Nástroje na reinžiniering podnikových procesov
Ing. Rudolf Legel, CSc., rudolf.legel@swh.sk
RNDr. Marta Kraj íová, marta.krajciova@swh.sk
Slovenské podniky, ale aj organizácie a orgány verejnej správy i
samosprávy, sú vystavené v hlbokej minulosti u nás takmer nevídaným
vplyvom ako globalizácia, konkurencia, privatizácia, zmeny legislatívy, delenie
a fúzie, potreba redukcie zamestnancov, zmena produktového portfólia a pod.
Všetky tieto vplyvy aktivizujú manažment a majite ov podniku (ak im dlhodobo
záleží na prežití a prosperite) k v asným zásahom - zmenám podniku.
Dôvodom pre zmenu môže by fakt, že podnik má ažkosti, alebo tieto ažkosti
o akáva, alebo chce by medzi najlepšími na trhu. Ak sa podnik rozhodne pre
zmenu v podniku, môže sa táto zmena týka organiza nej štruktúry,
podnikových procesov, t.j. inností, ktoré sa v podniku vykonávajú, ale aj
informa ných systémov a informa ných technológií. asto táto zmena býva
radikálna a bolestná. Podnik po vykonaní zmeny by mal zvýši svoju
výkonnos , schopnos lepšie uspokojova potreby zákazníkov a získa
konkuren né výhody na trhu.

o je BPR?
BPR - Business Process Reingeneering je zásadné prehodnotenie a
radikálna rekonštrukcia podnikových procesov tak, aby bolo dosiahnuté
dramatické zdokonalenie z poh adu k ú ových faktorov výkonnosti, ako sú
náklady, kvalita, služby a rýchlos [Michael Hammer & James Champy,
Reengineering podniku, radikálna premena firmy, manifest revolúcie v
podnikaní, 1994].
Po as BPR podnik mení orientáciu z funkcionálnej, kde je dominantné
riadenie pod a organiza nej štruktúry na procesnú, kde je dominantné riadenie
pod a procesov. Zmeny v podniku môžu by rozsiahle, zmenia sa nielen
procesy, ale aj organizácia, lokalizácia útvarov, informa né systémy a
technológie.
Nie vždy je zmena podniku tak radikálna, že by musela zodpoveda
pôvodnej definícii BPR. Môže ís napríklad o kontinuálne riadenie kvality s
postupným zlepšovaním procesov. alej popisované podporné nástroje je
možné, ba žiadúce, využi aj v tomto prípade. S týmto vedomím a s istou
mierou zjednodušenia budeme v alšom používa názov "nástroj pre BPR".

Metodika riadenia zmeny v podniku
Riadenie zmeny v podniku je zložitý proces, ktorý nie je možné
vykonáva bez spo ahlivej metodiky a odborného vedenia. Otázka výberu
metodiky a odborného metodického poradcu patrí k strategickým rozhodnutiam
podniku, ktorý sa rozhodol vykona reinžiniering. Podnik bu takú metodiku
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vlastní a má vyškolených pracovníkov, alebo použije externú metodiku a
externých poradcov.
Úspešné vykonanie reinžinieringu v podniku sa nezaobíde bez podpory
vhodne zvoleného SW nástroja pre BPR.
BPR nástroj neurobí v podniku reinžiniering, ale jeho podporná úloha je
dôležitá. To platí najmä u ve kých, teritoriálne rozptýlených podnikov.
Hlavný význam BPR nástroja v procese zmien spo íva najmä v tom, že :
•
núti k jednozna nosti notácie a pojmov pri komunikácii
pracovných tímov,
•
spres uje a spreh ad uje evidenciu podnikových modelov,
•
dovo uje apriori modelova rôzne varianty zmien a kvantifikova
parametry procesov a dôsledky ich zmien,
•
dovo uje mapova procesy na organiza né štruktúry, lokality,
aplikácie, dáta a informa né technológie,
BPR nástroj popisuje niektoré, nie však všetky fázy a logické celky
riadenia zmeny. Nasledujúca tabu ka ilustruje použitie BPR nástroja v
jednotlivých fázach a krokoch zmeny v podniku, v rámci metodiky Chestra,
používanej v projektoch koncernu Siemens.
Názov fázy / subfázy procesu zmeny podniku
Vízia a stratégia

Nástroj
BPR ?

Definovanie predpokladov úspechu zmeny
Porozumenie podniku
Definovanie strategických cie ov podniku
Porozumenie zákazníkovi
Definovanie úrovne zmeny
Identifikácia primárnej skupiny procesov
Identifikácia požiadaviek na zmenu primárnej skupiny procesov
Identifikácia rýchlych projektov a ich infraštruktúry
Vypracovanie plánu zmeny

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Ano
Ano
Nie
Nie

Prieskum sú asného podniku
Definovanie hlavných cie ov podniku
Definovanie metriky vyhodnotenia procesov
Identifikácia sú asných procesných re azcov
Schválenie pocesných re azcov
Mapovanie procesných re azcov na hlavné ciele podniku
Hodnotenie výkonnosti procesných re azcov
Výber procesných re azcov, ktoré sa budú meni a ur enie priority
Návrh nových procesných re azcov
Dekompozícia procesných re azcov na elementárne podnikové procesy
Logický návrh aplikácií, dát a technológií
Priradenie podnikových procesov k aplikáciam, dátam a technológiam

Nie
Nie
Ano
Áno
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Nie
Ano
Nie
Nie
Nie

Architektúra

Vývoj
Integrácia a údržba
Vyhodnocovanie zmeny

SW nástroj pre BPR
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Je SW balík na podporu analýzy a návrhu podnikových procesov nástroj
typu CASE? Skratka programových balíkov - nástrojov (tools) typu CASE má
dva významy : "Computer Aided Software Engineering" a "Computer Aided
Systems Engineering". V prvom prípade sa jedná o podporu analýzy, návrhu a
vývoja software informa ných systémov. V druhom prípade, zriedkavejšom, sa
jedná o všeobecné, alebo špecializované SW balíky vedeckých a inžinierskych
metód. Nástroj pre BPR patrí skôr do druhej skupiny. Vä šina nástrojov pre
návrh informa ných systémov (napr. Designer/2000 firmy Oracle) má však
základné možnosti modelova aj procesy, naopak, nástroje špecializované na
BPR majú výstupy nadväzujúce na CASE balíky na návrh informa ných
systémov. Nadväznos použitia rôznych nástrojov CASE ilustruje nasledovný
obrázok.

Modelovanie
podnikových
procesov
ARIS Toolset
FirstStep
Cool Biz
Designer 2000
Bonapart

Reinžiniering
podnikových
procesov

Stanovenie
požiadaviek na
informa ný systém

Návrh informa ného
systému - kód, DB

RequisitePro
DOORS

Rational Rose
COOL Jex
Designer 2000
Select Enterprise

Testovanie
aplikácií

Winrunner...

Na trhu je k dispozícii ve ké množstvo nástrojov CASE obidvoch
zmienených typov. Na reinžiniering podnikových procesov sa používajú
nástroje od ve mi jednoduchých, len kresliacich nástrojov, po komfortné
nástroje :
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Nástroje
na kreslenie

Komfortné
BPR nástroje

Jednoduché
BPR nástroje

ARIS Toolset
Abc

ARIS Easy Design

Cool: Biz
FirstStep Designer
Bonapart

Visio

Turbobpr

ProcessTeam

Process Engineer
Designer/2000
...

Uvedené delenie zodpovedá aj cenovým kategóriam za licenciu : v
kategórii kresliacich nástrojov sú ceny rádove tisíc Sk, niekedy sú dostupné
ako free- alebo shareware; v kategórii jednoduchých nástrojov sú ceny rádove
desiatky tisíc; konfortné nástroje stoja nad 100 tisíc Sk. V alšom so budeme
zaobera len konfortnými nástrojmi s vlastnou databázou.

Charakteristiky BPR nástrojov
Pravdepodobne prvá informácia, ktorú sa o nástroji dozvieme je, i podporuje
štrukturované, alebo objektovo orientované metodiky. Neexistuje všeobecný návod,
ktorú metodiku použi . Vo ba závisí od skúseností vývojového tímu,
implementa ného prostredia a kvalite vlastného nástroja. V sú asnosti
štruktúrované metodiky ustupujú metodikám objektovým. Nie je to len otázka módy.
Objektové metodiky pozerajú na systém ako na celok, umož ujú prírastkovú
metódu vývoja, ich interpretácia je ahšie zrozumite ná zadávate ovi.
Ako teda vybra vhodný nástroj ? Výber BPR nástroja vychádza predovšetkým z
požiadaviek organizácie a zo samotných vlastností SW nástroja. Komfortný SW
nástroj pre BPR by mal ma túto základnú funk nos :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Podporuje integráciu s ostatnými nástrojmi potrebnými na projekt.
Sp a požiadavky procesu vývoja vášho systému.
Používa vhodnú notáciu.
V rámci vývoja je možné sledova plnenie požiadaviek špecifikácie systému.
Je modulárny.
Má silnú repository.
Je otvorený a prístupný modifikácii.
Podporuje verziovanie a zdie anie komponent.
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9.
10.
11.
12.

Podporuje kontrolu konzistencie, úplnosti a dodržiavanie metodiky.
Má komfortné ovládanie
Vytvára automaticky dokumentáciu.
Podporuje vhodné SW a HW platformy.

Pri výbere BPR nástroja sú však rozhodujúce tiež komer né charakteristiky :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cena nástroja
Možnos školenia
Technická podpora
Referencie na nástroj
Použitie nástroja u distribútora
Zvýšenie produktivity vašej práce

Medzi komfortné nástroje, ktoré výborne sp ajú uvedené charakteristiky, patria na
slovenskom a eskom trhu tieto nástroje :
1.

COOL : Biz
Výrobca
: Sterling Software
: CIS, spol. s r.o. Bratislava
Dodávate

2.

ARIS Toolset, ARIS Easy Design
Výrobca
: IDS Prof. Scheer GmbH
Dodávate
: TELECOMSPOL, spol. s r. o. Praha

3.

FirstSTEP Desiger, FirstSTEP Charter for Visio + Visio Standard
Výrobca
: INTERFACING TECHNOLOGIES
Dodávate
: LBMS, spol. s r.o. Praha

Popis niektorých BPR nástrojov
Bez záruky komplexnosti údajov o jednotlivých produktoch, popíšeme ich
stru nú charakteristiku, možnosti väzby na CASE nástroje pre analýzu a návrh
informa ného systému, dokumentáciu výstupov nástroja a spôsob ich
prevádzkovania.
COOL: Biz
Charakteristika
COOL:Biz patrí do kategórie produktov, ktoré poskytujú úplnú podporu pre
vytváranie podnikových modelov. Nástroj je ur ený špeciálne na popis
podnikových procesov, organizácie, lokalizácie útvarov, udí a strojov vo
vz ahu k informa ným systémom. Nástroj má možnosti statického
modelovania.
Väzba na informa né systémy
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COOL:Biz umož uje export podnikových objektov do nástroja na analýzu,
design a implementáciu - COOL:Jex, ktorý je pokra ovaním v objektovo
orientovanom (OO) modelovaní informa ných systémov.
Dokumentácia
Generuje sa do MS Word97 pod a sady šablón dodávaných s produktom.
Šablóny môže používate upravova pod a potreby. Pokia šablóna neobsahuje
požadovaný výber informácií z repozitory, dá sa doplni pomocou scriptov
v jazyku Visual Basic for Application.
Druhým postupom je export výstupov, vrátane obrázkov, do HTML.
Tretia možnos výstupu je priama tla diagramov, v ktorých je priamo vložený
komentár, resp. anotácia vo forme pripojených OLE objektov.
Štvrtý postup je cut & paste diagramov do MS Word, PowerPoint, i inej
aplikácie na prípravu dokumentov.
Prezeranie modelov na intranete/internete je možné použitím produktu
COOL:Xtras Webview.
Prevádzkovanie
COOL:Biz je viacpoužívate ský systém pre tímovú prácu. Repozitory pre
správu modelov je spravovaná OO databázovým strojom ObjectStore od firmy
Object Design. Databázový stroj je robustný, pripravený na prácu s rozsiahlym
objemom dát, s transakciami, uzamykaním a správou používate ov.
ARIS Toolset, ARIS Easy Design
Charakteristika
ARIS Toolset a ARIS Easy Design patria k rade produktov firmy IDS Scheer.
Produkty ARIS tvoria jednotné prostredie nielen pre analýzu a návrh
podnikových procesov, ale aj pre analýzu a návrh rozsiahlych informa ných
systémov. Pomocou nástrojov ARIS je možné modelova podnikové procesy,
organizáciu, dáta a funkcie a vytvára medzi týmito objektami vz ahy. Produkty
ARIS podporujú rôzne techniky procesného modelovania, ako napr. tok dát a
implementáciu tokov práce. Slúžia na riadenie zásadných zmien v podniku, ale
aj postupné zlepšovanie podnikových inností. Obsahujú prostriedky pre
sledovanie a vyhodnotenie nákladov podnikových procesov (Activity Based
Costing). Podporujú ISO 9000 certifikáciu a implementáciu procesne
orientovaných štandardov - Oracle, Baan a SAP.
ARIS Toolset
Obsahuje moduly, ktoré umož ujú modelova , navigova a analyzova
podnikové procesy. Obsahuje tiež špecifické referen né moduly a špecifické
projektové procedúry.
ARIS Easy Design
Je nenákladný nástroj na zachytenie a uloženie podnikových vedomostí, ktorý
podporuje jednoduché modelovanie. Je integrovaný s ARIS Toolset.
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Väzba na informa né systémy
Modelovanie informa ných systémov je sú as ou produktov. Podpora
modelovania podnikových procesov je možná prostredníctvom nadstavbových
produktov.
Dokumentácia
ARIS Toolset a ARIS Easy Desing umož ujú generova výstupné zostavy
prostredníctvom preddefinovaných vzorov, ktoré je možné upravova pod a
potrieb užívate a. Výstupy môžu ma formu textu, tabu ky, HTML formátu.
ARIS disponuje rozhraním OLE2, ktoré umož uje priamo do modelu vloži
súbory MS Office (Word, Excel, PowerPoint). K dispozícii je aj rozhranie na MS
Project.
Prevádzkovanie
ARIS 4.0 je postavený na objektovej databáze Poet, tzn., nie je možné
využíva ODBC. Interne je možné využíva vstavaný vyh adávací nástroj, pre
externé prístupy je nutné využi
funk nos
API (C++). Pomocou
administrátorskej funk nosti je možné definova prístupové práva užívate ov,
registráciu novej databázy, deregistráciu databázy, export databázy do
súborov, reorganizáciu databázy, definíciu identifikátorov, filtre pre
modelovanie.
FirstSTEP Designer, FirstSTEP Charter for Visio + Visio Standard
Charakteristika
Prostredie FirstSTEP Designer je založené na objektovo orientovanej
technológii, ktorá umož uje modelova , analyzova a simulova podnikové
procesy na rôznych úrovniach podrobnosti. FirstSTEP Designer umož uje
primárne definova procesy, subprocesy a aktivity rôznych typov. Viacúrov ový
prístup je podporovaný diagramami procesných máp, kde je možné pod a
potreby jednotlivé úrovne „rozba ova “ a „zba ova “.
Nástroj podporuje modelovanie zdrojov (zamestnanci, po íta e, alebo
automobily) a priradenie týchto zdrojov k aktivitám.
Pri vytváraní organiza nej schémy je možné modelova organiza nú štruktúru
a do organiza nej štruktúry za leni i konkrétne zdroje, resp. role, ktoré sa
ú astia vykonávania procesov.
Toky práce, ktoré sú modelované v prostredí FirstSTEP Designer, sú
reprezentované ako produkty. Tie môžu predstavova skuto né fyzické
jednotky, ale aj informácie vo forme rôznych dokumentov alebo formulárov.
Produkty sú využívané ako vstupy a výstupy pre jednotlivé aktivity.
Väzba na informa né systémy
Prostredie FirstSTEP Designer umož uje prenáša informácie do CASE
nástroja na anlýzu a návrh informa ných systémov - SELECT Enterprise.
FirstSTEP Charter for Visio umož uje obojsmerný prenos procesného modelu
z prostredia FirstSTEP Designer do prostredia Visio.
Dokumentácia
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Nástroj FirstSTEP Designer obsahuje generátor zostáv, ktorý umož uje
vytvára užívate ské zostavy, ktoré môžu obsahova i diagramy. alšou
možnos ou vytvárania výstupných zostáv je prenos do formátu HTML
pomocou nástroja FirstSTEP for Charter.
Prevádzkovanie
Údaje z repozitory FirstSTEP je možné prenáša pomocou textových súborov
CVS (Comma Separated Value). Riadenie konfigurácii môže by podporované
nástrojom Deliverables Manager, ktorý pracuje nad rela nými databázami
ORACLE, MS SQL Server, Sybase, alebo MS Access.
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Konfigura né možnosti modelovacích pracovísk
Pod a ve kosti a možností podniku (finan ných, udských zdrojov) je
možné modelovacie pracoviská podniku rôzne konfigurova . Uvedieme tri
varianty konfigurácií a tým aj tri rôzne spôsoby a možnosti organizácie práce.

1. Variant

Správca
systému

Databáza
podnikových
modelov

2. Variant
Centrálna
databáza

Správca
systému

e-mail

...
Pracovné skupiny - offline príprava
podkladov na modelovanie

Pracovné skupiny - offline príprava
podkladov/prezerenie modelov

1. variant obsahuje jednu licenciu BPR nástroja. Centrálny model
podnikových procesov bude spravovaný správcom systému. Pracovné
skupiny, lokalizované na rôznych pracoviskách, budú pripravova vstupy do
šablóny pripravenej v textovom editore, príp. v jednoduchom kresliacom
nástroji. Šablóny predpisujú popis procesu, popis vz ahu procesu k iným
procesom, návrh procesného re azca, prípadne iné vopred dohodnuté atribúty
podnikového procesu, napr. dáta pre meranie a vyhodnotenie výkonnosti
procesu - as, náklady. Modelovacie pracoviská budú odovzdáva tieto
podklady v papierovej forme, alebo prostredníctvom e-mailu. Kontrolu a
aktualizáciu podnikového modelu zabezpe uje správca systému. Tento variant
je najlacnejší, pretože uvažuje iba s jednou licenciou BPR nástroja.
2. variant obsahuje nieko ko licencií BPR nástroja, pri om jedna
plnohodnotná licencia slúži na správu centrálneho modelu, ostatné nástroje
(príp. s ohrani enou fuk nos ou) používajú dislokované pracovné skupiny.
Správca systému spravuje centrálny model podnikových procesov (riadenie
verzií a konfigurácií modelu) a zárove môže vytvára
as celkového
podnikového modelu. Pracovné skupiny, lokalizované na rôznych
pracoviskách, pracujú v svojej podnikovej oblasti a svojim vlastným nástrojom
vytvárajú v lokálnej databáze as celkového podnikového modelu. Pracovné
skupiny budú posiela výsledky svojej práce, vo forme súboru správe
centrálneho modelu, napr. prostredníctvom e-mailu. Správa centrálneho
modelu bude, tou istou cestou, pod a potreby distribuova celkový model na
jednotlivé pracoviská. Tento variant je náro ný na organizáciu práce. alej,
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tento variant kladie ve ké nároky na správcu systému, ktorý musí zabezpe i
synchronizáciu údajov z jednotlivých pracovných skupín a opätovnú
distribúciu centrálneho modelu k pracovným skupinám.

3. Variant
Centrálna
databáza

Správca
systému

...

3. variant je založený na architektúre
klient-server.
Predpokladá
teda
zakúpenie servera a nieko kých licencií
BPR nástroja. Server a jedna licencia SW
nástroja sú umiestnené v centre, ostatné
licencie SW nástroja používajú pracovné
skupiny. Komunikácia medzi správou
centrálneho
modelu
a
pracovnými
skupinami prebieha on line.
Variant je cenovo najnáro nejší, aj
s prihliadnutím na komunikácie. Zato
poskytuje
komfortné
prostredie
na
modelovanie
ve kých,
teritorálne
rozptýlených podnikov.

Pracovné skupiny - online práca s
modelmi

BPR nástroje oby ajne nemajú v sebe obsiahnutý modul na konfigura ný
manažment. Pri BPR projektoch rozsiahlejších podnikov považujeme dôkladnú
správu verzií správcom systému za nutnú. Vo všetkých variantoch je teda
treba po íta s nástrojom typu Microsoft Visual Source Safe.
Vo všetkých troch variantoch je podiel jednorazových aj prevádzkových
nákladov na centrálne pracovisko najvä ší. Aj ke všetci autori o BPR tvrdia,
že zmena podniku je kontinuálna, predsa sa v ase striedajú výrazné špi ky
kedy je ve ká potreba najmä centrálneho pracoviska s intervalmi nízkej aktivity.
Pre podnik je teda asto z ekonomického h adiska výhodné využíva na
modelovanie a funkcie správy podnikového modelu služby inej, na tieto ú ely
zriadenej firmy a vybudova si iba pracoviská pre pracovné skupiny. Úspory
nákladov sú zrejmé.

Záver
Reinžiniering podnikových procesov a celkové riadenie zmeny v podniku
je náro ná a nekon iaca cesta. Na za iatku tejto cesty je preto potrebné urobi
dôležité rozhodnutia. Medzi jedno z dôležitých rozhodnutí patrí aj výber
vhodného SW nástroja pre BPR, ktorý podniku a u om v om u ah í prácu a
dovolí zmeny akcelerova . Týmto lánkom preto chceme pomôc manažérom
podniku zorientova sa v tejto problematike, zodpoveda niektoré otvorené
otázky a podpori ich v správnom rozhodnutí o výbere BPR nástroja. Služby v
tejto oblasti poskytuje firma SWH Siemens Business Services, Bratislava.
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