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Microsoft SharePoint 2010 
přináší revoluční změny 
pro řízení organizací
Nejrychleji rostoucí produkt v celé historii společnosti Microsoft - 
Microsoft SharePoint - je ucelená platforma nástrojů pro podnikovou 
spolupráci, práci s dokumenty a informacemi, poskytující navíc 
pokročilé nástroje pro správu související infrastruktury a vysokou 
fl exibilitu. Navíc umožňuje vývoj podnikových aplikací ať už s pomocí 
kódování nebo i bez něj. 

V květnu 2010 došlo k uvolně-

ní nové verze a s ní přichází dal-

ší krok k tomu, aby se technologie 

SharePoint stala centrálním řešením 

pro zvyšování týmové produktivity a 

usnadnění řízení organizace bez oh-

ledu na její velikost. Výraznou změ-

nou oproti minulosti je možnost zvolit 

webové řešení v rámci tzv. Microsoft 

Online Services, které zahrnují služ-

by Exchange Online, SharePoint 

Online, Communications Online 

a LiveMeeting. Služby Microsoft 

Online Services už jsou plně dostup-

né v České republice a podle infor-

mací z Microsoftu během 1 roku bu-

dou uvedené i na Slovensku.

V tomto příspěvku bych chtěl uká-

zat některá z možných využití tech-

nologie SharePoint – oblast správy 
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a oběhu dokumentů, oblast správy 

webového obsahu, oblast business 

intelligence a oblast správy znalostí 

a informací.

 Technologie SharePoint – 
pro každého něco
Jak již bylo řečeno, technologie 

SharePoint je integrovaný celek růz-

ných funkčností pro zvyšování pro-

duktivity. Společnost Microsoft do ur-

čité míry opakuje úspěšný koncept, 

který fungoval při vytváření balíku 

Offi ce – sdružit různé aplikace a 

funkčnosti do jednoho celku, velmi 

úzce je propojit a prodávat za vý-

hodnou cenu. Podobně jako u balí-

ku Offi ce i tady může mít běžný CIO 

pocit, že řešení je tak komplexní, že 

pravděpodobně většinu možností 

SharePoint asi organizace nedokáže 

naplno využít, ale i v tomto případě 

nakonec zjistí, že je výhodné tuto 

technologii nasadit. Důvodem bude 

jak to, že různé typy uživatelů bu-

dou využívat různé funkce, tak 

i to, že mít jednu integrovanou 

platformu je mnohem výhod-

nější, než mít řešení kombinu-

jící různé aplikace od různých 

dodavatelů a snažit se, aby 

takové aplikace spolu správně 

spolupracovaly.

Jako hlavní cíl technologie 

SharePoint se uvádí především:

■   usnadnit spolupráci mezi lidmi a 

pracovními týmy

■   zajistit sdílení znalostí

■   poskytnout nástroje pro správu 

dokumentů a webového obsahu

■   umožnit uživatelům přístup k in-

formacím, které potřebují pro 

svou práci

■   umožnit další vývoj aplikací využí-

vajících funkčnosti zabudované v 

technologii SharePoint (například 

obousměrná komunikace s pod-

nikovými aplikacemi, nastavení 

automatizovaných procesů, vy-

hledávání informací nebo nástroje 

pro reportování)

S technologií SharePoint přicháze-

jí do styku různé skupiny pracovníků 

organizace. Pro každého z nich tech-

nologie přináší specifi cké výhody, 

jako například:

■   pro řídící pracovníky – přístup 

k informacím, které potřebují pro 

rozhodování

■   pro běžné uživatele – nástroje pro 

jednoduchou spolupráci s kolegy, 

pro vyhledávání informací nebo 

pro sdílení znalostí

■   pro pokročilé uživatele – mož-

nosti vytváření automatizovaných 

procesů (workfl ows) a editace 

stránek

■   pro vývojáře – platformu pro vý-

voj aplikací v běžných nástrojích 

typu Visual Studio. Aplikace mo-

hou využívat funkce zabudované 

v technologii SharePoint a nemusí 

je vytvářet znovu od začátku.

■   pro IT oddělení – možnost kon-

solidace různých dílčích řešení, 

jednoduchou správu a maximální 

bezpečnost systému

 Schopnosti a možnosti – 
reálný přínos pro organizaci
Schopnosti a možnosti technologie 

SharePoint samotný Microsoft dělí do 

6 oblastí tak, jak ukazuje následující 

obrázek:

Možnosti Microsoft SharePoint 

Server 2010

Stránky

Pro snadné a bezpečné sdílení in-

formací se zaměstnanci, partnery a 

zákazníky slouží nástroje ve skupině 

Stránky. SharePoint technologie při-

náší integrovanou infrastrukturu pro 

tvorbu a správu intranetových por-

tálů i extranetových a internetových 

stránek.

Komunity

Nástroje v oblasti Komunity umož-

ňují lidem spolupracovat moderní-

mi způsoby, na které jsou zvyklí ze 

soukromého života. Tím uživatelé 

mohou sdílet své znalosti a nápady 

a najít kolegy, experty a informa-

ce mnohem rychleji, než kdyby 

využívali starší způsoby komu-

nikace.

Obsah

Správa životního cyklu in-

formace či dokumentu je pod 

kontrolou s nástroji v oblasti 

Obsah. Tyto nástroje umožňují 

dosáhnout rovnováhy mezi poža-

davky uživatelů a předpisy (ve formě 

interních pravidel, legislativních po-

žadavků a nastavených procesů).

Vyhledávání

Nástroje v oblasti Vyhledávání 

umožňují vyhledat informace a oso-

by, které uživatel právě potřebuje. 

Nástroje dokáží kombinovat výhody 

integrované, lehce spravovatelné 

platformy s nejlepší dostupnou tech-

nologií pro vyhledávání podnikového 

obsahu.
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Analýzy

Nástroje v oblasti Analýzy pomá-

hají správnému rozhodování pomocí 

správných informacím, ve správné 

době, na správném místě a ve správ-

né formě. Spolupráce s podnikovými 

aplikacemi typu ERP, CRM apod. 

spolu s využitím známých aplika-

cí balíku Offi ce na straně uživatele 

vede k tomu, že se otevírají možnosti 

Business Intelligence pro stále větší 

skupinu zaměstnanců, kteří potřebují 

rozhodovat.

Kompozice

Pro vytváření dynamických apli-

kací a řešení slouží nástroje v oblasti 

Kompozice. Pomocí jednoduchých 

nástrojů může i pokročilejší uživatel  

vybudovat kvalitní aplikace a reago-

vat tak velmi rychle na stále se mě-

nící potřeby organizace, partnerů i 

zákazníků.  

Toto dělení je ale spíš seskupení 

funkcí a trochu pozapomíná na to, 

co CIO zpravidla vyžaduje - řešení 

problémů. Proto se na tuto technolo-

gii podívejme ještě z jiného pohledu.

Správa a oběh dokumentů
Technologie SharePoint umožňuje 

strukturovanou práci s dokumenty, 

které obsahují defi novaná metada-

ta, verzování dokumentů, ochranu 

dokumentů před neoprávněným 

přístupem, nástroje pro nastavení 

platnosti a archivování dokumentů a 

mnoho dalších nástrojů využitelných 

pro správu dokumentů. Díky funkcím 

podobným těm ze sociálních sítí 

lze jednoduše dokumenty na fi rem-

ním webu komentovat, doporučovat 

nebo označovat, což usnadní orien-

taci, pokud se množství dokumentů 

stane nepřehledným.

Nad událostmi typu přidání nové-

ho dokumentu, změna určitého do-

kumentu a podobně, lze pak nastavit 

proces, který zajistí oběh dokumen-

tu například v rámci schvalovacího 

procesu. V nové verzi je správa a 

vytvoření těchto procesů výrazně 

zjednodušena a na základě vlastních 

zkušeností můžu potvrdit, že ji zvlád-

ne i pokročilý uživatel a není nutno 

na to využívat IT specialistu. Chví-

lemi mi to připomíná krásnou dobu, 

kdy jsme začali používat Excelovská 

makra a vyvíjet jednoduché aplikace 

v Accessu – i tady dozrává situace k 

tomu, že i serverové nástroje budou 

umožňovat, aby si procesy a obsah 

opravdu řídili sami vlastníci bez nut-

né spolupráce s IT odborníky.

Jednou z hlavních výhod, kterou 

SharePoint má, je napojení na aplika-

ce Offi ce. Proto například je možné 

zadávat metadata přímo ve Wordu 

nebo Excelu, nastavit si určitý pra-

covní prostor na serveru SharePoint 

jako jedno z hlavních úložišť pro do-

kumenty anebo s pomocí aplikace 

InfoPath využít formuláře pro jedno-

duchý a automatizovaný sběr a ná-

sledné zpracování informací.

Správa webového obsahu
Pokud chce organizace vyvinout 

víceméně statickou webovou strán-

ku, může použít daleko jednodušší 
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nástroje, než je SharePoint. Pokud 

ale má těchto stránek spravovat větší 

množství a zajistit, že se budou pra-

videlně aktualizovat (například přebí-

rat data z jiných podnikových aplika-

cí typu ERP), nastává problém.

Pomocí SharePointu v nové ver-

zi dostane organizace do rukou ro-

bustní nástroj, který může využít jak 

pro interní portály/intranet, pro ex-

tranet, tak i pro internetové stránky. 

Pomocí integrace s aplikací Offi ce 

SharePoint Workspace pak lze s ta-

kovým obsahem pracovat i offl ine a 

využívat automatickou synchronizaci 

mezi desktopem a serverem.

Řešení portálů je zpravidla první, 

které se po zakoupení licence na 

SharePoint nasazuje (ještě ve ver-

zi 2003 bylo slovo Portal dokonce i 

v názvu produktu) – velmi jednodu-

ché vytvoření a nastavení pracovního 

prostoru včetně oprávněných osob (s 

různými úrovněmi přístupu) zvládne 

opravdu i začátečník a pracovníci IT 

tak s relativně lehkým srdcem mohou 

nechat správu třeba týmových webů 

kompletně na uživatelích.

Použití SharePoint pro správu in-

ternetu není v současné době až tak 

rozšířené (i když ho používají i velké 

fi rmy jako je například Ferrari nebo 

AMD) především kvůli ceně, která se 

na první pohled zdá být vysoká, na 

což Microsoft zareagoval tím, že s 

verzí 2010 přinesl jeden nový produkt 

– SharePoint for Internet Standard - s 

nižší cenou a přitom dostačující fun-

kcionalitou pro středně velké organi-

zace.

Důležité je, že SharePoint má v 

sobě zabudované nástroje nejenom 

na vytváření a publikování obsahu, 

ale i na proces schvalování obsahu.

Business Intelligence
Relativně nedávno přišel Microsoft 

na trh s vizí “demokratizace BI”, čili 

zajištění, aby se informace, kterou 

člověk právě potřebuje, k němu do-

stala včas a ve správné podobě. 

Pokud si vezmeme porovnání s 

ostatními hráči na trhu Business 

Intelligence, má k tomuto cíli 

Microsoft pravděpodobně nejblíž s 

ohledem na rozšířenost jeho Excelu.

Excel je ale desktopová aplikace 

a navíc s určitými omezeními spoje-

nými s množstvím zpracovávaných 

dat. Proto Microsoft využil další 2 

svoje produkty – SQL Server (který 

je na pozadí práce s velkým obje-

mem dat) a SharePoint pro sdílení a 

správu informací. Už v předcházející 

verzi obsahoval SharePoint službu 

Excel Services, která umožňova-

la publikovat Excelovské tabulky 

a grafy na portálu nebo internetu 

SharePoint. V nové verzi SharePointu 

pak k tomu byly přidány další služ-

by – Visio Services pro publikování 

grafů, diagramů a schémat z ap-

likace Visio, Access Services pro 

publikování databází a dokonce i 

Access aplikací a PerformancePoint 

Services pro snadné publikování 

speciálních reportů typu dashboard 

nebo scorecard.

Takto publikované informace po-

tom lze snadno analyzovat, provádět 

drill-down nebo segmentaci pohledů 

a přitom využít základních nástrojů 

SharePointu jako je obousměrná ko-

munikace s podnikovými aplikacemi, 

vyhledávání, nastavení přístupových 

oprávnění podle rolí nebo spouštění 

určitých procesů.

Správa znalostí a informací
Naprostá většina těch nejdůleži-
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tějších informací je bohužel uložena 

pouze v hlavách zaměstnanců. Ani ta 

menší část, která je nějak podchyce-

ná, většinou není zpracovaná struk-

turovaně. Proto je velkým problémem 

každé organizace zajištění, aby si 

zajistila ochranu svých informací a 

přístup k nim, a na druhé straně pak 

zajistila, aby se informace dostala k 

těm, kdo ji opravdu potřebují, a aby 

lidé spolu informace sdíleli.

Přestože je k optimálním výsled-

kům v této oblasti potřeba především 

fungující fi remní kultura a nastavené 

procesy, je vhodné, aby organizace 

měla po ruce i nástroje, které budou 

pomáhat a přizpůsobí se potřebám 

organizace.

Nový SharePoint se snaží tyto ná-

stroje poskytovat – na podporu vy-

hledávání integroval některé funkce 

nejsilnějšího dostupného řešení na 

trhu od společnosti FAST (Microsoft 

ji před několika lety koupil), které 

umožňuje nejenom vyhledávat struk-

turované informace, ale vyhledá i in-

formace nestrukturované a dokonce 

i experty v hledané oblasti, kteří mo-

hou pomoci.

Společnost Microsoft také převed-

la zkušenosti z fungování sociálních 

sítí do prostředí organizace a na-

bídla tak v rámci SharePoint tech-

nologie i blogy, wikipedie, možnost 

uživatelských popisků, hodnocení, 

doporučení a další nástroje zná-

mé například z Facebooku nebo 

LinkedInu. Jak již ale bylo uvedeno 

– to, jestli se tyto nástroje budou ro-

zumně využívat, není jen věcí techno-

logií, ale spíš nastavení uvnitř organi-

zace. Technologie poskytují rámec, 

využití je pak dlouhodobým úkolem 

managementu.

A proč ne v cloudu?
Velmi se mluví o cloud-computin-

gu. Tak moc, že i Microsoft zarea-

goval. S příchodem Raye Ozzieho 

(mimochodem autora Lotus Notes) 

se celá společnost začala připravo-

vat na to, že ta doba jednou přijde. 

A proto dnes mají v několika desít-

kách zemí na celém světě k dispo-

zici službu „Business Productivity 

Online Services“, která obsahuje 

služby Exchange Online (emaily), 

SharePoint Online, Communications 

Online (instant messaging, audio a vi-

deokonference, sdílené plochy) a Li-

veMeeting (videokonferenční služby 

vhodné pro porady a prezentace).

V rámci této služby dostane zá-

kazník za relativně malý obnos 8,52€ 

na uživatele a měsíc vše, co potře-

buje pro zvyšování produktivity. Na 

základě vlastních zkušeností můžu 

potvrdit, že toto řešení je vhodné 

i pro menší a středně velké organi-

zace, které tak získají kvalitní integ-

rované nástroje bez nutnosti velkých 

výdajů na vytvoření a udržování IT 

infrastruktury.

Na Slovensku tato služba zatím 

ještě dostupná není, ale očekává se, 

že bude k dispozici někdy v polovině 

příštího roku a to už rovnou v nové 

verzi, která se připravuje.

Závěr
Přestože v některých případech 

SharePoint možná nedosahuje kva-

lit specializovaných dílčích řešení, 

jako integrovaný celek nemá prak-

ticky konkurenci. Pomocí integrova-

né sady nástrojů pro různé oblasti 

použití, úzké integrace s aplikacemi 

balíku Offi ce, možností uživatelských 

úprav, nastavení a dokonce vývoje 

nadstavbových aplikací, silného za-

bezpečení a výkonu, dostává organi-

zace možnost zamyslet se nad svými 

vlastními procesy, optimalizovat je a 

pomocí technologií pak dosahovat 

lepších výsledků s menším úsilí a ve 

fi nále i s menšími náklady.

Kedy sa rozhodnúť pre inováciu a kedy pre vytvorenie nového produktu? 

Efektívny predajný marketing – lepšie spolupracovať ako iba existovať vedľa seba.

Čo sa stane ak komunikácia medzi obchodom a marketingom je aktívna a kooperujúca?   

Prepojenie online reklamy a instore komunikácie.

5. október 2010
Hotel Gate One, Bratislava

195 Eur 
bez DPH


