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Agenda

1. Úvod
2. Čo je to proces

Procesy a ich modelovanie
Procesný prístup
Životný cyklus procesu

3. Čo je to procesné riadenie
Poznanie procesov – AsIs
Statické a dynamické analýzy
Rozvoj procesných modelov – ToBe

4. Čo je to Business Process 
Management

Riadenie životného cyklu procesu
Technológia BPM
Metodika BPM

5. Využitie procesných modelov
Procesná dokumentácia
Definícia požiadaviek na IS
Časové a nákladové analýzy
Optimalizácia procesov
Automatizácia procesov
Procesné riadenie organizácie
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Úvod

WEB

GRID

Process designer
Process developer

Process admnistratorUser
Process manager
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• Proces je súbor činností zoskupených  za účelom dosiahnutia cieľa
• Presne definovaný začiatok (udalosť) a koniec
• Metodicky riadený pravidlami a postupmi
• Vykonávaný určenou skupinou pracovníkov
• Produkujúci definovaný produkt tj. výsledok

AktivitaUdalosť Výsledok    

Vlastník Pravidlá a postupy

Definícia procesu
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Dekompozícia procesu

• Procesne orientovaná dekompozícia
využíva procesný pohľad na aktivity organizácie 
poskytuje možnosti pre vylepšovanie procesov a zmien 
organizácie

Správa daní

Registrácia Vyrúbenie dane Výber dane Kontrola Exekúcia distribúcia

Jozef Balun . email: balun_jozef@novitech.sk
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BPM – základné pojmy

Odbor Daňové systémy

Dodávateľ

Divízne závody  a úseky
vedenia spoločnosti

Oddelenie Zúčtovanie
výkonových faktúr

Workflow systém

Výrobná učtáreň

Daňová kontrola

Cenová kontrola
Kontrola vecnej

správnosti

Schválenie

Zaevidovanie a
zaúčtovanie faktúry

Faktúra s prílohami

Nie

Ukončenie  procesu

Výber adresátov
cenovej a vecnej

kontroly 

Všetci potvrdili vecnú
kontrolu ?

Zosúladenie výsledku
vecnej kontroly

Nie

Cenová kontrola
predchádza vecnú ?

Nie

Bola vykonaná cenová
kontrola ?

Cenová kontrola

Áno

Nie

Áno

Nie

Nie

Nie

Áno

Áno

Typ faktúry MD1 ?
Áno

Nie

Nie

Nie

1.Kontrola formálnej
správnosti a
preúčtovanie

Nie

Je potrebná následná
daňová kontrola ?

Následná daňová
kontrola

Nie

2.Kontrola formálnej
správnosti a
preúčtovanie

Nie

Áno

Nie

ÁnoJe potrebná daňová
kontrola alebo

posúdenie dane ?

Áno

Nie

Nie

Procesné diagramy
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BPM – životný cyklus procesuElementárny proces

Elementárny proces je obvykle vykonávaný
• jedným pracovníkom
• na jednom mieste
• v jednom časovom intervale

Elementárny proces môže byť
• manuálny 
• automatizovaný
• kombinovaný

Jozef Balun . email: balun_jozef@novitech.sk
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Životný cyklus procesu

Analýza

Implementácia

VykonávanieMonitorovanie

Optimalizácia

Jozef Balun . email: balun_jozef@novitech.sk
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Funkcie, vedúce aktivity organizácie

Admin.       Reg..        Ekon.

Kľúčové procesy sú
zadefinované, ale ešte stále sú

dominantné funkcie

Realizačné procesy riadia 
(vedú)  aktivity organizácie

Spracovanie poistnej udalosti

Schvaľovanie faktúry

Tvorba zmluvy

Admin.         Reg.        Ekon.

BPM - Procesný prístupBPM - Procesný prístup
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BPM - Procesný prístupBPM - Procesný prístup – Maticová OŠ

Nie, v procesnom riadení

Jozef Balun . email: balun_jozef@novitech.sk
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Prečo procesné modely

• Procesná dokumentácia
každý v organizácii vidí čo robí a a ako jeho práca zapadá do procesov 
organizácie

• Optimalizácia organizačnej štruktúry
procesy definujú potreby zdrojov, ich vzťahy, zodpovednosti

• Spájanie a rozdeľovanie organizácií
zjednotenie procesov, outsourcing procesov

• Časové a nákladové analýzy
statické a dynamické analýzy

• Návrh IT systémov
definovanie požiadaviek na IT, podklad pre implementáciu

• Automatizácia procesov
zavednie procesov do praxe

• Monitoring a optimalizácia procesov
zavednie procesov do praxe

Jozef Balun . email: balun_jozef@novitech.sk
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BPM – príklad - oslava

1. Role/aktéri:
• hostia
• domáci
• oslávenec
• nákupca
• kuchár
• obsluha
• zabávač
• fotograf
• obchodník
• ...

2. Business objekty:
• miesto oslavy
• zoznam účastníkov
• pozvánka
• recept
• zoznam surovín
• suroviny
• nápoje
• predpripravené suroviny
• jedlo
• aperitív 
• taniere
• prílohy
• ...

3. Aktivity/el.procesy:
• vybrať miesto oslavy
• vybrať jedlo a nápoje
• vybrať účastníkov oslavy
• pozvať účastníkov oslavy
• napísať zoznam surovín pre 
pripravované jedlo
• skontrolovať čo z týchto surovín 
máme doma
• upraviť zoznam čo je potrebné
nakúpiť
• nakúpiť suroviny a nápoje
• predpripraviť suroviny (napácovať
mäso)
• pripraviť taniere, príbory, poháre
• rozložíť oheň
• pripraviť jedlo
• pripraviť drinky, ...

4. Procesy:
• príprava oslavy
• príprava jedla a nápojov
• oslava
• upratanie po oslave
• ...

Jozef Balun . email: balun_jozef@novitech.sk



BPM – eFocus
10. marca 2008

Page 13

BPM – príklad - oslava

5. Atribúty pre aktivity:
• role, kto ich vykonáva
• ceny surovín
• cena práce / nezaujíma
• časy pracnosti
• časy technologické
• ...

6. Udalosti:
• dva týždne do narodenín 
oslávenca
• rozhodnutie o spôsobe a 
mieste oslavy
• príchod hostí
• opitý hosť
• rozbitá fľaša
• ...

7. Business rules/pravidlá:
• ak prídu aspoň dvaja vegetariáni urobím tofu
• ak príde aj sused Jano a Janka s Ferom tak Jano nemôže sedieť pri 
Janke
• ak bude viac hostí ako 12 prinesiem z pdokrovia ďalší stôl
• ak sa bude viac míňať červené ako biele a vypije sa viac ako 5 fliaš
syn pôjde kúpiť ďalie do vinotéky
•...

Jozef Balun . email: balun_jozef@novitech.sk
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BPM – príklad – oslava

8. Otázky pri tvorbe procesného modelu:
• urobíme oslavu doma alebo v piknik v prírode alebo v nejakom 
podniku?
• budú si môcť hostia sadnúť ako chcú alebo bude zasadací
poriadok?
• sú nejaké obmedzenia kto vedľa koho môže sedieť?
• chceme ich dať nejako dokopy?
• bude jedlo rovnaké pre všetkých alebo si budú môcť vybrať
z ponuky?
• pripravíme jedlo dopredu alebo ho budeme robiť počas party?
• donesieme naraz všetko čo máme pripravené na stôl alebo sa bude 
dopĺňať podľa potrieb a objednávky?
• budeme mať špeciálny aperitív a iné nápoje pre a po jedle?
• hostí budeme obsluhovať alebo si každý zoberie sám podľa svojej 
chuti a potreby?
• budeme jest všetci naraz alebo každý keď bude mat chuť?
• ...

Jozef Balun . email: balun_jozef@novitech.sk
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BPM – príklad – oslava

Jozef Balun . email: balun_jozef@novitech.sk

Základné pojmy:
• Proces
• Úlohy/aktivity/služby
• Rola
• Udalosť
• Business pravidlá
• Inštancia procesu
• Audit procesu
• Metriky, KPI
• Predikcia
• Stavový diagram objektu

Odbor Daňové systémy

Dodávateľ

Divízne závody  a úseky
vedenia spoločnosti

Oddelenie Zúčtovanie
výkonových faktúr

Workflow systém

Výrobná učtáreň

Daňová kontrola

Cenová kontrola
Kontrola vecnej

správnosti

Schválenie

Zaevidovanie a
zaúčtovanie faktúry

Faktúra s prílohami

Nie

Ukončenie  procesu

Výber adresátov
cenovej a vecnej

kontroly 

Všetci potvrdili vecnú
kontrolu ?

Zosúladenie výsledku
vecnej kontroly

Nie

Cenová kontrola
predchádza vecnú ?

Nie

Bola vykonaná cenová
kontrola ?

Cenová kontrola

Áno

Nie

Áno

Nie

Nie

Nie

Áno

Áno

Typ faktúry MD1 ?
Áno

Nie

Nie

Nie

1.Kontrola formálnej
správnosti a
preúčtovanie

Nie

Je potrebná následná
daňová kontrola ?

Následná daňová
kontrola

Nie

2.Kontrola formálnej
správnosti a
preúčtovanie

Nie

Áno

Nie

ÁnoJe potrebná daňová
kontrola alebo

posúdenie dane ?

Áno

Nie

Nie
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Procesné modelovanie - fázy
Im

plem
entácia
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Statická analýza - Poznanie procesov

• Príčiny zdržiavania procesov
Problémy s dostupnosťou informácií
Oneskorovanie informácií

• Urýchlenie procesov
Zmena informačného systému z “pasívneho” na 
“aktívny”
Riešenie problémov v čase ich vzniku

• Prispôsobenie organizačnej štruktúry
Procesná organizačná štruktúra
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BPM – životný cyklus procesu

• BPM = manažment procesov a ich zmien v rámci ich celého 
životného cyklu

• BPM = metodológia + technológia

• BPM umožňuje procesy:
Modelovať
Implementovať
Prevádzkovať
Monitorovať
Optimalizovať

BPM riešenia
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Riadenie inštancie procesu

Riadenie inštancie procesu

Ľudské úlohy

SW modul 1 SW modul 3

SW modul 5

SW modul 4

Služby systémov Ľudské aktivity Služby systémov

SW modul 2

Riadenie inštancie procesu
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BPM – eFocus
10. marca 2008

Page 20

Riadenie inštancie procesu

Riadenie ďalšej inštancie procesu

SW modul 1 SW modul 3

SW modul 5

SW modul 4

SW modul 2

Ľudské úlohy Služby systémov Ľudské aktivity Služby systémov

Riadenie inštancie procesu
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Audit procesu

Audit

Monitoring výkonnosti organizácie

SW modul 1 SW modul 3

SW modul 5

SW modul 4

SW modul 2

Ľudské úlohy Služby systémov Ľudské aktivity Služby systémov

Audit procesu

Jozef Balun . email: balun_jozef@novitech.sk
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Proc. integrácia ľudí a systémov 

SW modul 1 SW modul 3

SW modul 5

SW modul 4

SW modul 2

Ľudské úlohy Služby systémov Ľudské aktivity Služby systémov

B
PM

SO
A

Ľudia

Procesná integrácia ľudí a systémov

Jozef Balun . email: balun_jozef@novitech.sk



BPM – eFocus
10. marca 2008

Page 23

BPM – základné komponentyBPM – Základné komponenty

BPMN

BPEL

BAM

WS-BPEL
WS-CDL

BPRI

BPDM
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Vzťah BPM a SOAVzťah BPM a SOA
BPM

SOA

ESBUDI
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Záver / diskusiaBPM metodológia

10. marca 2008

Jozef Balun . email: balun_jozef@novitech.sk

10. marca 2008

1. Create
Establish BPM project 
methodology

Create the As-IS 
business process model

Create the To-Be 
business process model

Build Business measure 

Phase 1:

Phase 2:

Phase 3:

Phase 4:

2. Select
Communicate and verify 
business process model

Select and define 
processes for 
automation

Define business rules 
and process roles

Phase 5:

Phase 6:

Phase 7:

3. Automate
Build the workflow model

Model the user interfaces

Build the object model

Build partner interfaces

Automate the workflow 
model

Phase 8:

Phase 9:

Phase 10:

Phase 11:

Phase 12:

4. Manage
Maintain the process

Learn people

Monitor the process 
instances

Improve the business 
process

Phase 13:

Phase 14:

Phase 15:

Phase 16:
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Dáta

Informácie

Vedomosti

Procesný
manažment

Informačný
manažment

Master dáta

ADMIS EIS MIS CoreIS

Podnikový
warehaus

Výkonový
warehaus

Pochopenie

Rozhodnutia

Plánovanie

Aktivity

Procesné riadenieBPM - Procesné riadenie

Jozef Balun . email: balun_jozef@novitech.sk
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• Podnikové „know-how“ držia vlastníci procesov
• Zjednotenie pracovných postupov 
• Auditovateľnosť procesov
––––––-
• Monitorovanie procesov
• Skrátenie času vykonania
• Upozornenia pri prestojoch
• Neustále zlepšovanie procesu
–––––––
• Schopnosť prispôsobiť sa zmenám
• Zefektívnenie plánovania / predikcie
• Možnosť riadiť procesy medzi organizáciami
––––––-
• Funkčnosť IT systémov definujú procesy
• Integrácia IT systémov a manuálnych aktivít

Prínosy BPMPrínosy BPM

speed

resources

fuel

Jozef Balun . email: balun_jozef@novitech.sk
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• Procesy v jednom čase sú stabilné, majú málo výnimiek
• Vysoká početnosť výskytov procesov
• Veľa typovo podobných produktov
• –––––
• Na procesoch pracuje viacero ľudí
• Organizácia je geograficky rozložená
• Organizácia spolupracuje s inými organizáciami  alebo 

zákazníkmi
• –––––
• Vyžaduje sa vysoká flexibilita/adaptabilita
• –––––
• Je požadovaná auditovateľnosť procesu
• Organizácia si vytvára procesnú dokumentáciu

Kedy sa prejaví sila BPMKedy sa prejaví sila BPM

Jozef Balun . email: balun_jozef@novitech.sk
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Adaptabiliné riešenia – získanie konkurenčnej výhody
• Úverový, poistný produkt
• Daňový produkt
• Telekomunikačný produkt

Flexibilné riešenia – udržanie konkurenčnej výhody
• Schopnosť prispôsobiť sa zmenám – legislatíva, trh, reformy
• Prispôsobenie IT podpory za požadovaný čas a peniaze

Riadenie procesov medzi organizáciami
• Integrované obslužné miesta
• Dodávky „just-in-time“

Riadenie procesov v organizácii
• Nákup, predaj, údržba, ...
• Schvaľovacie procesy – faktúry, zmluvy, objednávky, udalosti, ...
• Procesy podliehajúce normalizácii, auditu, ...

Typické príklady použitia BPMTypické príklady použitia BPM

Jozef Balun . email: balun_jozef@novitech.sk
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pFlow riešeniaBPM technológie
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It is not the strongest that will survive, 
not the most intelligent

but the one who is most responsive to change

Charles Darwin
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?
Ďakujem za pozornosť

balun_jozef@novitech.sk
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