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Obsah prezentace

ì Profil a služby společností KLUG Solutions
ì 100 klíčových referencí (260 celkem)
ì Přidaná hodnota SW ARPO v kontextu procesního řízení
ì Metodika mapování procesů v SW ARPO
ì Vytváření dalších pohledů na organizaci
ì Přehled hlavních funkcionalit SW ARPO
ì Konfigurace a systémové požadavky
ì Přínosy a omezení BPM s SW ARPO
ì Vyzkoušejte si freeware verzi SW ARPO
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ì
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Profil společnosti KLUG Solutions

ì Společnost KLUG Solutions působí v oblasti BPM od roku 1995
ì Hlavním businessem je vývoj a implementace vlastních SW řešení

pro zefektivňování business procesů zákazníků
ì KLUG Solutions Brazil byla založena v roce 1994 a za svou existenci

vyvinula řadu technologických řešení
ì Od roku 2006 je pozornost soustředěna pouze na SW ARPO

ì V současné době patří SW ARPO v Brazílii mezi nejpoužívanější BPA
nástroje. Společnost má také řadu zákazníků v Latinské Americe a
Evropě.

ì Po pětileté „volné“ spolupráci byla k 1.1.2011 založena společnost
KLUG Solutions CZ. Nejsme pouze obchodními partnery…

ì Webové stránky:
ì http://klugsolutions.com/ENG/INDEX.HTML (Brazílie),

ì www.klugsolutions.cz (Česká republika).
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Služby společnosti KLUG Solutions

ì Vývoj a maintenance SW ARPO
ì Prodej licencí SW ARPO (cca 260 aktivních zákazníků).
ì Rutinní podpora
ì Školení související s problematikou BPM
ì Školení související s mapováním procesů v SW ARPO
ì Customizace filtrů metody modelování
ì Migrace procesních diagramů z nejrůznějších nástrojů

do SW ARPO
ì Integrace SW ARPO do existujících systémů organizace
ì Konzultace související s mapováním, modelováním a

dalších rozvojem business procesů
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ì
260 zákazníků  SW ARPO  už není málo…
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Podstatné nejen z pohledu modelování procesů… 

ì Procesy lze dále hierarchizovat do vzájemně souvisejících subprocesů a ty pak do
provázaných řetězců činností

ì Procesy mají interní či externí dodavatele, vstupy, výstupy a interní či externí
zákazníky

ì Procesy jsou prováděny s úmyslem dosažení cíle v objektivně daných podmínkách
ì Vstupní podmínky procesů jsou proměnné a z toho plyne jejich přirozená variantnost
ì Funkčnost je zcela závislá na jejich zdrojích
ì Průběh procesů je ovlivňován interními / externími regulátory
ì Výstupy procesů jsou definovatelné a předvídatelné
ì Procesy probíhají opakovaně, v určité sekvenci provázaných řetězců činností
ì Procesy se vzájemně ovlivňují a vytvářejí objektivně složité sítě
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Vztah strategického a procesního řízení

ì Strategie určuje rozvoj procesů,
ale musí činit tak, aby tyto
naplňovaly potřeby zákazníků,
což se odráží primárně ve
struktuře procesů organizace

ì Zabmco procesy jsou nástrojem
realizace strategie, strategie je
současně nástrojem jejich
rozvoje

ì Strategické, procesní a
projektové řízení a systém
měření výkonnos7 tvoří čtyři
pilíře výkonnosc organizace.

Strategie a strategické cíle

Procesní model

Pracovníci a role

ICT – IS a SW

Rizika, …
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POZNÁMKA:
Na projektech velmi často narážíme na různou 
vyspělost procesů v rámci jedné organizace. 
Každý řetěz je jen tak silný, jak silný je jeho 
nejslabší článek a žádná automatizace procesů 
se neobejde bez jejich korektního návrhu a 
vyladění…

PŘÍNOSY POUŽITÍ SW ARPO PŘÍNOSY AUTOMATIZACE

BPM = Business Process Management
(Procesní řízení)
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Přidaná hodnota SW ARPO

ì Dokumentování procesů standardizovaným, strukturovaným a efektivním způsobem:
ì Výrazně redukuje úsilí potřebné k mapování procesů
ì Podporuje několik obecně uznávaných notací modelování procesů (BPMN 2.0, EPC a VAC)
ì Podporuje export proces ve formátu, kterému rozumí workflow systémy (standard XPDL),
ì Rozhraní pro přímý import strukturovaných dat z MS-Excel a MS-Visio
ì Graficky znázorňuje realitu organizace v hierarchických strukturách
ì Nástroj má centrální repository, data se ukládají v sofistikovaných strukturách
ì Podporovány jsou další pohledy na realitu skrze organizační struktury, systémy, produkty, rizika, informace, znalosti,

ukazatele a zlepšení atd.

ì Analýzy procesů, identifikace příležitostí pro zlepšování:
ì Předdefinované sestavy analytických reportů (komuikační matice, RACI++,..)
ì Vlastní tvorba sestav reportů, popř. využívání SQL Assistant
ì Automatizované exporty do MS Excel / souboru

ì Publikování procesních modelů:
ì Automatické generování repository procesního modelu do aktivního html formátu (html+css).
ì Automatické exporty pro MS Excel, MS Word, MS Visio

ì Cenová přijatelnost řešení:
ì Nástroj je velmi intuitivní, zaškolení uživatelů vyžaduje velmi krátkou dobu (řádově několik dnů)
ì Nízké pořizovací náklady, rychlá návratnost investice, vynikající poměr cena/výkon
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Metodika modelování a analýzy podnikových procesů -
MMABP

ì Ucelený přístup k postupnému budování (modelování) a zlepšování systému
procesů = kvalitní a konzistentní procesní model

ì Vyvíjena na VŠE (prof. Ing. Václav Řepa, CSc.), v současné době ve verzi 2.0
ì Spojena (a tím i limitována) s možnostmi BPMN
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Zasazení MMABP do kontextu 
možností SW ARPO
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 Krok 0

Příprava struktury
repository

Krok 1

Situační analýza

Krok 2

 Mapování
regulátorů procesů

Krok 3

 Konstrukce
strategické mapy

Krok 4

Ujasnění  existence
nutných činností

Krok 6

Dekompozice
procesů do modelů

tvorby přidané
hodnoty

Krok 5

Konstrukce
vrcholové mapy a

vytipování klíčových
procesů

Krok 7

 Modelování
globálních pohledů

na procesy

Krok 8

Modelování
elementárních

aktivit (sub)procesů

Krok 9

Připomínkové řízení
a schválení procesu

Krok 11

Další optimalizace a
zlepšování procesů

Krok 10

Rozpracování
infrastrukturálních

pohledů

Konsistentní procesní model v ARPO SW
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Další rozvoj procesního řízení organizace 
zralostní model PEMM

ì PEMM = Process and Enterprise Maturity Model
ì Michael Hammer věnoval několik let studiu celé řady

podniků, které se pokusily o transformaci na procesně
řízené (reengineering), přičemž některé uspěly, jiné
nikoliv

ì Na základě těchto pozorování vypracoval dvousložkový
metodický model definující čtyři úrovně zralosc z
hlediska pěc procesních a čtyř organizačních faktorů

ì Skutečná hodnota modelu tkví v systemacckém a
koordinovaném postupu napříč devíc základními faktory
a plní tak roli velmi kvalitního průvodce

ì Neurčuje žádnou konkrétní podobu procesů, zaměřuje
se na klíčové charakteriscky, jimiž by se měla organizace
vyznačovat
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PEMM – faktory zralosti organizace

ì Organizační zralost představuje nutnou podmínku pro příslušnou zralost procesů.

Faktor 1: Vůdcovství 
Postoj vedení >80% 20%-80% 0% 0% 
Podpora >80% 20%-80% 0% 0% 
Chování >80% 0% 0% 0% 
Styl vedení 20%-80% 0% 0% 0% 

Faktor 2: Firemní kultura 
Týmová práce >80% 0% 0% 0% 
Zaměření na zákazníka 20%-80% 0% 0% 0% 
Odpovědnost 20%-80% 0% 0% 0% 
Vstřícnost vůči změnám >80% 20%-80% 0% 0% 

Faktor 3: Odbornost 
Lidé >80% 0% 0% 0% 
Metodologie <20% 0% 0% 0% 

Faktor 4: Řídící mechanismy 
Procesní model >80% 20%-80% 0% 0% 
Rozdělení odpovědností 20%-80% 0% 0% 0% 
Míra integrace 20%-80% 0% 0% 0% 
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PEMM – faktory zralosti procesu

ì Faktory zralosti procesu určují, nakolik a jak perspektivně je hodnocený proces 
schopen plnit svou primární funkci…
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Využití analýzy business procesů 
(procesního modelu)
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Typické požadavky, které lze řešit využitím  SW ARPO
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Cíle projektu Přínosy využití ARPO

Mapování současného stavu
procesů organizace

Podstatně rychlejší dokončení projektu spojeného s mapování
procesů. Řešení má řadu integrovaných nástrojů urychlující práci
na procesním modelu.

Rozšíření procesního řízení
napříč organizací

Procesy, resp. data jsou ukládána do centrální repository, která
umožňuje například jejich rychlé vytěžování a analýzy.

Vytvoření „Procesní kanceláře“
(role procesního analytika)

ARPO poskytuje prostředí , metodické vedení a best practices
pro mapování a modelování procesů.

Provedení výběru vhodného
ERP systému

Vysoká produktivita při mapování a redesignu procesů v
kontextu nasazovaného ERP systému.

Automatizace kritických tasků
ARPO: Mapování procesů – bez korektního návrhu lze procesy
jen obtížně automatizovat.
BPMS: Automatizace workflow (vyžaduje programování).



©  KLUG SOLUTIONS

Jak udržovat procesní model vždy aktuálním?

19



©  KLUG SOLUTIONS

Obecné role procesního řízení, které je třeba v nějaké 
podobě přijmout

ì Sponzoři procesů – jsou příslušníky vrcholového
vedení a dohlížejí na skupiny klíčových business
procesů na konceptuální úrovni („vizionářské“
směřování a rozvoj procesů v kontextu strategických
hodnot).

ì Vlastníci procesů – navrhují klíčové business procesy
(jsou autory popisu procesu a definují jejich globální
atributy), odpovídají za kvalitu tohoto popisu,
umožňují vykonávání procesů, plánují, řídí a rozvíjí
aktivity procesů, kontrolují průběh a výkonnost,
navrhují změny procesů na základě požadavků „trhu“.

ì Manažeři instancí procesů – řídí průběh jednotlivých
procesů, řídí a kontrolují zdroje potřebné k vytvoření
očekávaných výstupů a výsledků business procesů.

ì Vykonavatelé procesu – odpovídají za realizaci
specifických úkolů a aktivit v jednotlivých business
procesech.
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Konceptuální rámec „ideální“ organizační struktury 
procesně řízené organizace

ì Se změnou systému 
řízení (přechod od 
funkčního k 
procesnímu) nutně 
přichází potřeba 
opustit hierarchické 
organizační struktury, 
což je jedním z 
nejtěžších úkolů 
souvisejících s 
implementací 
procesního řízení.  

Statutární
 zástupce

Procesní
rada

Procesní
specialisté

Centrum
excelence

Centrum
excelence

Centrum
excelence

Centrum
excelence

PO

PO

PO

PO

Rectangle

Klíčový proces

PO Vlastník procesu Klíčový proces Subproces

PO PO PO PO PO

PO PO PO

Procesní
specialisté

Procesní
specialisté

Procesní
specialisté

Funkčně
podpůrné
jednotky
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Procesní mapy a procesní model

ì Úroveň 1: Vrcholová procesní mapa –zabývá se 
obecným základem fungování systému. 

ì Úroveň 2: Pohled na skupiny procesů – zachycuje 
dekompozici jednotlivých makroprocesů na nižší a 
uchopitelné celky. 

ì Úroveň 3: Dekompozice procesů na subprocesy –
obsahuje dekompozici každého procesu na 
jednotlivé subprocesy. 

ì Úroveň 4: Elementární aktivity procesů -
nejdetailnější úroveň procesních map, která 
obsahuje definici workflow procesů. 

ì Pozn.: Modelovací nástroj neomezuje počet úrovní 
procesního modelu, jde o „zlaté“ pravidlo 
hierarchických úrovní procesních map.
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Notace pro modelování business procesů

ì Vývojové diagramy – vznikly v 60. letech, programátoři
potřebovali porozumět toku procesu.

ì EPC (Event-driven Process Chain) - rok 1990, další
(významný) evoluční skok vývojových diagramů. Používá
ARIS Platform. Notace popisuje tok procesu
prostřednictvím událostí, aktivit a logických operátorů.
Kvalitně zdokumentována na cca 1 500 stranách.

ì BPMN je od svého prvního vydání v únoru 2006
prohlašována za standard modelování procesů, jiná
filozofie, jiná konstrukce, záměr pomáhat modelovat
diagramy toků pro automatizaci, ale…
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Notace BPMN – verze 2.0, leden 2011

ì Ještě zdaleka nedospěla do plošné využitelnosti.
ì Obsahuje nesmyslně pestrou nabídku nejrůznějších druhů objektů

modelování s nestejně definovaným významem, některé se i vylučují a je
mezi nimi rozpor.

ì V praxi vyžadované koncepty se notaci vůbec nedostávají - například absence
možnosti vytvořit globální pohled na procesy, nulové možnosti rozpracování
dalších infrastruktur organizace (viz. OMG website - www.omg.org, Business
Process Model and Notation, v2.0, strana 22).

ì Realita každé organizace je podstatně složitější…
ì Business modelování s ARPO pokrývá, kromě procesů, dalších 11

tematických perspektiv, které umožňují vytvářet komplexní pohled na
business procesy a jejich logické okolí.

24
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ì
Metoda modelování procesů ARPO
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Možnosti modelování procesů
1/2

26
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Možnosti modelování procesů s 
2/2

je vlastníkem procesu

Diagram alokace procesu - SIPOC

Metrika

Metrika

Strategický
cíl

Procesní
role

SLA

Cíl

Riziko

Dodavatel vstupu
procesu

Slabé místo

Odpovědnosti za proces:
Varianta A: je sponzorem skupiny procesů
Varianta B: je vlastníkem procesu
Varianta C: je manažerem instance procesu

Dodavatel vstupu
procesu

Hlavní vstup
procesu

(dokument)

Dodavatel vstupu
procesu

Hlavní vstup
procesu (tabulka)

Zákon č.
XYZ/RRRR

Zákon

Dodavatel vstupu
procesu

01.1 Notace SIPOC -
globální pohled na

proces

Hlavní vstup
procesu (soubor)

Vyhláška č.
XYZ/RRRR

Vyhláška

Dodavatel vstupu
procesu

Informační
systém

podporující
proces

Hlavní vstup
procesu (E-mail)

Interní směrnice

Dodavatel vstupu
procesu

Regulátory procesu (vnější a vnitřní)

Software
podporující

proces

Hlavní vstup
procesu
(Cluster

informací)

Hlavní výstup
procesu

(dokument)

Dodavatel vstupu
procesu

IS a aplikace

Vstupní produkt A

Hlavní výstup
procesu (tabulka)

Zákazník
procesu

Vstupní produkt B

Hlavní výstup
procesu (soubor)

Zákazník
procesu

E-mail

SLA

Zákazník
procesu

Cluster
informací

Zákazník
procesu

Metrika

Produkt

Zákazník
procesu

Produkt

Zákazník
procesu

Zákazník
procesu

SIPOC Model

PROCESY
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Metoda SIPOC 
- makropohled na proces

28
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Metoda SIPOC – popisná tabulka procesu

Atribut Definice atributu

ID Číselný identifikátor dle klasifikace procesů a pozice ve vrcholové procesní mapě.

Název procesu Název procesu, vyjadřující jeho smysl, určení a obsah.

Strategické cíle Vazba na strategické cíle, resp. primární funkce, které proces podporuje.

Produkt/služba – vstup Základní vstup (y) procesu.

Produkt/služba – výstup Základní výstup (y) procesu.

Specifikace procesu Stručný popis smyslu a obsahu procesu.

Vlastník procesu Charakteristika, případně jméno vlastníka procesu.

Zákazník (ci) procesu Zákazník procesu (konkrétní či abstraktní role zákazníka procesu).

Slabé místo Oblasti možného (či nutného) zlepšení nebo změn procesu.

Metriky Definice měřítek hodnocení výkonosti procesu.

Rizika
Základní výčet rizik, která mohou v procesu vznikat nebo jej ovlivňovat anebo dokonce proces
spouštět.

Startovací událost Základní/primární podnět, který vede ke spuštění celého procesu.

Podmínky Obecné podmínky spuštění/běhu/ukončení procesu.

Informační systémy IS, které podporují proces (resp. činnosti procesu).

Software SW (krabicová řešení), které podporují proces.

Regulátory procesu Interní a externí regulátory definující požadavky na proces.

PROCESY
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Široké možnosti mapování základních atributů procesů s metodou SIPOC

DIAGRAM ALOKACE PROCESU - SIPOC:
- Představuje globální pohled na (sub)proces (SIPOC = Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers),
- Poskytuje strukturované informace jednotlivým procesním rolím,
- Metoda SIPOC patří mezi mezi best practices pro mapování procesů,
- V některých případech (zejména u povinně standardních procesů) může tvořit model SIPOC jedinou definici procesu v procesním modelu,
- Model také poskytuje určitý abstraktní pohled na podřízené modely BPMN, EPC a eEPC.

Odpovědnosti za proces:
Varianta A: je sponzorem skupiny procesů
Varianta B: je vlastníkem procesu
Varianta C: je manažerem instance procesu

Regulátory procesu (externí a interní)

01.01 Notace SIPOC -
globální pohled na

proces
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Výstupní
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Slabé místo

Dodavatel vstupu
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Dodavatel vstupu
procesu

Hlavní vstup
procesu (soubor)
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procesu

Hlavní výstup
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procesu
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(dokument)
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procesu (tabulka)
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procesu
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Informační
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procesu
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Ukázka vrcholového SIPOC diagramu – pohled pro vlastníka procesu. 
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Model tvorby přidané hodnoty (VAC) 
– vrcholová mapa

32

PROCESY
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Model tvorby přidané hodnoty (VAC) 
– makropohled na „výrobní linku“ procesu

PROCESY
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Objekty BPMN diagramu BPMN v 2.0
(výchozí verze filtru metody modelování)
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Ukázka procesu s využitím notace BPMN

• Představuje detailnější definici business procesu,
• Zachycuje aktivity a úkoly vykonávané  v procesu,
• Popisuje podmínky a pravidla větvení v rámci instance procesu,
• K jednotlivým aktivitám mohou být vytvořeny FAD diagramy.
• FAD diagramy popisují logické okolí aktivit.

35
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Objekty mapování notace EPC
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Ukázka procesu s využitím notace EPCPROCESY

• Představuje  rámcový pohled na business procesu,
• Zachycuje aktivity a úkoly vykonávané  v procesu,
• Popisuje podmínky a pravidla větvení v rámci instance procesu,
• K jednotlivým aktivitám mohou být vytvořeny FAD diagramy.
• FAD diagramy popisují logické okolí aktivit.
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ì Základními stavebními bloky eEPC jsou funkce 
a události, jejichž sled tvoří kostru procesu 
(červeně)

ì Nejkomplexnější přístup k modelování 
chování organizace se solidními analytickými 
možnostmi

ì Ostatní objekty poskytují informace o 
logickém okolí 

ì Proces zřídka běží přímo, obvyklé je větvení v 
závislosti na nastalých událostech 

ì Podmínky toku procesu určují v rámci větvení 
logické operátory

ì Notace eEPC poskytuje dostatečně návodný 
postup pro vykonavatele procesů

Notace (extended)EPC
PROCESY
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Při potřebě zjednodušení reality 
lze detail přenést do FAD diagramů

ì K aktivitám lze 
libovolně 
vytvářet další 
vnořené FAD 
diagramy…
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PROCESY
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Vytváření dalších pohledů na organizaci

40
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Perspektivy
modelování

Produkty a služby

Informace a
regulátory

Operativní
řízení

Znalosti a
kompetence

Rizika a audity

Strategické řízení

Obecné použití

Udržitelnost
businessu

Systémy procesů

Podpůrné
infrastruktury

Informační systémy

Inovace a
zlepšování

Organizace
a pracovníci

Modely v perspektivě:
- Model informačních systémů
- Model rozhraní IS

Modely v perspektivě:
- Model struktury informací

Modely v perspektivě:
- Model strategické mapy (BSC)
- Model podnikové architektury
- Model myšlenkové mapy

Modely v perspektivě:
- Model dekompozice znalostí
- Model znalostí

Modely v perspektivě:
- Model udržitelnosti businessu

Modely v perspektivě:
- Model produktů a služeb

Modely v perspektivě:
- Model metrik
- Model cílů

Modely v perspektivě:
- Model řízení rizik a auditů

Modely v perspektivě:
- Model zlepšování procesu

Modely v perspektivě:
- Model infrastruktury

Objekty s prostupností napříč
všemi typy modelů

Modely v perspektivě:
- Vrcholová procesní mapa (1. úroveň)
- Diagram struktury procesu - VAC
- Diagram alokace procesu - SIPOC
- Diagram přiřazení aktivity - FAD
- Diagram aktivit - BPMN
- Diagram aktivit - EPC
- Diagram aktivit - rozšířený EPC
- Diagram aktivit - funkční strom FT

Modely v perspektivě:
- Model organizační struktury

Notace modelování ARPO v4.4

Komplexnost notace modelování ARPO verze 4.4
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13 perspektiv modelování – 24 typů modelů – 174 typů 
objektů a další volné pozice na případné customizace

ì Vrcholová procesní mapa (1. úroveň)
ì Diagram struktury procesu - VAC

ì Diagram alokace procesu - SIPOC

ì Diagram přiřazení aktivity - FAD
ì Diagram aktivit - BPMN

ì Diagram aktivit - EPC
ì Diagram aktivit - rozšířený EPC

ì Diagram aktivit - funkční strom FT

ì Model organizační struktury
ì Model informačních systémů

ì Model rozhraní IS
ì Model struktury informací

ì Model infrastruktury
ì Model udržitelnosti businessu

ì Model dekompozice znalostí

ì Model znalostí
ì Model produktů a služeb

ì Model strategické mapy (BSC)
ì Model podnikové architektury

ì Model myšlenkové mapy

ì Model metrik
ì Model cílů

ì Model zlepšování procesu
ì Model řízení rizik a auditů
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Základní typy modelů pro komplexní modelování 
businessu organizace
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Základní typy modelů pro komplexní modelování 
businessu organizace
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ì
Přehled hlavních funkcionalit  SW ARPO
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Ukázka prostředí aplikace (notace eEPC)
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Ukázka prostředí aplikace (notace BPMN)
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Popisné atributy objektů

Každý objekt ARPO obsahuje řadu 

popisných atributů, které jsou 

zaměřeny na potřeby mapování 

procesů.

Atributy jsou organizovány do karet 

(popis a grafické vlastnosti instance 

objektu, indikátory, časy, náklady, 

odkazy, customizovatelné textové a 

číselné atributy a systémové 

informace z databáze.
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Atributy (vlastnosti) objektů jsou řazeny do karet
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Základní funkcionality 
SW ARPO

ARPO Local

TEXT / VISIO

ARPO serverová instance

PRODUKTIVITA

METODIKA

ZÁLOHOVÁNÍ

Zápis Wizard

Wizard

INTEGRÁTOR

Wizard

Čtení

W
iz

ar
d

REPORTY

Wizard

Wizard

Wizard

VYHLEDÁVÁNÍ

ANALÝZY

E X P O R T    P R O C E S Ů   D O   R Ů Z N Ý C H    F O R M Á T Ů

Zápis

Zápis

Zápis

MS-EXCEL

Export do 
souboru 
zálohy

Import 
pravidel a 

modelů

Zmapování procesů v 
jednouživatelské verzi např.: 

konzultantem a jejich 
integrace se serverovou 

verzí ARPO.

ARPO podporuje 
automatizované importy 
strukturovaných textů a 
modelů z MS VISIO.

Další analýzy a výpočty 
v MS-EXCEL

PUBLIKOVÁNÍ DO HTML
Umožňuje využívat procesy 

ve formátu html napříč 
celou organizaci

EXPORT DO MS 
POWERPOINT

Umožňuje vytvořit 
prezentaci ve struktuře dle 

databáze. Prezentaci lze 
využít pro interview s 

pracovníky.

EXPORT DO MS VISIO
Používá se ve 
společnostech kde je nutné 
tento formát dodržovat.

EXPORT DO MS WORD
Umožňuje vytvořit směrnici 
procesu s modely a 
popisnými atributy.

Publikování do různých formátů   (jedním 
kliknutím myši)

WEB POWERPOINT MS-WORD MODELOVÁNÍMS-VISIO
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Hlavní charakteristiky  SW ARPO 1/4

ì Účinnost a efektivnost mapování procesů: ARPO není pouhým „kreslícím“ software
upraveným pro potřeby mapování. Jedná se o specializovaný nástroj pro modelování
procesů, který významně zvyšuje produktivitu práce. Stejný procesní model je
zdokumentován výrazně rychleji než v jiných modelovacích nástrojích. ARPO
automaticky provádí sémantické kontroly dodržování pravidel modelování. Uživatel je
metodicky „usměrňován“ k dodržování základních principů modelování procesů.
Ovládání je zaměřeno na maximální jednoduchost a produktivitu práce.

ì Centrální repository: ARPO je databází s grafickou reprezentací uložených dat.
Uživatel vytváří flow v ARPO software, aplikace automaticky ukládá data do relační
databáze. ARPO patří mezi CABE nástroje a repository je základní charakteristickou
součástí těchto nástrojů. V repository je skryta velká metodická síla těchto nástrojů,
neboť informace jsou zde ukládány v sofistikovaných strukturách, odrážejících
metodické principy a pravidla modelování. Provázané informace lze také snadno
vytěžovat.
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Hlavní charakteristiky SW ARPO 2/4

ì Reporty: pomocí jednoduchého průvodce pro vytěžování obsahu repository je možné
provádět nejrůznější analytické úlohy a využívat uložené informace. Pokud tato
standardní funkcionalita nedostačuje, je možné využít rozhraní pro zadávání SQL
dotazů nad databází. Výsledek SQL dotazu lze následně vyexportovat do prostředí MS
Excel, případně SQL dotaz uložit pro pozdější opakované použití, a vytvořit si tak sadu
vlastních analytických reportů. Dále jsou k modulu připojeny dva standardizované
reporty: konsolidovaný pohled na aktivity, tzv. FAD a report vztahů mezi objekty, tzv.
RACI++.

ì Website Publisher: umožňuje publikovat celý projekt do aktivního HTML formátu.
Takto vytvořený export lze snadno zkopírovat na intranet společnosti, a umožnit tak
prohlížení procesního modelu všem pracovníkům bez nutnosti instalace dalšího
doplňkového SW nástroje. K prohlížení modelů postačí libovolný internetový
prohlížeč. HTML verze procesního modelu je tím nejlepším výstupem, který může
jakýkoliv modelovací nástroj nabídnout, neboť u prohlížených procesů jsou zachovány
všechny vazby na okolí.
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Hlavní charakteristiky SW ARPO 3/4

ì ARPO Export: kromě publikování procesního modelu do HTML formátu podporuje
dalších 6 možností uživatelských exportů modelů – tisk modelu WYSIWYG, export
modelu do několika grafických formátů (jpeg, bmp, emf), export modelu do schránky
Windows, export grafiky a vybraných atributů do MS Word, PowerPoint, Excel a Visio.

ì ARPO Import : obsluhuje import strukturovaných dat z následujících aplikací:
ì MS-Excel – v zásadě lze provádět import na dvou hlavních úrovních modelování: objektů a

struktur procesů (procesních řetězců). Průvodce importem dat z MS Excel je funkčně
provázán s průzkumníkem procesů. Pokud je otevřen pouze projekt, nebo některá z
hlavních složek procesního modelu bez "vnoření" do struktury, je import dat z MS Excel
zcela zablokován.

ì MS-Visio – prostřednictvím standardního API je možné importovat procesní schémata MS
Visio a to včetně vazeb mezi jednotlivými objekty.
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Hlavní charakteristiky SW ARPO 4/4

ì Stabilní a uživatelsky jednoduché řešení: Na SW ARPO pracujeme od roku 2004 .
Většina implementovaných zlepšení vychází ze zpětné vazby našich uživatelů. Tato
zlepšení dělají naše řešení produktivnější v mapování procesů a vytěžování obsahu
dat.

ì Uživatelská základna tvořená cca 260 zákazníky: ARPO patří v Brazílii mezi
nejpoužívanější CABE nástroj pro mapování procesů. Řešení je nasazeno v malých,
středních a velkých organizacích jak ze soukromého, tak veřejného sektoru.

ì Modelování celého businessu, nejen procesů: komplexní a metodikou podpořený
přístup umožňuje vytvářet kontextové informace: organizační struktury, IS,
informace, rizika, metriky, strategie, udržitelnost, infrastruktura. Takto komplexní
informace umožňují pochopit složitost businessu organizace a jeho zákonitosti.

ì Podpora automatizace procesů: ARPO od verze 4.4 podporuje export modelů BPMN
do formátu XPDL, který je využíván workflow systémy k automatizaci procesů.
Součástí výsledného souboru jsou také informace s atributy objektů BPMN 2.0.
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RACI++ matice – nejen RACI…

ì Typizovaný report vztahů s
širokými možnostmi využití
(např. matice odpovědností
v modelovaném procesu).

Administrátor změny Odborný posuzovatel Osoba posuzující změnu Osoba revidující postup Příjemce
Formální a věcná kontrola žádosti o změnu provádí
Posouzení způsobu vyřízení změny musí být informován o provádí
Vyžádání stanoviska odborného posuzovatele provádí spolupracuje
Výzva k doplnění oznámení změny či žádosti o změnu provádí musí být informován o
Zhodnocení požadované změny a vypracování návrhu rozhodnutí provádí spolupracuje

Aktivita x Procesní role
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Široké možnosti vytěžování obsahu databáze

ì Základní rozhraní 
pro vytěžování 
obsahu databáze: 
pohledy skrze 
objekty a vazby.

ì Pokud nepostačuje 
průvodce, lze 
využít funkce SQL 
Assistant. 
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Sémantická kontrola pravidel modelování

ì Každá notace modelování je vymezena 
určitými sémantickými pravidly, která 
definují způsoby vytváření vazeb mezi 
objekty, pravidla pro větvení toku 
procesů atd. 

ì Sémantické kontroly obsluhuje v ARPO 
Modeleru integrovaná funkcionalita, 
která umožňuje provádět kontrolu 
dodržování pravidel modelování pro 
každý typ modelu notace. 

ì Modely s průběhy procesů mohou být 
v některých případech objektivně 
velmi složité a rozsáhlé a následná 
kontrola by byla přinejmenším časově 
velmi náročná. 
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HTML verze procesního modelu přístupná všem 
pracovníkům – komplexní informace při zachování vazeb 
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ì
Konfigurace a systémové požadavky
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Charakteristiky jednouživatelské a 
serverové verze ARPO Software

60

CHARAKTERISTIKA JEDNOUŽIVATELSKÁ LICENCE SERVEROVÁ LICENCE

Počet modelujících uživatelů 1 až 3 uživatelé 3 a více uživatelů

Uživatelé přistupující ke stejnému projektu Vždy pouze 1 uživatel 1 až 99 souběžně pracujících uživatelů

Týmová práce při modelování Závisí na „dohodě“ uživatelů Spravuje systém

Je požadován aplikační server Ne Ne

Je požadován  databázový server Ne, ani lokální MS-Access Ano (ORACLE nebo SQL-SERVER)

Je požadována síťová infrastruktura Ne Ano (připojení k SQL serveru) 

Je požadován  Software ARPO Server Ne Ano (1 serverová licence)

Je požadován  Software ARPO Modeler Ano (1 USB klíč / licence) Ano (1 USB klíčenka/licence)

ŠKÁLOVATELNOST

Konfigurovatelnost řešení
umožňuje organizaci
zakoupit jednouživatelskou
verzi a později migrovat na
serverovou verzi s kompletním
převodem procesních modelů bez 
dodatečných nákladů spojených s migrací 

dat.

Databáze
A

Databáze
B

Databáze

UPGRADE
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Licenční model SW ARPO

ì Licence k ARPO jsou poskytovány jako plovoucí. Licence je uložena na USB klíči. 
ì Jedna licence může být nainstalována na více fyzických počítačích.
ì Při práci v ARPO musí být USB klíč připojen ke klientské stanici – platí jak pro 

jednouživatelskou, tak serverovou verzi. 
ì Počet licencí (USB klíčů) může být nižší než skutečný počet uživatelů.
ì Například, ARPO software může být nainstalován na 4 počítačích, avšak pouze dva z 

nich budou moci pracovat současně (2 USB klíče).
ì U konkurenčních nástrojů by bylo nutné zakoupit 4 samostatné licence.
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Systémové požadavky na pracovní stanici

ì Hardwarové požadavky:
ì Procesor: Pentium IV dual core (nebo vyšší)
ì RAM: 2 GB (nebo více)
ì HDD: 300 MB

ì Softwarové požadavky – Microsoft Windows:
ì Minimální verze: doporučený OS - Windows 8.1, 8, 7, Vista
ì Rozlišení: 1024 x 768 bodů (nebo vyšší)
ì RDBMS klient: Vyžadováno pouze při použití Oracle nebo SQL Serveru
ì Přístupová práva: Uživatel s administrátorským profilem (pouze pro instalaci)
ì Nutná oprávnění pro čtení a zápis k instalačnímu adresáři ARPO

ì Softwarové požadavky – Microsoft Office:
ì Minimální verze: Office 2003 (nebo novější)
ì MS PowerPoint: Pouze při exportu modelů do prezentací
ì MS Word: Pouze při vytváření dokumentovaných postupů procesů
ì MS Visio: Pouze v případě importu diagramů z MS-VISIO
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Systémové požadavky pro síťovou verzi ARPO Software

ì Požadavky na infrastrukturu:
ì Síťová architektura: Klient – server (multi-tier architektura)
ì Databázový server: Je požadován, avšak nemusí být dedikovaný
ì Aplikační server: Není vyžadován (serverová vrstva je emulována klienty)
ì Přístup k databázi: Klientské stanice přistupující k databázovému serveru
ì Síťový traffic: Nízký, neukládají se obrázky, pouze data
ì Klientská stanice: Musí splňovat požadavky na předchozím snímku,

ì Požadavky na databázový server:
ì Procesor: Pentium IV Dual Core (nebo vyšší)
ì Paměť RAM: 2 GB (nebo vyšší)
ì HDD: 1 GB (průměrná hodnota po 1 roce provozu)
ì RDBMS: Oracle 9i nebo vyšší, případně SQL Server 2000 nebo vyšší,

případně Oracle Express / SQL Server Express Edition

ì Databáze ARPO:
ì Na databázovém stroji je vytvořena automatizovaným skriptem databáze ARPO,
ì Klientské stanice se připojují k databázi prostřednictvím ODBC.
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Používáme MS Visio, proč bychom měli uvažovat
o SW ARPO?

ì S APRO lze organizovat procesní diagramy do hierarchických úrovní a přehledných 
stromů (počet podřízených úrovní není omezen) u MS-VISIO musíte řídit jednotlivé 
„stránky“ bez možnosti tvorby dynamických provázaností procesů.

ì Objekty MS-VISIO umožňují (v základní verzi) zadávat pouze název příslušného objektu. S 
nástrojem ARPO BPMN++ je možné doplňovat další specifické atributy potřebné pro 
následnou analytiku procesů (popisy, časy, náklady, připojovat externí soubory…..)

ì Modelované procesy jsou ukládány do repository, která je plně kompatibilní s SQL. Takto 
uložená data lze následně efektivně vytěžovat. 

ì Modelování procesů je vzhledem k jednoduchosti nástroje velmi pružné a produktivní. 
Nástroj má implementovány akcelerátory pro modelování (automatické kreslení), které 
Vám umožní zakreslit proces již během interview s jeho vlastníkem a následně 
vygenerovat první verzi workflow ke kontrole.

ì Přestože používáte k kreslení procesů MS-VISIO, po nasazení ARPO dojde k rapidnímu 
snížení pracnosti spojené se správným namodelování procesů a jejich validaci uživateli.

ì Diagramy vytvořené v aplikaci MS-VISIO lze díky interní podpoře přímo importovat do 
nástroje APRO.
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ì
Přínosy a omezení BPM (s využitím SW ARPO)
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Přínosy navrhovaného řešení 1/4

ì Procesní model – je základním stavebním kamenem procesně řízené organizace, který 
konsoliduje veškeré dění související s chováním organizace při zachování vzájemných vazeb 
a souvislostí, které je prakticky nemožné statickými obrázky či textovými popisy udržet.

ì Nedocenitelná pomoc při změnovém řízení – změny procesů a souvisejících 
infrastrukturálních pohledů jsou jednoznačně identifikovatelné, jsou známy dopady před 
provedením změny a lze také provést „sanity check“ před/po implementaci změny.

ì Jednotnost přístupu - metodika a modelovací nástroj skrze pravidla modelování „tlačí“ na 
jednotný přístup k mapování a modelování procesů organizace -> provázaný procesní 
model popisující chování organizace stejným jazykem napříč celou organizací.

ì Analytické možnosti – modely a objekty jsou na úrovni repository propojeny soustavou 
typizovaných vazeb. Celý procesní model si lze představit jako prostorový objekt, kterým 
lze libovolně otáčet a vytvářet nejrůznější analytické pohledy na modelovanou realitu 
(procesní, organizační, produktový, informační, znalostní,…).
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Přínosy navrhovaného řešení 2/4

ì Provázanost prvků - do modelu jsou všechny objekty zaznamenány pouze jednou, 
modelovací nástroj pracuje s výskytovými kopiemi, aktualizace objektů modelu se 
automaccky promítají napříč celým procesním modelem.

ì Dynamika modelu – lze prohlížet strukturované úrovně procesů, subprocesů, přesouvat 
objekty, modely ve struktuře, provádět editaci atributů, importovat objekty.

ì Vizualizace procesů – i zde plad, že „jeden obrázek vydá za csíc slov“. Modul modelování 
umožňuje vytvářet procesní modely v závislosc na vrstvě modelované reality. Uživatel si 
dle potřeby v procesní dokumentaci zobrazuje modelovanou realitu zasazenou do 
kontextu ostatních čásd systému procesů.

ì Konsistentní procesní model - s daty uloženými v jedné centrální repository v 
sofisckovaných strukturách vytváří synergické efekty. Manažeři na všech úrovních mají 
kvalitní informační podporu pro řízení, rozhodování a zlepšování procesů, procesy jsou 
provázány do řetězců s ošetřenými rozhraními mezi procesy.
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Přínosy navrhovaného řešení 3/4

ì Jasné vazby procesů na strategické cíle a jednoznačné odpovědnosti – strategie, resp. 
strategické cíle, dávají kontext struktury procesů a z druhé strany procesy naplňují 
strategické cíle. Organizační struktura je přizpůsobena procesům nikoliv opačně. Pro 
všechny zaměstnance lze z procesního modelu získat podrobný popis všech odpovědností 
a činností, které mají vykonávat, dokumentů, s kterými mají pracovat, každý proces má 
svého vlastníka, dodavatele a zákazníka.

ì Soulad business procesů s právními požadavky – metodický postup a použité typy modelů 
provazují identifikované regulátory s procesy, změna regulátorů vyvolá skrze vazby 
změnové řízení procesu.

ì Strukturovaný sklad znalostí – největší konkurenční výhoda v podobě znalostí není 
ukládána jen v „hlavách zaměstnanců“, ale ve strukturovaném procesním modelu. Z 
tohoto úhlu pohledu je potenciál využití procesního modelu nezměrný (nahrazení vnitřní 
předpisové dokumentace, školení nových zaměstnanců).
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Přínosy navrhovaného řešení 4/4

ì Vysoké možnosti optimalizace - jsou dány komplexním pohledem na procesy a 
množstvím informací, které popisy procesů poskytují. Pro všechny procesy jsou 
stanoveny metriky a existuje prostředí pro trvalé sledování jejich dosahování.

ì Trvalé zvyšování zralosti organizace a business procesů - na základě vyhodnocování 
zpětné vazby z procesů prostřednictvím jejich metrik a skrze metodický postup 
(vytěsňování podpůrných a hodnotu nepřidávajících aktivit) a zralostní model PEMM 
dochází k posunu ve všech klíčových faktorech zralosti organizace a procesů.

ì Podpora ICT – informační systémy procesně řízených organizací plní infrastrukturální roli, 
procesy pouze generují požadavky na funkčnost a IS tuto funkčnost obsluhuje. Obě vrstvy 
jsou na sobě nezávislé. Informace pro nasazení takového informačního systému poskytuje 
v plné šiří právě procesní model. 

69



©  KLUG SOLUTIONS

Omezení navrhovaného řešení 1/3

Otázka omezení může být specifická dle podmínek konkrétní organizace, přesto uvádíme 
určitý všeobecný výčet problematických oblastí, na které při implementaci BPM narážíme.

ì Zavedení BPM s podporou SW nástroje představuje pro podnik investici - v podobě 
licencí a transferu znalostí do podniku. Dále se předpokládá, ostatně jako u každého 
kritického projektu, významná podpora vedení.

ì Nezanedbatelná pracnost - při vytváření procesního modelu. Z tohoto omezení se rázem 
může stát přínos v podobě kritické revize současného nastavení procesů.

ì Procesní řízení nepředstavuje „quick fix“ - na všechny neduhy organizace i když přispěje k 
zvýšení efektivnosti a výkonnosti procesů.

ì Procesní řízení je koncepcí řízení podniku neslučitelnou s tradičním funkčním řízením -
transformace na jiný způsob řízení se dotýká prakticky celé organizace. Z toho plyne 
nutnost postupné adaptace souvisejících systémů (hodnocení výkonnosti, motivace a 
rozvoj zaměstnanců, pracovních postupů,..).
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Omezení navrhovaného řešení 2/3

ì Práce procesního analytika je obvykle prací na plný úvazek - organizace musí tuto roli 
vytvořit. Je žádoucí určitá nezávislost na řídích strukturách. Procesní analytik musí být 
dostatečně kreativní osobnost s určitým nadhledem, která dokáže vidět věci v širších 
souvislostech. Technické znalosti nejsou na škodu, avšak není žádoucí tuto roli přenášet na 
IT, které pak deformuje realitu k obrazu svému. 

ì Procesního řízení také předpokládá určitou velikost organizace a složitost sítě business 
procesů. Pravděpodobně nemá valného smyslu investovat do modelování procesů v 
podniku jednotlivce či mikropodniku s 10 zaměstnanci. Pokud se podniku daří a roste, pak 
s krizí autonomie, kdy centralizovaný způsob řízení již přestává kapacitně dostačovat a 
nastane potřeba nutného delegování, je zcela na místě uvažovat o procesním řízení coby 
manažerském nástroji. 
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Omezení navrhovaného řešení 3/3

ì Naše metodické postupy jsou zasazeny do kontextu modelovací notace ARPO, což přináší 
určitá omezení. Kroky metodiky související s mapováním a modelováním business procesů 
jsou obecné a v podstatě nevylučují nasazení jakékoliv SW nástroje, zatímco vytváření 
dalších provázaných pohledů na business procesy a jejich logické okolí je specifické, 
akcentuje potenciál (modelování a následné vytěžování obsahu repository), který se 
využitím ARPO Software v tandemu s upravenou notací modelování nabízí. 

ì Procesní model nepopisuje vyčerpávajícím způsobem všechny procesy organizace. Námi 
navržená metodika modelování počítá s určitou mírou abstrakce a rovnováhou mezi 
vynaloženým úsilím a přidanou hodnotou popisu procesů. Vždy je nezbytné popsat 
hodnototvorný řetězec, tedy klíčové procesy, které jsou podstatou existence organizace. V 
praxi může být celá řada procesů, u nichž je dostačující popis globálních atributů – typicky 
procesy, které organizace zajišťuje formou outsourcingu (např.: BOZP a PO, problematika 
EMS, účetní služby apod). V úvodní etapě obvykle navrhneme strukturu procesního 
modelu, tedy procesně významných oblastí, kterými by se měla organizace zabývat.

72



©  KLUG SOLUTIONS

ì
Freeware verze SW ARPO



©  KLUG SOLUTIONS

Vyzkoušejte si freeware verzi SW ARPO

ì Z webový stránek si stáhněte instalátor freeware verze.
ì Archiv rozbalte na Vašem lokálním disku.
ì Z rozbaleného archivu spusťte soubor SETUP.EXE. 
ì Spustí se instalátor s dialogovými okny (Next / Next / Finish).
ì Ke spuštění aplikace použijte ikonku ARPO BPMN++ Freeware na Vaší ploše.

ì Uvítáme Vaše názory případné dotazy k SW ARPO:
ì Kontakt: Vítězslav Vlasák
ì Mobil: +420 773 556 656

ì Skype: vitezslav.vlasak

ì E-mail: vitezslav.vlasak@klugsolutions.cz
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Ukázkový projekt

ì V databázi freeware verze jsme pro Vás připravili 
projekt obsahující ukázky jednotlivých typů modelů 
(celkem 151 ukázek).

ì Modely jsou řazeny do tematických skupin dle 
perspektiv modelování notace ARPO. 

ì Filtr metody modelování je zcela otevřený, freeware 
verze není nijak časově ani funkčně omezena. 

ì Jediné omezení se týká počtu nových objektů, které lze 
v repository založit (omezení je na 450 objektů v rámci 
projektu).  
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Diskuse…

ì Děkuji za pozornost…


