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▪ V IS jsou lidé buď uživateli (skoro vždy), anebo objekty (skoro vždy) .

▪ Které části informačního systému zpracovávají data o lidech -
zaměstnancích?

▪ Lze používat pouze jeden IS? Ne-li, musíme integrovat.

▪ Jaké je postavení uživatelů IS, jaké jsou způsoby identifikace?

▪ Správa uživatelů a její vazby, Single Sign On, Správa identit

▪ Jaký je přínos CAFM / IWSM

▪ Závěrem

AGENDA:
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Přidaná hodnota Snižuje náklady
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Krátký historický exkurz – vývoj k ERP.
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Virtualizace a konsolidace aplikací. 
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Aplikace „řešící jednu ucelenou část byznysu“. 
- Nižší cena
- Rychlejší implementace
- Jednodušší, pro odborného uživatele dostatečné
- Chybí:

- Centrální správa aplikací a uživatelů
- Obtížný monitoring
- Nepodporuje celý životní cyklus aplikace
- Obtížná integrace
- Není v cloudu
- Obvykle proprietární databáze

Komplexní aplikace 
- Vyšší cena, placení subscription
- Komplexní a řízené nasazení do IT architektury
- Připravenost na integrační úlohy
- Využívá centrální správy uživatelů SSO
- Aplikace řízená rolemi
- Složitější, nasazení v etapách
- SAAS, PAAS, cloudové nasazení
- Nasazení je projektem, který je třeba řídit
- Někdy je komplexnost zbytečná



DWG, IFC,

COBIE, RWT
MS SQL

Úložiště

Sybase

Facility

Management

A
R

C
H

IB
U

S

Řízení

majetku a 

nemovitostí

Podpůrné 

služby
Správa budov

údržba

Oracle

Manažeři Uživatelé –

- strategie,                                         výkon

- taktika

Systémy 

automatizace v 

budově

Celopodnikové 

rozvrhování 

zdrojů

Systémy řízení 

údržby 

(CMMS)

Help Desk a

telekomunikac

e

Systémy řízení 

IT 

infrastruktury

ARCHIBUS

Infrastruktura

ARCHIBUS EIM

Space

Space

Space

Space

Space

Space

D
a
ta

In
fo

rm
a

c
e

Z
n

a
lo

s
ti

&
 m

o
u

d
ra

INTEGRACE
- Žádný krabicový IS není schopen 

modelovat celou realitu 
- Dokonce i „na míru“ dělaný IS, je 

doplňován dílčími softwary 
- Myslet si, že jediný BIM editor, 

pokryje potřeby projektování ve 
všech odbornostech, je iluzorní

- Rozumná míra komplexnosti je 
vítaná – rozvoj ŽC IS lze 
předpokládat v krocích

- Minimálním požadavkem je (z 
hlediska IT) zvolená integrační 
platforma (WEB SERVICE)

- Životnost IS je v průměru nižší, než 
10 let.

- Distribuce dat podle rolí je 
základním bezpečnostním 
předpokladem – zásada 
minimalizace dostupnosti.

IKA DATA spol. s r.o. IFMA CZECH CHAPTER OF INTERNATIONAL FACIL:ITY MANAGEMENT ASOCIATION



Člověk jako objekt v informačním systému

Byznys Continuity Management

Bezpečnost
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MZDY

Ochrana 
osobních dat



Reporty a KPI konstruované na zaměstnance
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Identity management – ID nejen pro člověka
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Digitální pracovní místo, Mobilní zaměstnanci
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Mobilní technika může 
usnadnit identifikaci uživatele. 

NFC a další technologie v 
zasedačkách

+ SLUŽBY ZÁVISLÉ NA LOKALITĚ A VLASTNÍKOVI. 

http://www.ikadata.com/
http://www.archibus.com/
http://www.archibus.cz/
http://www.ikadata.com/
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Přizpůsobená a odolná zařízení, použitelná pro ID.
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• Human Resources (HR) systémy
• Mzdy – osobní data nutná k výpočtu 

(děti, přídavky,…) vzdělání, školení, 
třídy, …

• Sociální a zdravotní kontakty
• Cash flow (kam poslat mzdu)
• Personální rozvoj
• Zařazení v organizaci, telefon, nbk, 

pracovní místo
• Plán růstu, hospodaření s talenty
• Nutná školení (PO, BOZP, havarijní 

plány, …)
• Uživatel Travel portálu

Člověk jako subjekt
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• IWSM/CAFM systémy
• Uživatel CAFM, zaměstnanecké ID
• Zařazen do organizační struktury, užívá 

vyhrazené či sdílené pr. místo
• Má přidělený majetek
• Spotřebovává parkovací místo, chodí do 

jídelny, rezervuje zasedačky
• Stává se předmětem chargebacku
• Je obsažen v různých KPI (spotřeba / 

hlavu)
• Používá přidělené či sdílené vozidlo
• Využívá měkké služby (pošta, prádelna, 

copy, tisk, přístup do zón, …)
• Náklady (co nejvíce) sledovány na 

zaměstnance



Single Sign On –
zprostředkované přihlášení



• Single Sign-on (SSO), centralizuje autentizační 
proces uživatele do jednoho místa, nazývaného 
poskytovatel identity. 

• Poskytovatel identity provádí autentizaci uživatele 
• Tyto údaje pak poskytuje ostatním aplikacím 

(nazývaným též poskytovatelé služeb), které 
uživatel běžně používá.

Principy SSO

• Výhody (SSO) - zjednodušuje proces autentizace
• Nevýhody:

• Silná závislost na centrálním poskytovateli identit
• Všechny aplikace musejí obsahovat přizpůsobení k této 

technologii
• Potřeba speciálního vybavení pro vzdálené uživatele a 

kloudové aplikace
• Nutnost budovat celou infrastrukturu poskytovatelů pro 

opravdu velké implementace. 

• Synchronizace hesel, je odlišný mechanismus se 
stejnými účinky. Centrální bod je zodpovědný o 
synchronizaci hesel v aplikacích.  

• Nové heslo je distribuováno do ostatních aplikací
• Tato funkce bývá variantou řešení pro správu 

identit. 

• Výhody synchronizace –
• menší závislost na centrálním bodu
• synchronizace hesel je v drtivé většině případů součástí 

systémů pro správu identit
• jednodušší nasazení v IT prostředí

• Nevýhody:
• sladění politik hesel napříč aplikacemi může přinést 

problémy
• Útočníkovi stačí uhodnout heslo uživatele do jedné 

aplikace a rázem má přístup i ke všem dalším

Systémy SSO založené na hardwarových kartách. Jejich 
princip je takový, že úvodní přihlášení odemkne kartu, na 
které jsou uložené všechny další přihlašovací atributy 
(mohou to být nejen hesla a jména, ale třeba i certifikáty). 
Aplikace, k nimž je přistupováno, si pak z karty berou 
potřebné autentizační údaje. 

Uživatel tak opět není obtěžován, systém je navíc poměrně 
bezpečný: je provázaný s vlastnictvím autentizačního 
předmětu a je možné ho využívat při přihlašování z různých 
počítačů.

Další možností je generování jednorázového hesla 
prostřednictvím vlastnictví nějakého předmětu (tokeny, 
mobily, …). Aplikace vygeneruje jednorázové časově 
omezené heslo ve spolupráci s předmětem a uživatel jej 
zadá do aplikace. 

http://www.ami.cz/reseni-a-sluzby/bezpecnost-dat/system-jednotneho-prihlaseni-sso1


Hierarchická soustava – Microsoft Forrest

Bezpečnost



Člověk – uživatel (Správa uživatelů) LDAP/AD 
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Cloud – VPN, ID
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Metriky – vše na jedné domovské stránce (uživatelsky nastavené)

Personalizace obsahu na základě role uživatele. 



Aplikace – přehledný seznam, rychlá intuitivní navigace

21



Člověk jako objekt v CAFM
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Otázky?



Uživatelé CAFM
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Identity management
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Zdroj IBM


