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Implementácia IS KARAT 
v CKM 2000 Travel 

Od polovice deväťdesiatych rokov je spoločnosť CKM 2000 Travel
činná v oblasti cestovného ruchu so zameraním na služby 
študentom a mladým ľuďom. Cieľom je umožniť spoznávanie iných
kultúr a krajín a od toho sa odvíja aj portfólio produktov, 
ktoré ponúka. Zabezpečuje letenky a autobusové lístky na cesty 
po celom svete. Klientom ponúka jazykové a pracovné pobyty.
Ťažiskom služieb je predaj produktov šitých podľa individuálnych
potrieb klientov, čo umožňuje v maximálnej miere spĺňať ich 
očakávania. 

Ing. Ladislav Kovář
lkovar@ckm.sk

Od založenia spoločnosti sa rozširuje skladba
produktov a spôsob ich predaja sa prispôsobuje
vývoju a trendom na trhu. Spoločnosť kladie stále
väčší dôraz na onlineový predaj, čo sa prejavuje
rastúcim počtom portálov.

ROZHODNUTIE O ZMENE
Pred zavedením informačného systému KARAT

každá organizačná jednotka používala vlastnú in -
štaláciu fakturačného a skladového softvéru, ktorý
umožňoval predaj produktov spoločnosti. Dáta 
z jednotlivých prevádzok sa posielali v podobe
záloh do centrály, kde sa vkladali do účtovného
softvéru. Keď odhliadneme od faktu, že daný sys-
tém spracovania dát vyžadoval pomerne vysokú
asistenciu obsluhy, mali sme za danej situácie spo -
ľahlivý systém na vedenie účtovníctva.

Aké dôvody nás teda viedli k rozhodnutiu 
o zmene fakturačného a účtovného softvéru?:
�Úsilie o vytvorenie on-line fakturačného a úč -

tov ného softvéru.
�Vysoká prácnosť pri kontrole dát, ktoré sa v úč -

tovníctve nachádzajú.
�Nástroj na centrálnu evidenciu informácií 

v našej firme.
�Nástroj, ktorý umožní implementovať faktu rá ciu

priamo do nášho on-line systému pre daja.
�Nástroj na tvorbu vnútropodnikových výkazov,

bez nevyhnutnosti asistencie človeka pri tvorbe
výkazu (automatické generovanie z dát v úč tov -
níctve).
Výsledkom bolo vypracovanie zadania, na kto -

rého základe bol IS KARAT upravený na naše
špecifické potreby, pretože ako cestovná kan ce -
lária máme aj zo zákona vyplývajúce špecifiká pri
účtovaní.

IMPLEMENTÁCIA A HODNOTENIA
Ako hodnotíme po určitom čase implementáciu

informačného systému?
Proces implementácie prebiehal v našej firme 

v niekoľkých etapách, ktoré však neboli výsledkom
analýzy, ale okolností nesúvisiacich s procesom
implementácie. Vlastné zadanie bolo vypracované
na základe požiadaviek odvodených z daného stavu
chodu našich pobočiek a centrály. Toto za da nie
vypracovali naši interní pracovníci s vyu ži tím
konzultácií vo firme, ktorá dodávala IS KARAT. 

Už v procese prípravy zadania je výhodou, keď
je súčasťou tímu aj osoba, ktorá má dostatočné
znalosti o vývoji softvéru. V žiadnom prípade nie
je potrebné, aby tento pracovník vedel progra mo -
vať, ale je výraznou prednosťou, keď má znalosti
o tvorbe databáz a princípoch tvorby informač -
ného systému. Buď takéhoto pracovníka získate
zvonka, outsourcujete ho, alebo v optimálnom
prípade ho máte vo vlastnej organizácii.

Zásadným prínosom je výrazná úspora doda-
točných nákladov potrebných na úpravu softvéru
po implementácii – keď zistite, že pôvodne navrh -
nutý spôsob riešenia nie je optimálny.

Vo všeobecnosti treba klásť dôraz na prípravu 
a najmä na presné stanovenie cieľa, t. j. čo chceme
implementáciou nového IS vo firme dosiahnuť.

Na prvý pohľad logické rozhodnutie o nasadení
nového účtovného softvéru na začiatku fiškálne-
ho roka sa ukázalo ako nie práve šťastné. Ak totiž
všetko zo strany dodávateľa funguje, stále musí -
me rátať s určitým časom na osvojenie si nového
účtovného prostredia zo strany koncových užíva -
teľov, t. j. v našom prípade účtovníkov. Prvotné
pozitívne očakávanie zo strany užívateľov rýchlo
vyprchalo v momente, keď zistili, že musia upra -
viť svoje návyky a naučiť sa nové postupy pri práci
s informačným systémom. 

Preto jednoznačným záverom pre nás je po -
znanie, že akýkoľvek nový softvér je potrebné
nasadzovať skôr ako je plánovaný termín začatia
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jeho prevádzky – aj za cenu duplicitného zadáva-
nia údajov.

ZAŠKOLENIE PRACOVNÍKOV
Osvojenie si nového informačného systému 

a zaškolenie pracovníkov je ďalším rozhodujúcim
momentom. V procese prípravy je potrebné ve -
novať pozornosť aj tejto časti projektu. Ako opti-
málny sa javí byť postup, keď malá skupina pra-
covníkov (o veľkosti rozhoduje reálne množstvo
ľudí, ktorí budú nový IS používať) ovládajúca
chod firmy vo všetkých aspektoch, ktorých sa
nový IS dotýka, absolvuje intenzívne školenie za -
merané na osvojenie si ovládania a funkcií nového
informačného systému.

Takéto osoby následne vypracujú postupy,
ktoré sa majú pri bežných pracovných úkonov
vykonávať. Takto vypracované postupy slúžia nie-
len ako pomôcka pre jestvujúcich pracovníkov pri
zavádzaní nového IS, ale predovšetkým sú sú -
časťou popisu práce danej pozície vo firme, čo je
nevyhnutným predpokladom na úspešné zapra-
covanie nového pracovníka.

Nehovoriac o tom, že je lacnejšie riešiť jedno -
duché otázky typu: „Čo musím urobiť, aby bolo
toto okienko zelené?“ asistenciou takéhoto pra-
covníka, ako si platiť asistenciu u dodávateľa IS.

Školenie pracovníkov na nový IS po jeho imple-

mentácii je potrebné vykonať v dvoch fázach. Tou
prvou je školenie zamerané na všeobecné zákoni-
tosti ovládania informačného systému pred jeho
začatím. Cieľom nie je dať užívateľom bodový
postup ako vytvoriť nový záznam, ale skôr ukázať
vytvorenie základných (zo strany objednávateľa
zadaných) dokumentov. Po nasadení IS sú na
riešenie bežných otázok ohľadom ovládania
pripravené práve osoby, do ktorých vyškolenia
sme investovali viac zdrojov.

Druhá fáza školenia by sa mala uskutočniť tri
až päť mesiacov po zavedení IS. Obsahom tohto
školenia už sú špecifické otázky typu: „Ako
docielim, aby bolo toto zelené len za predpokla -
du, že toto a toto je červené a modré?“. Zoznam
konkrétnych otázok vytvoria jednotliví pracovníci
a po ich zatriedení sa ako súčasť zadania školenia
pošlú dodávateľovi IS, aby na ich základe pripra -
vil druhé školenie.

PRISPÔSOBENIE POTREBÁM FIRMY
Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že výber

dodávateľa IS bol správny. Možné je v princípe
všetko. Rozdiel je len v zdrojoch, ktoré treba
vynaložiť na dosiahnutie cieľa. Z tohto pohľadu je
pomer výkon/cena pre nás akceptovateľný. Platí,
že čím väčší zásah do informačného systému, tým
väčšiu pozornosť treba venovať príprave a zadaniu.

Naša firma má dosť špecifický spôsob účtova-
nia, ktorému sme museli prispôsobiť vo veľkej
miere aj informačný systém. Prispôsobovanie pre-
bieha po etapách. V roku 2006 sme IS nasadili 
a v roku 2007 a neskorších obdobiach sa venu-
jeme automatizácii postupov, ktoré sa používajú.
Tieto úpravy majú zmysel preto, lebo aj napriek
nákladom, ktoré si ďalšie úpravy IS vyžadujú,
dosiahneme úspory na ľudských zdrojoch a zní -
žime chybovosť účtovania zapríčinenú chybným
nahodením údajov.

VYUŽITIE MOŽNOSTÍ IS KARAT
Plné využitie možností IS je dané správnym

nastavením vnútorných procesov vo firme. Treba
mať vždy na pamäti, čo je cieľom zmeny a komu
zmena prinesie úžitok. Preto využitie jednot li -
vých modulov/funkcionalít IS musí podliehať
analýze aktuálneho stavu chodov vo firme.
V našej firme postupne upravujeme jednotlivé
časti IS s tým, že najprv sme zabezpečili fungo-
vanie základných procesov a postupne optima -
lizujeme ďalšie.

Pred sebou ešte máme viacero úloh, ktoré mu -
sí me vykonať a tomu úmerne aj v súčasnosti vy -
užívame potenciál IS KARAT.

Autor je finančný riaditeľ CKM 2000 Travel s.r.o.


