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Abstrakt: Informácie sú začiatkom každej činnosti. Informačné systémy a technológie sa 

stávajú jedným z najdôležitejších ekonomických faktorov vo vyspelých krajinách. V 

posledných rokoch vyspelé organizácie míňajú vysoké finančné prostriedky na informačné 

systémy a technológie. Manažérske informačné systémy patria k veľmi dynamickej up-grade 

doméne informačných technológií na trhu a sú silným nástrojom pre rýchle, efektívne a účinné 

manažérske rozhodnutia. Zámerom príspevku je poukázať na možnosti integrácie systémov, 

pretože integrácia systémom je základom efektívneho fungovania každej organizácie.  

Abstract: The information is beginning of each activity. The informative systems and the 

informative technologies are becoming one of the most important economic factors more 

advanced countries. During last years the advanced organizations spend high financial sources 

for informative systems and informative technologies. Management information systems 

belong to very dynamical up-grade domains of information technologies on market and it is the 

strong tool for quick, effective and active management decisions. The task of the paper is there- 

fore searching of integration of the systems, since the integration of the system is the basis for 

the efficient functioning of any organization. 
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1. Úvod 

Kvalitné informácie a ich rýchle spracovanie a využitie uľahčuje objavovanie nových 

podnikateľských príležitostí, znižuje riziko podnikania, pomáha racionalizovať rozhodovanie 

a usmerňuje riadiaci proces. To spôsobuje, že informačné systémy a technológie sa stávajú 

jedným z najvýznamnejším faktorov ekonomík vyspelých krajín. Rozvoj informačných 

technológií výrazne ovplyvňuje súčasné hospodárske prostredie a kvalita informačného 

systému každej organizácie patrí medzi strategické faktory prosperity a konkurencieschopnosti 

hospodárskych subjektov. Ich využitie je prakticky vo všetkých podnikových činnostiach a to 

od výroby až po rozhodovacie procesy. Možno konštatovať, že zohrávajú dôležitú úlohu pri 

zvyšovaní efektívnosti v organizácií, keďže redukujú čas potrebný na vykonanie určitých 

činností ako aj objem ľudského kapitálu. Tým sa ušetria finančné prostriedky, ktoré je možné 

investovať do ďalšieho rozvoja podniku. 

Dôležitým predpokladom úspešného využívania informačných systémov i celej 

informačno-komunikačnej infraštruktúry je ich integrácia na podnikovú stratégiu. Informačná 

stratégia určuje základné smery budovania toku informácií v podniku tak, aby spracované 

informácie slúžili riadiacim pracovníkom k efektívnemu a úspešnému rozhodovaniu 

s elimináciou rizík. Úspešné informačné stratégie pre podnikové prostredie musia spojiť 

myšlienky z minulosti, zúžitkovať poznatky zo súčasnosti a predpovedať javy budúcnosti. 

Význam informácie pre manažéra tak vyplýva z ich potreby pri rozhodovaní a efektívnej 
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realizácii každej manažérskej funkcie. Zároveň určujúcim faktorom potreby informácie, pokiaľ 

ide napríklad o ich množstvo, obsah, frekvenciu poskytovania, je hierarchická úroveň riadenia, 

na ktorej manažér pôsobí. 

 

2. Trendy využitia manažérskych informačných systémov pri riadení podniku 

V súčasnosti predstavujú informácie obrovský potenciál hospodárskeho rastu i rozvoja 

spoločnosti. Tvoria základ informačnej spoločnosti, resp. samostatného odvetvia hospodárstva, 

ktoré sa zaoberá výrobou, spracovaním a predajom informácií (Kučera-Latečková, 2004). 

Udržať si postavenie výrobkov a služieb na trhu závisí u výrobcov od schopnosti uplatňovať 

nové informačné technológie, ktoré sa využívajú v rámci informačných systémov, ale aj vo 

výrobných procesoch (Valášek, 2003). 

Informačné systémy a informačné technológie sa stali jedným z najvýznamnejších 

zdrojov podnikov a vynakladajú sa na nich v posledných rokoch vysoké finančné prostriedky. 

S rastom významu IS/IT rastie i význam kvality podnikového riadenia. Ich aplikáciou 

prichádza na jednej strane k značným pozitívnym zmenám, ktoré sa prejavia sústredením, 

triedením a spracovaním veľkého množstva informácií a dát a ich jednoduchým sprístupnením 

pracovníkom na jednotlivých stupňoch riadenia. Na druhej strane sa však informácie a dáta 

stávajú prístupné konkurencii a podnik ich musí chrániť pred zneužitím (Hennyová-

Šajbidorová, 2007). 

Súčasný stav IS v podnikoch môžeme charakterizovať skracovaním doby medzi 

inováciami, vysokou heterogenitou produktov, aplikácií a služieb a globalizáciou 

informačného prostredia. Väzbu medzi podnikovými procesmi a informačnými potrebami 

vyjadruje pyramída na obrázku 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Vzťah medzi informačnou a riadiacou pyramídou (www.cdrail.cz) 

 

Manažérsky informačný systém je silný nástroj pre rýchle, efektívne a účinné 

rozhodovanie manažmentu a v súčasnosti je nevyhnutnosťou pri riadení podniku. Obsahuje 

jedinečné informácie založené na potrebách ľudí, ktorí v podniku strategicky rozhodujú 

a poskytuje im presné, konzistentné údaje, ktoré odpovedajú na ich otázky o reálnej situácii 

podniku (Taušová, et.al, 2013).  

IT firmy poukazujú  na rôzne výhody, ktoré sa dajú získať využívaním MIS: 

 Vytváranie predpovedí o vývoji vybraného ukazovateľa dôležitého pre manažérske 

rozhodnutia a prognózovanie jeho dopadu na ďalšie dôležité ukazovatele, 

 Výrazné skrátenie času, ktorý je potrebný na analýzy rôzneho typu, 
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 Interaktívna práca s informáciami, 

 Okamžité vytvorenie zostáv na základe preddefinovaných, databázovo nezávislých 

predlôh, 

 Zvyšovanie schopností komunikácie a porozumenia v podniku v dôsledku toho, že 

používatelia majú k dispozícii tie isté údaje, tie isté pomerové ukazovatele, používajú 

rovnaké jednotky, 

 Adaptabilita systému konkrétnym podmienkam podniku a pod. 

Všetky IT firmy sa snažia uspokojiť potreby svojich zákazníkov (Mihaliková, Taušová, 

2011). Používatelia, ale mnohokrát konštatujú, že keď naformulujú svoje potreby, IT firmy 

argumentujú, že nemá zmysel daný štandardný softvér prispôsobovať ich potrebám, že sa jedná 

o štandardné celosvetové riešenie, s ktorým je zatiaľ spokojných 100% zákazníkov, že sa tým 

znížia náklady na údržbu atď. Výsledkom býva mnohokrát skutočnosť, že dodávateľ dodá svoj 

štandardný produkt bez ohľadu na deklarované potreby zákazníka. Čo možno potvrdiť aj 

výsledkami realizovaného prieskumu vo vybraných spoločnostiach s ručením obmedzeným, 

kde ako vidíme na Obr. 2 – skoro 80 % spoločností nadobudla IS v štandardnom prevedení 

ponúkanom IT firmou.  

 

 

 
 

Obr. 2: Spôsob nadobudnutia informačných systémov vo vybraných spoločnostiach (vlastné 

spracovanie) 

 

Ako už bolo vyššie spomínané informačný systém má byť nástrojom na zvyšovanie 

celkovej efektívnosti podniku a na rast jeho hodnoty. Kúpou a implementáciou informačných 

systémov do podniku sa konkurenčná výhoda získala iba podľa necelej polovice manažérov, 

mnohí sa domnievajú, že efekty z využívania informačných systémov sa ukážu časom. 

V mnohých prípadoch podniky tušia čo potrebujú, ale nevedia to presne naformulovať. IT 

dodávateľ dokáže popísať hardvér alebo softvér, ktorý má v ponuke, ale väčšinou nedokáže 

v mnohých prípadoch definovať ako jeho produkt dokáže uspokojiť požiadavky zákazníka. 

Dôležitý moment úspešného využívania MIS je teda vytvorenie zadania pre jeho vybudovanie 

alebo zmenu. Malo by byť sformulované tak, aby bolo jasné, ktorá oblasť podniku a jeho 

vzťahov s okolím sa bude transformovať, musí byť určené kritérium pre výber prvkov IT, ktoré 

budú použité a budú sa na zmene aktívne podieľať. 
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Ako ukazujú trendy vývoja spoločnosti a hlavne využívanie IS/IT v podnikovej sfére, je 

jasné, že moderný hospodársky subjekt sa v súčasnosti nezaobíde bez kvalitného informačného 

systému. Tvorba, údržba a prevádzkovanie informačného systému so sebou prináša radu 

závažných problémov a rizík. Systémová integrácia predstavuje prístup k vývoju a prevádzke 

IS/IT s ohľadom na minimalizáciu rizík a maximalizáciu  efektov z užívania systému (Voříšek, 

1997). 

Cieľom systémovej integrácie je vytvorenie a permanentná údržba integrovaného 

informačného systému, ktorý optimálne využíva potenciál dostupných informačných 

a komunikačných technológií k maximálnej podpore podnikových cieľov. Integrovaný 

informačný systém, ktorý vznikol procesom systémovej integrácie nie je preto konečným 

cieľom, ale len prostriedkom k dosiahnutiu efektívneho fungovania podnikových procesov. 

Hlavnými črtami systémovej integrácie je úzke prepojenie informatiky na podnikateľské 

aktivity a multi-dimenzionálny prístup. Multi-dimenzionálny prístup je charakteristický 

analýzou riešeného problému z niekoľkých pohľadov a ich vzájomných väzieb. Výsledkom 

aplikácií tohto prístupu je niekoľko vzájomne prepojených konceptov systémovej integrácie. 

Jadro chápania systémovej integrácie tvoria 4 koncepty. 

 

1. prvý koncept – miesto IS/IT v systéme riadenia podniku 

Informačný systém a informačné technológie spolu so znalosťami patria medzi štyri 

základné podnikové zdroje a súčasne základné oblasti riadenia. Medzi týmito zdrojmi 

a oblasťami riadenia existujú úzke vzťahy. 

Z hľadiska procesov, ktoré v oblastiach riadenia prebiehajú, môžeme každú oblasť 

rozdeliť do štyroch úrovní: 

 prvá úroveň – je súčasťou strategického riadenia podniku, stanovujú ciele, priority 

výstupy v danej oblasti 

 druhá úroveň – určuje, aké hlavné procesy budú v oblasti existovať a súčasne 

optimalizuje návrh týchto procesov z hľadiska kritérií, ktoré zadala prvá úroveň (čas, 

náklady, kvalita a pod.) 

 tretia úroveň – úlohou je monitorovanie priebehu operatívnych procesov, analýza 

výsledkov monitoringu 

 štvrtá úroveň – operatívne procesy sa prispôsobili zmeneným podnikovým cieľom 

a prioritám 

Systémová integrácia musí zaistiť, ako integráciu procesov každej samostatnej oblasti 

riadenia, tak aj integráciu procesov z rôznych oblastí. 

 

2. druhý koncept – obsah a úrovne systémovej integrácie 

Tento koncept vymedzuje a špecifikuje, čo je predmetom systémovej integrácie a ako 

môžeme tento predmet štruktúrovať do jednotlivých úrovní systémovej integrácie (viď Obr. 3). 

Základom úspešnej integrácie podnikového IS/IT je integrácia podnikovej a informačnej 

stratégie. Dominantnú podnikovú stratégiu nasleduje informačná v zmysle nájdenia 

najvhodnejších prostriedkov IT k podpore podnikových cieľov. 

Metodická integrácia tvorí samostatnú úroveň. Zameriava sa na prepojenie všetkých 

metód, techník a nástrojov, ktoré sa používajú v ostatných úrovniach systémovej integrácie tak, 

aby na seba logicky nadväzovali a vytvorili jednotnú metodiku vývoja IS/IT. 
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Obr. 3: Úrovne systémovej integrácie (www.prosoft.sk) 

 

Integrácia vízií má strategický charakter, a bez jeho úspešného priebehu nemá zmysel 

vôbec projekt zahajovať. Cieľom je zaistiť angažovanosť vrcholového vedenia vo vývoji IS/IT 

v podniku a vytvoriť jednotný názor vrcholových manažérov podniku na viaceré problémy, 

napr. ako pomôcť IT podporiť konkurencieschopnosť podniku, ktoré podnikové procesy majú 

byť pomocou IT prioritne podporované, aké efekty sa očakávajú od nových projektov IS/IT, 

aké sú priority týchto efektov, kto bude zodpovedný za dosiahnutie jednotlivých efektov alebo 

aké podnikové zdroje budú slúžiť na rozvoj IS/IT. 

Integrácia podniku s okolím – je druhá úroveň systémovej integrácie a jej cieľom je: 

 optimálne prispôsobiť chovanie podniku meniacemu sa stavu okolia, inicializovať 

v okolí  také zmeny, ktoré sú pre podnik výhodné, 

 nadviazať úzke informačné vzťahy s významnými externými partnermi, 

 pomocou internetu poskytovať do okolia vhodné informácie o podniku a získavať 

z okolia relevantné informácie pre riadenie podniku. 

Integrácia podnikových procesov – zameriava sa na zefektívnenie interných podnikových 

procesov a ich väzieb. Hlavný dôraz sa kladie na: 

 skrátenie doby jednotlivých procesov tak, aby sa zaistila rýchlejšia reakcia podniku 

na externé udalosti, 

 zefektívnenie jednotlivých procesov tak, aby vyžadovali minimum podnikových 

zdrojov, 

 optimalizáciu procesov tak, aby sa zaistila maximálna kvalita produktu alebo 

poskytovanej služby. 
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Technologická integrácia IS/IT – posledná úroveň systémovej integrácie a zahŕňa 

integráciu: 

 

 

  dátovú t.j. vytvorenie dátovej základne podniku, 

  hardvérovú t.j. integráciu jednotlivých hardvérových komponentov do jednotnej 

počítačovej siete podniku, 

  softvérovú t.j. vzájomné prepojenie programov, ktoré zaisťujú automatizáciu 

rôznych podnikových aktivít, 

  ako  užívateľského prostredia t.j. dosiahnutia stavu, kedy princípy ovládania 

rôznych aplikácií sú zhodné. 

 

3. tretí koncept – vývoj integrovaného IS/IT  

Tento koncept vymedzuje  ako štruktúrovať činnosti pri vývoji IS/IT, aby funkcie a služby 

IS/IT podporovali celopodnikové ciele, aby práce na vývoji boli vhodne rozdelené do 

jednotlivých informatických projektov, aby projekty na seba dobre nadväzovali a aby v každej 

fáze každého projektu boli vhodne uvažované všetky dimenzie riešení projektu. 

Informačná stratégia definuje jednotlivé informatické projekty. Všetky nasledujúce fázy 

sú aplikované na každý informatický projekt vymedzený informačnou stratégiou. 

 

4. štvrtý koncept – integrovaný systém riadenia IS/IT 

Koncept je zameraný na riadenie podnikovej informatiky a nadväzuje tak na dimenziu „spôsob 

riadenia“. Definuje jednotlivé oblasti integrovaného riešenia IS/IT, ich náplň a vzájomné 

väzby. 

Strategické riadenie IS/IT – náplňou je formulácia a periodická aktualizácia informačnej 

stratégie podniku. Zahŕňa tieto hlavné skupiny funkcií: 

 analýzy strategických zámerov celého podniku s ohľadom na ich podporu pomocou 

IS/IT, 

 analýzy stavu IS/IT a jeho okolia (IS/IT konkurencia, partneri, dostupné 

komponenty), 

 špecifikácia nových informačných služieb pre interných a externých zákazníkov, 

 definovanie systému metrík jednotlivých služieb, 

 prehodnotenie cieľového stavu IS/IT a celkovej architektúry IS/IT, 

 rozhodovanie, ktoré funkcie a služby IS/IT budú zabezpečovať outsourcingom, 

 aktualizáciu systému riadenia IS/IT, 

 plánovanie investícií do IS/IT, 

 plánovanie a koordináciu projektov IS/IT, 

 zabezpečovanie trvalej informovanosti všetkých pracovníkov podniku. 

Rozvoj organizácie vo vzťahu na informatiku – zahŕňa definovanie organizačných schém 

a pravidiel, a to na celý podnik, nielen pre IS/IT. 

Hlavné funkcie sú: 

 sledovanie zákonov a predpisov, ktoré majú vzťah k prevádzkovanému IS/IT, 

 zmeny podnikových procesov a podnikové organizačné štruktúry, 

 organizácia informatiky v podniku, 

 definovanie vzťahov informatiky na ostatné organizačné jednotky podniku. 

Riadenie ekonomiky IS/IT – predstavuje finančné plánovanie v oblasti IS/IT, analýzy 

dosahovaných efektov. Zahŕňa tieto hlavné funkcie: 

 koncepcia sledovania a vyhodnocovania nákladov a prínosov IS/IT, 
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 dlhodobé plánovanie nákladov na IS/IT, 

 spracovanie rozpočtov na prevádzku a rozvoj informačného systému, 

 kalkulácie nákladov na IS/IT, 

 evidencia nákladov na IS/IT v rámci analytického účtovníctva, 

 analýza nákladov na IS/IT v rámci analytického účtovníctva, 

 analýzy a návrh cenovej stratégie za služby, 

 analýzy dosahovaných efektov. 

Personálne riadenie IS/IT – plánovanie personálnych kapacít a vytváranie podmienok pre 

kvalifikačný rozvoj pre pracovníkov informatiky a pre užívateľov. Oblasť obsahuje tieto 

funkcie: 

 analýza pracovných kapacít útvaru IS/IT, 

 plánovanie stavu personálu pre IS/IT, 

 operatívna evidencia pracovníkov, 

 kvalifikačné programy  v oblasti IS/IT, 

 operatívne plánovanie a zaistenie jednotlivých odborných školení. 

Riadenie kľúčových systémových vlastností – je zamerané na plánovanie, monitorovanie 

a vyhodnocovanie, ovplyvňovanie prierezových charakteristík celého IS. Obsahuje funkcie: 

 riadenie bezpečnosti, 

 riadenie spoľahlivosti, plány riešenie havarijných situácií, 

 riadenie systémovej doby odozvy, 

 riadenie výkonu a pružnosti systému. 

Riadenie dátových zdrojov IS/IT – zaisťuje analýzy a projektovanie interných a externých 

dátových zdrojov (zdroje internetu, verejných databáz...), nie však správu databáz. 

Hlavné funkcie: 

 analýza a plánovanie stavu interných dátových zdrojov, databáz, 

 analýzy možností a plánovania mobilných databáz, 

 analýza potrieb a možností externých dátových zdrojov, 

 prezentácia vo verejných dátových zdrojoch a službách, 

 riešenie integrácie všetkých dátových zdrojov. 

Riadenie informačných technológií – všetky aktivity týkajúce sa výberu, inštalácie, 

monitorovania a vyhodnocovania všetkých hardvérových a softvérových komponentov – 

technických prostriedkov, operačných systémov, databázových systémov, softvéru pre 

vývojové prostredie, softvér pre automatizáciu kancelárie a aplikačný softvér. Hlavné funkcie 

sú: 

 zabezpečenie nových komponentov technologického prostredia, 

 riadenie upgrade všetkých komponentov hardvéru, softvéru a aplikačného softvéru, 

 systémová podpora prevádzky, 

 definovanie štandardov a pravidiel pre použitie IT. 

Zadávanie a koordinácia projektov IS/IT – orientuje sa na projekty IS/IT, t.j. na 

formuláciu ich zadávania, na testovanie procedúry, na koordináciu paralelne prebiehajúcich 

projektov. Funkcie sú: 

 analýza užívateľských požiadaviek na úpravu a rozvoj IS/IT, 

 vstupné analýzy pred zahájením projektu, 

 špecifikácia projektov, 

 rozhodnutie o prijatí či neprijatí projektu a spôsobu riešenia, 

 zadávanie projektu riešiteľského tímu, 

 realizácia výberového riadenia, 
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 kontraktačné riadenie na úvodnú štúdiu, 

 koordinácia projektov. 

Riadenie projektov – vzťahuje sa k riešeným aplikáciám, resp. projektom, definuje 

metodiky, metódy, techniky a nástroje pre riadenie a riešenie projektov a analyzuje ich využitie 

a dodržiavanie.  

Oblasť zahŕňa tieto funkcie: 

 príprava projektu, tvorba kontraktu pri externom riešení projektu, 

 úvodná štúdia projektu,  

 globálna analýza a návrh, 

 detailná analýza a návrh, 

 implementácia, 

 zavádzanie – testovacie procedúry, príprava prevádzky a migrácie, skúšobná 

prevádzka. 

Riadenie siete a prevádzky IS/IT – sú všetky riadiace aktivity spojené s prevádzkou 

jednotlivých komponentov IS/IT. Zahŕňa napríklad tieto funkcie: 

 plánovanie zaraďovania projektu do rutinnej prevádzky, 

 preberanie projektu do prevádzky, 

 prevádzka hot – line, 

 správa serverov, siete a databáz, 

 zaistenie spojenia s okolím a pripojenie do externých sietí. 

 

3. Systémová integrácia vo vybranej spoločnosti  

Integrácia informačných systémov bola pozitívnym odrazom aj v analyzovanej 

spoločnosti. Spoločnosť používala viaceré navzájom poprepájané softvéry, ktoré slúžili na 

evidenciu a spracovanie obchodných informácií. V nadväznosti na dynamický rast spoločnosti 

tieto softvéry prestávali vyhovovať stále sa stupňujúcim požiadavkám, ktoré sa na ne kládli. 

Najmarkantnejším problémom boli príliš dlhé odozvy jednotlivých aplikácií. Zavedenie nového 

IS malo okrem rýchlejšej odozvy pri interakcii s používateľmi priniesť automatizáciu podpory 

výrobných a ekonomických procesov. Práve preto najdôležitejšími kritériami boli spoľahlivosť 

a stabilita systému, možnosť vlastnej údržby a prispôsobenia funkčnosti, vrátane možnosti 

rozšírenia systému o nové moduly (PDM Manual, 2008). 

K vyššie uvedeným požiadavkám pribudla aj nevyhnutnosť zohľadniť medzinárodný 

rozmer podnikania spoločnosti. Okrem automatizácie podpory procesov bolo potrebné prepojiť 

aj legislatívy rôznych krajín, rôzne meny a jazykové mutácie. Cieľom bolo prepojenie doteraz 

navzájom nezávislých interných a externých procesov. Nový systém bolo tiež potrebné prepojiť 

so systémom elektronického objednávania a prepojenia na bankový systém úhrady faktúr. 

Integrovaním systémov umožnila spoločnosť svojim stálym odberateľom okrem 

štandardného objednávania aj objednávanie prostredníctvom webovej aplikácie integrovaných 

systémov.  

Možno konštatovať, že spoločnosť zavedením IS získala stabilnú a jednotnú platformu 

pre spracovanie obchodných informácií a procesov. Riešenie skrátilo odozvy na používateľské  

požiadavky, zohľadnilo medzinárodný charakter podnikania a zabezpečilo kvalitné výstupy. 

Prepojenie nového systému s elektronickými objednávkami a systémom úhrady faktúr 

zautomatizovalo expedičné procesy pri vysokej úrovni bezpečnosti celého systému.  

Pozitívne je, že systém je možné v budúcnosti dynamicky prispôsobovať špecifickým 

požiadavkám zákazníkov v závislosti od jeho rastu, prípadne zmien realizovaných v procesoch. 
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4. Záver 

Súčasnosť prináša prenikanie moderných informačných technológií do všetkých odvetví, 

pričom ich zložitosť a rýchlosť vývoja rastie výrazným tempom. Riadenie podniku a jeho 

procesov je v súčasnosti výrazne ovplyvnené rysmi tzv. informačnej ekonomiky. Vzhľadom 

k tomu, že aj informačné systémy musia byť konzistentné s podnikovými procesmi, tak aj 

nároky na ne vyplývajú z trendov postupujúcej globalizácie a informatizácie. Informácie sa 

stávajú jedným dôležitým predpokladom toho, aby manažéri mohli prijímať v daných 

podmienkach optimálne rozhodnutia. Musia to byť objektívne informácie, na základe ktorých 

môže subjekt riadenia v potrebnom čase poznať stav riadeného objektu a usmerniť jeho vývoj 

k stanovenému cieľu. 

V predkladanom príspevku bolo poukázané na dôležitosť systémovej integrácie 

informačných systémov v podniku. Systémová integrácia prebieha za účelom podpory 

a zefektívnenia podnikových cieľov a jej význam spočíva napríklad v skrátení celkovej doby 

reakcie podniku na podnety z okolia, vo využití progresívnych metód riadenia podnikových 

zdrojov a procesov na základe vyššej dostupnosti a komplexnosti informácií zo všetkých 

oblastí činností podniku, v efektívnom pôsobení na trhu a prepojení s hlavnými zákazníkmi, 

dodávateľmi, finančnými ústavmi ako aj v znížení chybovosti a nekonzistencie informácií 

minimalizáciou ich duplicitného spracovania alebo duplicitného uloženia. 

Je potrebné ale upozorniť aj nato, že by sa nemala obmedziť len na technologickú stránku 

veci a vynechávať stránku nastavenia procesov. Pretože i technologicky dokonalé riešenie 

potom nie je zárukou ekonomických prínosov.  
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