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● Krátké představení SW Ekosystému Adminus
○ CRM, NMS, SMS, Evidence dokumentů, IP Register, GPS Monitor

● Procesy
○ Obecné pojetí procesu v prostředí SW Ekosystému Adminus
○ Příklady použití

O čem to dnes bude?



Řešíme 4 základní agendy každého ISP

● Adminus CRM - Zákazníci, služby, tarify
○ billing, tarify, služby, atributy, historie, zprávy (maily, sms)

● Adminus NMS - Síť
○ Aktivní infrastruktura, kolekce dat z monitoringu, ip plán

● Adminus Marketing
○ Kampaně, dotazníky, průzkumy

● Adminus SMS, Evidence dokumentů, IP Register, GPS Monitor
● Adminus Process - Procesy

Klasická architektura (frontend, backend, DB)

Agendy SW Ekosystému Adminus



● Neduplikovat data
● Oddělovat Agendy do samostatných nezávislých aplikací
● Umožňujeme evidovat uživatelem definovaná a validovaná data
● Podporujeme uživatelský vývoj
● API

○ umožňujeme jiným aplikacím ovládat naše aplikace
○ umožňujeme jiným aplikacím číst data z našich aplikací
○ naše aplikace mezi sebou komunikují výhradně přes API

● Náš systém je velmi elastický

Adminus obecně



Základní tři funkce

● Návrh firemních procesů
● Řízení průběhu procesů
● Nástroj pro měření efektivity procesů

Adminus Process



Co je proces z pohledu aplikace “Adminus Process”?

● Série procesních kroků - šablona
○ např. založ zákazníka, odešli mu nabídku, počkej až si vybere službu a tarif, domluv termín 

instalace, připoj zákazníka, zařiď periodickou fakturaci, uspi proces na 2 měsíce, zavolej 
zákazníkovi a zeptej se, jestli byl spokojený s instalací

● Vzájemně propojené do diagramu (velmi podobný vývojovému diagramu)

○ podmínky, cykly, větve, souběžný chod několika větví procesu

● Jednotlivé kroky mohou dostávat a plnit
○ lidé ve formě zadaného úkolu
○ sám proces formou vykonání programové kódu

● Procesní data
○ proměnné, diskuze účastníků, soubory, skupiny řešitelů

Adminus Process



● Sestavení logiky procesů (vývojový diagram)
● Definice jednotlivých procesních kroků

○ typ kroku (jednoduchý, podmínka)
○ speciální typ podmínky multichoice
○ přiřazení formulářů jednotlivým krokům
○ určení skupin řešitelů (jeden nebo více)
○ zadání úkolu a zobrazení dat (proměnné, už vyplněné formuláře)
○ definice akce (callback)

● Sestavení formulářů
○ definice typů polí ve formuláři (select box, textarea, checkbox, date picker, a mnoho dalších)
○ validace polí formuláře 
○ “chytré” formuláře
○ definice proměnných

Návrh, design firemního procesu



● Návrh, design a dokumentace firemního procesu

Adminus Process



Procesní schema

● kroky
● vazby
● smyčky
● podmínky
● multichoice

Návrh, design firemního procesu #1



Návrh, design firemního procesu #2



Zadání úkolu

● markdown syntax
● práce s proměnnými

Návrh, design firemního procesu #3



Formuláře

Návrh, design firemního procesu #



● přehled relevantních úkolů
● konfigurace sloupců
● štítky
● možnost filtrace

Řízení firemních procesů - Úkol #1



● štítek
● zadání s použitím proměnných
● aktivita úkolu (něco jako FB wall)
● jednotlivé reakce
● nahrání souboru

Řízení firemních procesů - Úkol #2



Řízení firemních procesů - Úkol #3



● Tvorba procesu odhalí slabá místa
● Manažerům dovolí se soustředit na podstatné věci
● Umožňuje snazší zapojení nových lidí do firemní činnosti
● Mohou se stát poměrně efektivním pomocníkem pro plnění normy ISO 9001
● Tím je řečeno, že reálně napomáhá řízení kvality ve firemních prostředích

Výhody procesních systému ve firmách



Děkuji za pozornost.


