden až dva miliony Kč. 

Náklady na zavedení systému tvoří v prvním roce většinu nákladů, které jsou spojené 
s implementací DMS. Před zahájením projektu je také vhodné zajištění vyšší míry 
zabezpečení existujícího datového úložiště a optimalizace procesů oběhu 
elektronických dokumentů ve společnosti. Z časového hlediska lze projekt rozdělit na 
inicializaci projektu, spočívající v interním průzkumu trhu, produktů a ujasnění 
důležitosti všech cílů, které mají být dosaženy včetně výšeuvedené optimalizace již 
existujícího HW. Ve stanovené modelové společnosti již po 2-3 měsících může projekt 
pokročit do fáze výběrového řízení na dodavatele. Po vyhodnocení, výběru dodavatele 
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a absolvování všech schvalovacích procedur společnosti, může být po cca 2 dalších 
měsících provedeno intenzivní testování systému, odladění jeho prvních nedostatků, 
následně nasazení do pilotního provozu, další úpravy systému až k ostrému provozu. 
Při dostatečném kapacitním vybavení společnosti IT pracovníky tak k ostrému provozu 
systému může dojít již za 6-9 měsíců od jeho inicializace.  Mezi velmi vysoké náklady 
na zavedení systému proto z nezanedbatelné části patří i náklady na interní 
zaměstnance, kteří na projektu musejí odpracovat mnoho hodin. 

5.2 Rozpad nákladů na zavedení DMS v modelové společnosti 
(technologie, lidé, pilotní provoz) 

Položky nákladů na zavedení DMS (Cena - na 
základě manday) 

Možný způsob zajištění ve 
spol. s vlastním IT 
oddělením 

Průzkum trhu a vypracování výběrového řízení interní 

Realizační studie dodavatel 

Instalace systému a licence v testovacím prostředí dodavatel / interní 

Instalace systému a licence v provozním prostředí dodavatel / interní 

Ověřovací provoz a migrace dat interní 

Modul OCR dodavatel 

Licence na uživatele / 1 rok (100 uživatelů) dodavatel 

Školení – administrace a konfigurace SW řešení dodavatel 

Školení – závěrečné školení klíčových uživatelů interní 

Podpora v rámci pilotního provozu dodavatel 

Nová služba DMS v rámci podpory uživatelů interní 

Celkem  

U nákladů na zavedené DMS budou významné dva faktory. Především časová 
náročnost, kdy náklady na jednotlivou položku bude určen jako počet potřebných 
hodin a cena manday, a také zda tato aktivita bude zajištěna interně, nebo 
dodavatelem, nebo ve spolupráci obou. I zde je zřejmé, že náklady převýší jeden 
milion Kč, ale spíše se vzhledem ke stanovené velikosti společnosti vyšplhají až na 
dva miliony Kč. 

5.3 Návratnost investice v čase 

Náklady na projekt a návratnost investice v čase je počítaná na 5 let. Odhad nákladů 
na zavedení a provoz po dobu 5 let jsou odhadovány u modelové společnosti celkem 
na 3 miliony Kč na samotnou aplikaci. Hodnocení návratnosti při zavedení DMS 
systému může být pro vedení společnosti v první řadě prezentováno jako investice do 
bezpečnosti spojenou s optimalizací datového úložiště a procesů oběhu 
elektronických dokumentů. Z pohledu vyšší míry zabezpečení dokumentů se jedná 
především o snížení rizika možné ztráty. Například v prostředí právních společností je 
bezpečnosti přikládána obzvlášť velká váha. Investice do bezpečnosti je v takovýchto 
společnostech nutnost a vyšší zabezpečení dokumentů v datovém úložišti a přístup 
k nim mají především za úlohu rychlejší detekci a reakci na incidenty a snížení 
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nákladu na odstranění škod, které způsobí. Optimalizace oběhu elektronických 
dokumentů ve společnosti pak má kromě zvýšení jejich zabezpečení i významné 
urychlení jejich zpracování. V této oblasti dochází k časové úspoře při samotném 
zpracování dokumentů i k rychlejší realizaci jejich obsahu, typicky u schválených 
objednávek. 

5.4 Měření výstupu projektu jako zavedení nových služeb 

Zavedením DMS systému ve společnosti je nutné naplánovat zvýšenou podporu pro 
uživatele, hlavně z důvodu přechodu na jiný systém práce s dokumenty a 
minimalizace negativního vnímání této změny. Pro podporu uživatelů by proto měla 
být zavedená nová kategorie služeb v katalogu služeb, která se specializuje výlučně 
na DMS, včetně prioritní SLA aby maximálně podpořila uživatele v práci se systémem, 
a tak podpořila úspěch projektu. 

5.5 Stanovení vah pro kritéria výběru 

V modelové společnosti vzhledem k její organizační struktuře může být po zavedení 
DMS tento rozšířen také na další společnosti ve skupině. Posouzení vhodnosti 
zavedení musí zohledňovat skutečnost, že jednotlivé společnosti se od sebe můžou 
velmi významně lišit svou velikostí, i strukturou. Posouzení vhodnosti zavedení DMS 
M-Files je proto důležitou otázkou, aby vynaložené prostředky skutečně naplnily svůj 
cíl. Tyto společnosti můžou mít jak vlastní server, nebo můžou využívat server a IT 
podporu některé další společnosti. Primárním účelem optimalizace IT systémů ve 
společnostech je zajištění odpovídající vysoké míry zabezpečení informací, 
implementace DMS jako upgrade datového úložiště a případný oběh elektronických 
dokumentů není u všech typů společností bez dalšího odůvodněnou investicí. Pro 
rozhodování o tom, zda je pro konkrétní společnost zavedení DMS M-Files skutečně 
přínosem, jsou níže stanovené váhy pro kritéria, které by měly být vzaté v úvahu.  
 
Kritérium       Váha (%) 

Míra stávajícího zabezpečení dokumentů   25 
Existence plně funkčního datového úložiště   15 
Vícestupňové schvalování dokumentů    10 
Existence více oddělení ve společnosti    5 
Skupiny uživatelů pracující na samostatných projektech 10 
Silná podpora vlastního IT oddělení    25 
Předpokládaný rozvoj společnosti do nových oblastí  10 
Celkem        100 

 

5.6 Srovnání typů podniků vhodných pro jednotlivá řešení 

Pro porovnání byly vybrané vzorové společnosti rozděleny do 3 skupin podle toho, zda 
je u nich zavedení DMS systému vhodné a bude pro ně přidanou hodnotou, přes 
skupinu, u které je přínos nejistý až po skupinu, u které se přínos ze zavedení 
neočekává. Pro každou ze skupin byly vybrány charakteristické znaky, které jí 
reprezentují, a které podle kterých by bylo možné posuzovat i jakýkoliv jiný podnik, 
který o zavedení DMS uvažuje. 
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V 1. skupině se nacházejí podniky, u kterých existuje větší rozvětvená organizační 
struktura a mají potřebu řešit zabezpečení a sdílení dokumentů, které může zároveň 
přinést i další benefity jako je optimalizace oběhu dokumentů nebo zefektivnění práce 
s nimi. Předpokladem je i existence vlastního IT oddělení, které je schopné poskytnout 
efektivní podporu při instalaci a administraci systému a dále podpořit úspěšné 
zavedení systému u uživatelů. Důležitý je ale i celkový stav podniku, jeho rezervy pro 
podpůrné investice a také pozitivní vnímání projektu vedením podniku. 

2. skupina podniků jsou menší společnosti, u kterých je kladen důraz na vysoké 
zabezpečení informací a efektivní práce s mnoha soubory a jejich verzemi. Typickým 
příkladem je menší advokátní kancelář. Tady je často ochota jít do implementace DMS 
M-Files, i když stávající sdílení dat se jeví jako dostačující, ale nový přístup 
k datovému úložišti a práci s dokumenty vnímají jako velkou přidanou hodnotu. 
Limitujícím faktorem pro doporučení implementace se pak stává většinou malý počet 
uživatelů ve společnosti a slabší interní IT podpora. Je pravděpodobné, že ani po 
úspěšném nasazení systému nebudou plně využity jeho možnosti a část investice tak 
nebude nikdy zhodnocena. 

Do 3. skupiny patří podniky, u kterých je již v provozu jiný systém sdílení dat, který má 
dostatečnou míru zabezpečení a pro potřeby organizace plně dostačuje. Pro předmět 
podnikání není optimalizace práce s informacemi klíčová a i jednoduché datové 
úložiště a sdílení souborů je pro provoz bez problémů vyhovující. Vedení těchto 
podniků zabezpečení informací nepodceňuje, ale často se k zavádění nového 
systému staví jako k nákladu, který se nikdy nevrátí. Pokud neexistuje předpoklad, že 
systém bude pro podnik skutečně větším přínosem a podporou pro provoz, je 
zbytečné do nasazení systému investovat, a raději je vhodné se zaměřit na 
optimalizaci zabezpečení u stávajícího řešení.  

6. Zobecnění kritérií pro vyhodnocení očekávaného 
přínosu DMS systémů 

6.1 Vyhodnocení komparace vybraných řešení 

Po diskuzích s uživateli, kteří mají zkušenosti z nasazení DMS M-Files i Microsoft 
SharePoint byla provedena komparace přínosů z pohledu uživatele ale i IT oddělení. 
Komparace z hlediska IT podpory pro nasazení a údržbu systému poukázala na 
výhody a nevýhody jednotlivých řešení, ze kterých se některé časem mohly ukázat 
jiné oproti očekávání. Obecně lze říct, že hlavní očekávané přínosy oba systémy 
splňují, ale další funkce přinášejí vyšší přidanou hodnotu. Příkladem je jednotné 
úložiště dokumentů v M-Files, nad kterým probíhá vyhledávání pomocí klíčových slov, 
a kde bývá zpočátku nedůvěra části uživatelů k novému způsobu práce. Již po 
relativně krátké době, přibližně po 3 měsících práce v novém systému, často ale téměř 
všichni uživatelé vidí v práci s novým systémem přínos zejména v časové úspoře a 
problematickým je jen období zavádění, kdy se uživatelé s novým systémem musí 
naučit pracovat často za plného provozu. Jako slabé místo bývá u M-Files před 
instalaci vnímáno to, že jej nelze příliš modifikovat podle přání uživatele, který se musí 
přizpůsobit aplikaci tak, jak je navržena výrobcem. Microsoft SharePoint je v tomto 
ohledu mnohem tvárnější a u již hotových aplikací lze modifikovat jejich vzhled a 
ovládací prvky podle potřeb nebo přání uživatele. Toto se však v praxi může ukázat 
jako ne příliš dobrá možnost, protože každá modifikace vyžaduje zásah IT oddělení a 
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odklonem aplikace od standardního uživatelského rozhraní se pak stěžuje řešení 
případných problémů. U M-Files  proto může být tato neohebnost systému nakonec IT 
oddělením považována za výhodu, protože uživatelé nepožadují úpravy v aplikaci, co 
usnadňuje administraci i podporu systému.  

6.2 Segmentace typů podniků vhodných pro jednotlivá řešení 

Vhodnost nasazení konkrétního typu DMS pro podnik je posuzována zejména podle 
charakteru práce s dokumenty a potřeby dalšího rozvoje a optimalizace. Velikost 
podniku z hlediska počtu uživatelů nehraje primární roli, ale může mít silný vliv na 
rozhodnutí o nasazení systému, kdy se vzhledem k nákladům za nasazení, které se 
připočítají k nákladům za licence pro uživatele, nemusí zdát investice rentabilní. I pro 
menší podnik ale může být optimalizace práce s velkým objemem dokumentů klíčová, 
zejména pokud se jedná o ušetření času pracovníků, který pak bude efektivně využit 
jinde. To, zda podnik již využívá jiné produkty od Microsoftu na bázi serverů nebo 
aplikacích pro koncové uživatele, není pro nasazení konkrétního DMS důležité, 
protože oba systémy splňují plnou integraci s těmito produkty. Pokud ale již podnik 
používá nějakou starší verzi MS SharePoint, lze při upgradu na novější verzi výrazně 
ušetřit, co bude mít výrazný vliv na rozhodování. 

Podniky jsou rozděleny do skupin podle toho, zda je pro ně efektivnější nasadit DMS 
M-Files, MS SharePoint nebo DMS pro ně nemá přidanou hodnotu, která by se vrátila 
do 10 let. Při nasazování systému je předpokládáno jeho využití v horizontu 
maximálně 10 let z důvodu, že často se ukáže jeho morální životnost ještě kratší, nebo 
zaznamená tak výrazný upgrade a změní své parametry, že už jej nelze považovat za 
stejný produkt jako v době jeho implementace. Milníkové nové verze pak již nejsou 
součásti bezplatného upgrade původní verze a z důvodu časově omezené podpory je 
podnik často donucen k dalším investicím do nových verzí. V každém případě je ale 
předpokladem poznání nebo detailní analýza současného stavu datového úložiště 
v podniku a jasná vize cíle, který se má optimalizací dosáhnout. 

Podniky, u kterých je již v provozu server MS SharePoint a disponují v rámci IT 
podpory i specialistou pro MS SharePoint se lehce rozhodnou pro DMS na této bázi. I 
v případě, že by nebyl plně využit potenciál DMS, bude pro ně implementace 
znamenat výrazně nižší náklady s předpokladem, že mají pokrytou administraci 
serveru vlastními zdroji. Potřebují optimalizovat správu dokumentů a jejich 
zabezpečení, ale vyhovuje jim prostředí MS SharePoint nebo lehká možnost 
modifikovatelnosti řešení podle požadavků uživatelů. Za výhodu lze považovat i třídění 
dokumentů a oprávnění na základě jejich členění do složek, které je dostatečně 
přehledné a nevyžaduje od uživatelů učit se zcela novému způsobu práce 
s dokumenty. 

U podniků, které se rozhodují pro implementaci DMS a nemají k dispozici server MS 
SharePoint, je důležité, jaký bude jejich postoj k inovativnímu přístupu k práci 
s dokumenty v systému M-Files. Pokud tuto změnu vnímají jako přidanou hodnotu a 
jejich IT podpora je připravena podpořit nasazení u koncových uživatelů, rozhodnutím 
pro M-Files ušetří náklady na samotnou implementaci i efektivnější rozdělení licencí 
mezi uživatele. Důležitou fázi je pak podpora pro uživatele, která musí eliminovat 
případné negativa při přechodu na nový způsob práce s dokumenty.  

V případě, že podnik potřebuje jen zlepšit zabezpečení svých dokumentů, ale 
nepožaduje další funkce, které by mohlo přinést zavedení DMS, nebo nasazení DMS 
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považuje za náklad, který se ani nepřímo nevrátí, je nutné alespoň posoudit 
optimalizaci zabezpečení stávajícího úložiště. [7]. 

6.3 Zobecnění kritérií pro rozhodování o zavedení DMS systémů 

Pro návrh kritérii rozhodujících pro nasazení DMS typu MS Sharepoint v podniku se 
na základě komparativní studie ukázaly jako klíčové následující předpoklady: 

 Existence MS SharePoint serveru 

 Specialista na MS SharePoint v rámci interního IT oddělení 

 Potřeba modifikace aplikace DMS podle vlastních požadavků 

 Preference klasického členění dokumentů do složek 

 Neochota podstoupit změnu práce s dokumenty a fázi učení uživatelů 

Kritické faktory úspěšného nasazení DMS M-Files v podniku: 

 Silná potřeba kromě datového úložiště řešit i optimalizaci oběhu 
elektronických dokumentů 

 Interní IT oddělení, které je schopné poskytnout uživatelům zvláštní podporu 
při přechodu na nový systém 

 Podpora celého vedení společnosti pro projekt  

 Vize, že změna práce s dokumenty a fáze učení uživatelů mají další přidanou 
hodnotu v budoucnu 

Kritické faktory pro podnik, u kterého není výhodné pouštět se do nasazení DMS: 

 Nemá potřebu zásadně optimalizovat datové úložiště ani oběh elektronických 
dokumentů 

 Nasazení DMS by vzhledem k nákladům na implementaci a provoz přineslo 
jen malý výsledek 

 Nemá dostatečně velké vlastní IT oddělení, které by nasazení ulehčilo 

 Všechny služby spojené s nasazením by musel podnik platit v rámci 
outsourcingu 

Žádný z těchto faktorů nemá rozhodující váhu, avšak jejich souhrn je předpokladem 
pro vhodnost zavedení nebo nezavedení DMS konkrétního typu v podniku. Detailní a 
přesná analýza výchozího stavu je základním bodem pro rozhodování o implementaci 
DMS. 

Vyhodnocení přínosu nasazení DMS probíhá na základě komparace stavu před 
nasazením a po nasazení systému, kde lze porovnání provést až za delší časové 
období. Po samotném spuštění systému do ostrého provozu je nutné počítat se 
zaučením uživatelů a odladění chyb, proto práce v systému v období prvního měsíce 
po nasazení nemusí vykazovat větší pozitivní změnu.  

Kritéria pro vyhodnocení přínosu nasazení DMS v podniku: 

 Časová úspora 

 Míra zabezpečení 

 Pozice IT oddělení v rámci organizace  

Kritéria výběru mezi více variantami řešení: 

 Existence MS SharePoint serveru 

 Možnost a potřeba modifikace aplikace DMS podle vlastních požadavků 

 Preference klasického členění dokumentů do složek 

 Ochota podstoupit změnu práce s dokumenty a fázi učení uživatelů 
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 Potřeba kromě datového úložiště řešit i optimalizaci oběhu elektronických 
dokumentů 

7. Závěr: Určení základních ukazatelů pro rozhodování  
o typu DMS na základě modelové studie a zobecnění 
pojmových znaků jednotlivých DMS 

Hlavním ukazatelem je časová úspora při vyhledání a zpracování dokumentů 
v datovém úložišti, kde po diskuzích s různými uživateli například právní nebo účetní 
oddělení často deklaruje výrazně vyšší uživatelský komfort a asi o 20% více 
zpracovaných dokumentů za měsíc. Velký rozdíl pak znamená v mnoha podnicích 
také rychlejší schvalování dokumentů, především vedoucími pracovníky, kteří jsou 
častěji mimo kanceláře, kde se doba zpracování může z několika dnů až týdnů 
z důvodu nepřítomnosti odpovědné osoby (nebo častěji některé z odpovědných osob) 
zrychlit až na 1-2 dny. Další přínos je v oddělení dokumentů jen pro okruh lidí, kteří 
s nimi mají přijít do styku, zejména oproti stavu oběhu dokumentů v papírové formě, a 
tím se podstatně zvyšuje zabezpečení informací, co hodnotí velmi pozitivně zejména 
společnosti orientované na bezpečnost dokumentů. Při účetním zpracování pak 
automatizace spárování objednávek a faktur znamená omezení původně časově 
náročných operací prakticky jen na závěrečnou kontrolu.  

Úspěšná realizace projektu zavedení DMS tak pro IT oddělení znamená posilnění 
pozice v rámci organizace a měřitelnost přínosu v ušetřených zdrojích pak podporuje u 
vedení společnosti další investování do jeho rozvoje. „Snahou IT managementu 
podniku musí být úzké provázání informační strategie s podnikovou strategií a 
obchodním modelem. Když se tento cíl podaří naplnit, IT se bude více podílet na 
zvyšování výkonu podniku a význam podnikové informatiky a IT útvaru vzroste.“ [11, 

str.43] 
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