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Intranet jako podpora řízení dopravní firmy
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Úvod
Intranet je firemní komunikační a informační systém založený na internetových
technologiích. Intranet je vlastně internet v rámci jedné organizace a protože se jedná o stejné
technologie je jeho využívání velice jednoduché a není potřeba na klientských stanicích
instalovat žádný speciální software.
Vstupní branou do intranetu je intranetový portál. Intranetový portál poskytuje
pracovníkům společnosti on-line přístup k publikovaným informacím a integruje do prostředí
portálu jednotlivé aplikace. Integrace aplikací umožňuje zpřístupnit takto vedené informace
širší skupině uživatelů v on-line podobě.
Dopravní podniky provozují v rámci svého intranetu mnoho vlastních aplikací a
informačních systémů. Do intranetu mohou být také zrcadleny některé internetové stránky.
České dráhy provozují jednoduchý intranetový portál pro přístup k základním
aplikacím a informačním zdrojům intranetu a k zrcadleným stránkám internetu. Současný
intranetový portál (obr.1) poskytuje následující služby:
• Katalog aplikací a informačních zdrojů intranetu a zrcadlených stránek z internetu
• Katalog intranetových stránek jednotlivých organizačních složek Českých drah
• Katalog stránek se zákony, normami a závaznými interními dokumenty
• Tiskové správy generálního ředitelství
• HelpDesk internetu a intranetu
• Seznam novinek na intranetu
• Moje stránka, kde si uživatel může nastavit až 20 odkazů na stránky, které jej zajímají
• Vyhledávání v telefonním seznamu podle tel čísla, pracoviště, jména, funkce nebo
adresy
• Kalendář
• Svátky
• Elektronický jízdní řád IDOS
• Knihovna dopravy ODIS
• Možnost sledování změn vybraných intranetových stránkách
• Sledování aktuální polohy vlaku
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Obr.1 : Současná podoba intranetového portálu

1.

Vytvoření nového intranetového portálu

Intranetový portál musí integrovat jednotlivé aplikace a informační systémy intranetu. Na
intranetový portál jsou kladeny následující požadavky:
• Integrace aplikací a informačních systémů – přístup k jednotlivým aplikacím podle rolí;
• Single sing-on – na základě jednoho přihlášení do portálu intranetu zpřístupnění všech
aplikací a služeb intranetu;
• Zabezpečení – zajištění přístupu k informacím jen autorizovaným uživatelům;
• Role – každý uživatel má definovanou roli ve firemní struktuře a na základě této role
má uživatel nastavena přístupová práva k obsahu, aplikacím a informačním
systémům;
• Personalizace – možnost přizpůsobení prostředí intranetového portálu individuálním
požadavkům uživatele;
• Uživatelsky příjemné prostředí – tato vlastnost je základní vlastností intranetového
portálu. Je výsledkem kombinace rolí a personalizace.
• Správa obsahu (content management) – usnadnění návrhu intranetových stránek i
uživatelům bez znalosti tvorby www stránek a HTML.
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2.

Klíčové moduly

V rámci řešení intranetového portálu jsou klíčové tyto moduly:
• Katalog www stránek intranetu
• Vyhledávání
• Address Book
• Aplikace personalistiky
• Help Desk
• Document management systém

2.1

Katalog www stránek intranetu

Katalog aplikací, informačních systémů a zrcadlených www stránek z internetu je
základním modulem pro každý portál. Obsahuje tříděné a kategorizované seznamy www
stránek přístupných na intranetu, které jsou doplněny o možnost vyhledávání formou
klíčových slov a fulltextu a pochopitelně možností procházet katalog. Katalog je obdoba
telefonních seznamů a představuje pro uživatele možnost jak se v intranetu "vyznat" a moci v
něm najít to co potřebují.

2.2

Vyhledávání

Vyhledávání je jedna z nejdůležitějších funkcí pro intranet jako takový. Umožňuje (na
rozdíl od katalogu) fulltextové prohledávání intranetu jako takového, tj. hledání v
"zaindexované" množině intranetových stránek. Vyhledávání probíhá přes www stránky a
uložené soubory.

2.3

Address Book

Základem je elektronický telefonní seznam zaměstnanců. Možnost vyhledávání
kontaktů podle jména, příjmení, organizační složky, funkce nebo pracoviště.

2.4

Aplikace personalistiky

Mezi aplikace personalistiky patří především elektronická evidence osobních údajů.
Uživatelé mají možnost si kontrolovat své vlastní osobní údaje a popřípadě v nich provádět
změny.Další možností je elektronické zpracování žádostí o dovolenou.

3

2.5

Help Desk

Centrální aplikace pro podporu uživatelů intranetu. Zaměření help desku je nejen na
intranet a intranetový portál, ale i na kancelářské aplikace. Součástí HelpDesku je i aplikace
FAQ.

2.6

Document management systém

Document management systém významnou součástí intranetového portálu je, která
umožňuje shromažďovat firemní dokumenty a vést u jednotlivých dokumentů v systému další
informace jako například popis nebo klíčová slova. Mezi další vlastnosti document
management systému patří možnost sledování historie dokumentu a provádění schvalování
verzí dokumentů podle procesů probíhajících ve společnosti. Systém dále umožňuje provádět
rezervaci dokumentu (zamčení, odemčení) pro editaci. Pro práci s dokumenty v jednotlivých
složkách document management systému mohou oprávnění uživatelé definovat přístupová
práva na složky a definovat typy dokumentů, které lze do složek ukládat. S typy dokumentů je
dále možno svázat šablony dokumentů, které jsou používány pro vytváření jednotlivých
produkčních dokumentů.

3. Další moduly
3.1

Diskusní fóra

Diskusní fóra mohou být dvoje. Jednak jsou diskusní fóra vztahující se ke konkrétní
zveřejněné stránce na portálu intranetu a jednak jsou diskusní fóra nezávislá na jednotlivých
zveřejněných informací. První skupina diskusních fór je tedy zaměřena na diskusi nad
některou konkrétní zveřejněnou informací, kdežto druhá skupina diskusních fór je určena pro
všeobecnou diskusi nad jednotlivými tématy. Každé diskusní fórum musí umožňovat přidání
nového příspěvku, reakci na již napsaný příspěvek a vyhledávání v diskusích.

3.2

Ankety

Tento modul umožní vkládání různých anket. Modul umožňuje definovat ankety,
definovat časové zveřejnění anket a jejich opětovné stažení, dokument, ke kterému se anketa
pojí (anketa může být buď samostatná nebo může být svázána s některým dokumentem,
případně obojí).

3.3

Sledování návštěvnosti stránek

Modul umožňuje sledovat návštěvnost celého portálu a to jak v globálním pohledu, tak
v pohledu na jednotlivé kategorie nebo na samotné dokumenty. U každé z těchto částí je v
systému uchováván počet přístupů. Systém následně umožňuje vytvořit přehledné statistiky
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návštěvnosti s výstupy za období (denní, měsíční, roční, za vybrané období). U každé z těchto
statistik může administrátor nastavit pohled (na vybraný dokument, na vybranou kategorii, na
celý portál).

3.4

Zasílání informací na požádání

Uživatel intranetového má možnost nechat si na svoji e-mailovou adresu zasílat
informace o novinkách v systému. Na viditelném místě portálu je editační box, do kterého
může uživatel zadat svoji e-mailovou adresu. Jakmile tuto adresu vloží a odešle, je jeho
e-mailová adresa vložena do seznamu adres, na které je odesíláno upozornění o novinkách v
portálu. Uživatel má možnost si zasílání novinek jen na oblast informací, která jej zajímá.

3.5

Kalendář akcí

Portál nabízí uživatelům tzv. kalendář akcí. Po vstupu do příslušné sekce
intranetového portálu je k dispozici kalendář. Dny k nimž je přiřazena určité akce (nebo
několik akcí) jsou zobrazeny odlišnou barvou. Navíc je možné na tyto dny kliknout (tvoří
hypertextový odkaz).

4. Navigace na novém intranetovém portálu
Jedním ze základních problémů, které je třeba řešit při tvorbě intranetového portálu je
navigace. Vzhled navigace na intranetovém portálu obvykle určuje grafik, který vytváří jeho
úpravu. Návrh vlastní navigace musí vycházet ze struktury intranetového portálu a musí také
odrážet funkčnost jednotlivých odkazů.
Na intranetovém portálu je vhodné použít čtyři základní druhy navigace – základní,
místní, zvykovou a mapu intranetového portálu.

• Základní navigace (global navigation) zpřístupňuje výchozí navigační body a
hlavní informační uzly. Používá se jako sloupec s odkazy vlevo nebo jako
panel odkazů u horní strany stránky.
• Místní navigace (lokal navigation) odkazuje na potomky aktuálního uzlu. Používá
se jako seznamu odkazů uprostřed. Je možné jej doplnit ikonami.
• Zvyková navigace(courtesy navigation) odkazuje na stálou výbavu intranetového
portálu mimo jakoukoliv informační hierarchii (např. nápověda, odkaz na
katalog atd.). Je zobrazena obvykle ve formě vodorovného textového řádku
s oddělovači položek v horní části.
• Mapa serveru (site map) představuje vizualizaci tematické struktury informací a
informačních zdrojů intranetového portálu. Obvykle struktura obsahuje dvě až
tři úrovně.
Jak již popisu jednotlivých druhů navigace vyplývá je vhodné pro každý typ navigace
zvolit jinou vizuální podobu. Na českém webu je nejběžnějším zobrazením základní navigace
sloupec s odkazy vlevo, který je vhodné použít v rámci intranetového řízení, protože uživatelé
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zde základní navigaci očekávají. Pro zvykovou je na českém webu obvyklé využití prostého
textového řádku s oddělovači položek nebo využít vizuálních ikon, popř. jejich kombinaci
(využití loga firmy jako odkaz na domovskou stránku portálu (home page).
Zobrazování jednotlivých druhů navigace závisí na jednotlivých stránkách
intranetového portálu. Na všech typech stránek je nutné zobrazit základní a zvykovou
navigaci, které umožní rychlé přechody mezi jednotlivými skupinami stránek intranetového
portálu. V každém uzlu, který obsahuje poduzly se objevuje navigace místní.
Navigace je základní cestou k obsahu a proto je nutní jí věnovat patřičnou pozornost.
Příklad intranetového portálu je na obr. 2.

Obr.2: Příklad intranetového portálu
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Závěr
Zavedení nového intranetového portálu dojde uživatelé intranetu získají:
•

přístup ke všem potřebným datům a aplikacím

•

možnost individuálního pohledu na informace

•

uživatelsky příjemné prostředí pro samoobslužnou publikaci informací

•

schopnost rychle najít to, co potřebuji (základní a rozšířené hledání, indexace)

•

integrační platformu pro celou organizaci

Zavedením intranetového portálu dojde v dopravní organizaci:
•

Ke zvýšení produktivity uživatelů při přístupu ke službám a informacím :
⇒ Snadnější přístup z jednoho vstupního místa
⇒ Z kteréhokoliv PC v síti (a to jak z intranetu, tak i z internetu)
⇒ Vysoké zabezpečení proti nepovolanému přístupu
⇒ Personalizace dle individuálních potřeb jednotlivých uživatelů založená na
rolích
⇒ Jednorázové přihlášení (single sing on)

•

Snížení provozních nákladů:
⇒ není potřebná instalace jednotlivých aplikací na klientská PC
⇒ dojde k centralizované systémové správě a decentralizované správě obsahu
⇒ bude podrobné monitorování aplikací a informačních systémů intranetu –
zpětná vazba
⇒ možnost vzdálené správy přes web
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