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3  ZÁKLADY MODELOVÁNÍ PROCESŮ POMOCÍ ARIS DESIGN 
PLATFORMY 

 

V této kapitole se krátce seznámíme s konceptem Architektury Integrovaných Informačních 
Systémů (ARIS). Vysvětlíme různé hlediska a etapy ARISu. Podíváme se na základní principy 
modelování podnikových procesů a představíme si ARIS Business Designer a ARIS Business 
Architect. Také si popíšeme bežné postupy používané v tomto dokumentku k popisování příkazů 
a operací v ARISu. 

 

3.1  Koncept ARIS 
 

V předcházejících kapitolách jsme si vysvětlili dvě základní části celkového přístupu k modelo-
vání podnikových procesů (MOPP): čtyřfázový procedurální model pro MOPP a software jako 
například ARIS, který může být použit k podpoře životního cyklu MOPP. 

Nicméně je zde další důležitý prvek, který taktéž potřebujeme za účelem implementace MOPP. 
Je to důvod proč byly nástroje jako ARIS původně vyvinuty a proč jsou úspěšné až dodnes: je to 
ona zásadní metodika a struktura. 

 

3.1.1  Proč je použita strukturalizace 
 

ARIS není jenom pouhý nástroj, ale je to koncept nebo také struktura která podporuje design, 
analýzu, optimalizaci a implementaci podnikových procesů.  

Koncept „Architecture of Integrated Information Systems (Architektura Integrovaných Infor-
mačních systémů)“ (ARIS) byl vyvinut Profesorem August-Wilhelmem Scheerem na Institutu 
pro Informační Systémy na Universitě města Saarbrücken v Sársku v Německu. 

ARIS byl navržen tak aby poskytoval strukturu přesahující mezeru mezi požadavky podniků a 
Informační Komunikační Technologií (ICT). Tedy aby zajistil způsob k vyjádření podnikových 
procesů dostatečně přesný na to aby umožnil efektivní komunikaci a detailní analýzu, ale také 
aby poskytnul jednoznačný základ pro vývoj počítačově založených systémů nezbytný k jejich 
podpoře. 

 Počátečním impulzem k vývoji ARISu byl v roce 1992 společný projekt společností 
SAP a Institutu pro Informační Systémy, založený na implementaci a konfiguraci SAP softwaru 
v hlavních německých společnostech. Důležitost modelování podnikových procesů pomocí kon-
ceptu ARIS pokračovala v růstu od základní myšlenky sloučení podnikání a IT dohromady. 
Dnes je modelování podnikových procesů pomocí ARISu také používáno pro čistě podnikově 
založené aktivity, jako například: analýza výdajů procesů, rekonstrukce a optimalizace procesů, 
management lidských zdrojů, management plnění a management kvality.  

 Komplexní podniková problematika může být popsána různými způsoby, záležíc na 
různých jazykových vyjádřeních. Proto je zde potřeba definovat strukturovaný způsob k popisu 
podnikových procesů, aby byly snadno pochopitelné a zároveň dostatečně strukturované k ana-
lýze a optimalizaci. Zde je vidět značná výhoda používání dobře přijatelné a standardizované 
běžné struktury jako je ARIS. ARIS je navíc Architektonická soustava, která skýtá stanovy k 
organizaci a prezentaci všech informací, které jsou zahrnuty v architektuře podniku. Obor pod-
nikových architektur je velmi široký a podniky které popisují jsou většinou rozložité, a to může 
vyústit ve velmi komplexní modely. Ke zvládnutí této komplexnosti definuje Architektonická 
soustava standardní skupinu kategorií modelů, zvaných „pohledy“, kde každý z nich má zvláštní 
účel. Některé z větších Architektonických soustav definuje kategorie pohledů v termínech vlast-
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ních oboru na který ukazují, např. „podnik“, „technika“, „informace“, atd. 

Architektura podniku slučuje dohromady podnikové modely (např. modely procesů, organizační 
grafy, atd.) a technické modely (např. architektury systémů, datové modely, situační diagramy, 
atd.) Pomoci těchto modelů je možno vysledovat následky organizačních změn v IT systémech a 
také vliv na podnik, způsobený změnami v systému.  

Použitím běžného zápisu, založeného na jasně definované syntaxi, může být použit i jiný model 
k popisu, strukturování a analyzování informací v soustavě založené na různých organizačních 
pohledech. Tyto modely jsou dobře definovány jako „Architektura Integrovaných Informačních 
Systémů“ (ARIS). 

Struktura ARIS skýtá koncept „ARIS domu“; tedy strukturovaný náhled všech informací pro 
podnikové procesy. Jádro domu ARIS je vyjádřením podnikových procesů v řetězcích událostí a 
úkolů. Probereme všechny různé typy modelů, hlavně ovšem nejdůležitější model ARISu: EPC. 

 

Soustava ARIS nepopisuje pouze procesy, obsahuje také jiné informace, důležité pro chod pro-
cesů: 

- organizace a organizační struktury 

- podnikové cíle a strategie 

- IT-systémy a softwarové aplikace 

- data a datové struktury 

- zdroje (tedy lidi a materiály) 

- výrobky a služby související s daným procesem 

- zkušenosti a znalosti 

 
3.1 Architektura Aris na FPF SLU 

3.1.2  Co je to Model? 
 

Proč bychom měli používat model k vyjádření a analýze podnikových procesů? Představme si, 
že bychom chtěli vytvořit dálkově ovládaný model letadla pro naše děti, který by přesně kopíro-
val skutečný Beechraft Bonanza. Byl by přibližně 80 cm dlouhý a rozpětí křídel by bylo asi 110 
cm. Vyrobeno by bylo ze dřeva nebo podobného materiálu a mělo by barvu i tvary reálného 
letadla. Bylo by možno otevřít kokpit nebo sundat některé části modelu, abychom mohli nahléd-
nout dovnitř. Také by mohly být některé ovládací prvky v kokpitu vymodelovány do detailu. 
Nicméně by bylo jasné, že tento model by nebyl: v životní velikosti, nepřesný ve všech detailech 
a hlavně by nebyl použitelný k transportu Vaší rodiny. Rovněž by nestálo tolik času ani peněz ho 
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postavit, jako reálné letadlo. Každopádně je ovšem takovýto model charakteristický tím, že je: 

- reprezentací reálné věci 

- postaven v určitém měřítku 

- postaven s určitým smyslem pro detail 

- postaven po specifický účel 

- reprezentací reálného objektu 

 

To samé platí pro podnikové modely. Jsou pouhou reprezentací reálných věcí, vymodelovány 
pro přesný účel a tedy s přesným úhlem pohledu. Model procesů podniku není to co se právě 
děje, je to pouze reprezentace toho co se právě děje, použitá pro speciální účel. Tento účel a také 
záměry modelování podnikových procesů mají silný vliv na prvky, detaily a typ informací které 
použijeme. Existuje mnoho různých typů modelu a modelovacích technologií, objektů a infor-
mací, které mohou být použity pro návrh a analýzu podnikového procesu. 

3.1.3  Dům ARIS 
 

Dům ARIS nám pomáhá strukturovat všechny komplexní informace, použitím různých náhledů. 
Když se vrátíme k našemu modelu letadla, byl to model který popisoval jednotlivou věc z jedno-
ho úhlu pohledu. Když budeme tento model stavět, využijeme různých nákresů, zaměřených na 
různé, specifické, aspekty našeho modelu. Budeme mít jeden nákres pro křídla, jeden pro tělo 
letadla, jeden pro motor atd., a nejspíš také jeden nákres zaměřený na elektrické vedení pro dál-
kové ovládání. Normálně bývá také třeba jednoho celkového montážního nákresu, odkazujícího 
na všechny ty ostatní nákresy letadla. Takže tedy máme různá hlediska pro každý specifický 
aspekt našeho letadla, což je analogie myšlenky domku ARIS. 

Vezměme v úvahu jednoduchý proces. Dejme tomu že plánujete pracovní cestu do Londýna 
skutečným letadlem. Jaké jsou všechny různé kroky pro naplánování vaší cesty? 
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3.2 Ukázka modelu 

 
 

Ze všeho nejdříve si rezervujete letenku u vaší cestovní agentury, sdělíte jim kam poletíte, také 
jim sdělíte váš časový rozvrh a hlavně kolik dní chcete v Londýně strávit. Na váš požadavek 
agentura začne hledat, které lety jsou vhodné pro váš časový rozvrh. Pokud jsou úspěšní, je let 
rezervován a zároveň může být rezervován i hotel. Jak je vidět na obrázku 3.1 výše, průběh pro-
cesu rezervace letu může být popsána použitím různých prvku: 

- Události – používají se k vysvětlení, co spouští proces nebo úkony uvnitř procesu. Události 
také mohou popsat stádium procesu. 

- Funkce – používají se k popisu aktivity či úkonu. 

- Pravidla – používají se k znázornění logických rozhodování větví. 

 

Popis toku celého procesu je tedy založen na kombinaci událostí, funkcí a pravidel. Nicméně 
toto není samo o sobě dostatečné ke znázornění reálného modelu procesu, který by mohl být 
použit jako část MOPP pro optimalizaci, simulaci, analýzu a publikování. To co chybí na ukáz-
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kovém modelu je informace o tom kdo je zodpovědný za jednotlivé úkony v procesu rezervace 
letu a hotelu. Tedy, do našeho modelu můžeme umístit pana Maiera, z oddělení telefonní centrá-
ly, jakožto zodpovědného za ověřování rezervačních požadavků. 

 
3.3 Detailnější proces rezervace letu a hotelu 

 

Slečna Smithová musí rezervovat let, protože pracuje v oddělení rezervace letů, a pan Miller, z 
oddělení rezervace hotelu rezervuje hotel. Pro ověření rezervačních požadavků potřebuje pan 
Maier letová data. Výsledkem této funkce je ověřený rezervační požadavek, který můžeme vidět 
jako produkt, potřebný pro další funkci procesu. Tato funkce je vykonávána panem Smithem, 
který musí rezervovat let, na základě rezervačního požadavku, k čemuž použije data zákazníka, 
získaná z aplikace pro rezervaci letů.  

 

Pomocí tohoto příkladu je možno jednoduše vidět, jak popsat podnikový proces na modelu pro-
cesu a informacích které používá (Obr. 3.2). Model procesu nám umožňuje pochopit: kdo co v 
organizaci dělá a v jakém pořadí, také která data a informace jsou třeba k vykonání každého 
podnikového úkonu, dále který IT-systém bude použit, a nakonec které produkty či služby jsou 
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výsledkem. 

 
3.4 Dům ARIS 
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3.5 Pět pohledů a dům ARIS 

 

Každý z těchto zdrojových objektů může být ve vztahu s funkcemi v jiných procesech. Napří-
klad, data zákazníka mohou být použity i v jiném modelu procesu, který popisuje kde jsou data 
zákazníka tvořena, aktualizována či potřebná k naplnění jiného úkonu. Mohou se také objevit v 
modelu popisujícím vztah dat zákazníka k letovým datům, nebo ve fakturačních informacích 
týkajících se daného zákazníka. Po podstoupení analýzy možností a vztahů objektů je možné 
vidět detailní obraz toho, jak proces používá zdroje a jak ovlivňuje podnikové prostředí.  

Znovu si vzpomeňme na náš příklad ve kterém jsme používali různé nákresy k sestavení našeho 
modelu letadla. Domek ARIS nabízí stejný přístup, poskytujíc strukturu k organizaci různých 
typů modelů, objektů a definování vztahů mezi nimi. Struktura domku ARIS (Obr. 3.3) pomáhá 
organizovat všechna data, ale zároveň redukuje složitost, rozdělením na 5 pohledů: 

- Organizační pohled – statické modely organizační struktury.  

Zahrnuje: oddělení, lidské zdroje a postavení v hierarchických organizačních grafech, technické 
zdroje (např. vybavení, doprava, atd.) a komunikační sítě. 

- Datový pohled – statické modely podnikových informací.  

Zahrnuje: datové modely, soustavu vědomostí, nosiče informací, technické podmínky a databá-
zové modely 

- Funkcionální pohled – statické modely úkonů procesů. 

Zahrnuje: hierarchii funkcí, podnikové cíle, podpůrné systémy a softwarové aplikace. 

- Pohled produktů a služeb – statické modely struktury produktů a služeb 

Zahrnuje: stromy produktů, produkty, služby. 

- Pohled (kontroly) procesů – dynamické modely ukazující chování procesů a to jak sou-
visí se zdroji, daty a funkcemi podnikového prostředí.  

Zahrnuje: Událostmi řízené řetězce procesů, tok informací, tok materiálů, komunikační diagra-
my, definice produktů, grafy toku a diagramy řetězce hodnot. 

 

První čtyři pohledy se zaměřují na strukturu organizace, zatímco pohled procesů (také zvaný 
kontrolní pohled) se zaměřuje na dynamické chování podnikových procesů a svádí dohromady 
všechny různé prvky ostatních pohledů (Obr. 3.5) 
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3.6 Integrace prvku v různých pohledech systému ARIS 

3.1.4  ARIS jako metoda pro podnikové plánování 
 

ARIS nabízí koncept pro modelování různých pohledů, potřebných pro reprezentaci podniku. 
ARIS sám o sobě neposkytuje přesnou metodu k tomu, jak postupovat při vylepšování podniko-
vých procesů nebo navrhování Informačních Technologii (IT) či informačních systémů (IS), 
nutných k podpoře podnikání. Takováto metoda byla zmíněna jako část životního cyklu MOPP, 
ale ARIS byl navržen pro integraci struktury ARIS do různých metod a přístupů. 

 

Když si prohlédneme standardní IT nebo IS projekty, najdeme v nich určité charakteristické 
fáze, k nim potřebné: 

- definování objektů 

- zachycení požadavků 

- konceptuální návrh 

- detailní návrh 

- zavedení 

- ověření a potvrzení 

 

Z důvodů silné závislosti podniků na IS jsou podobné fáze potřebné také pro návrh podniku, re-
engineering podnikových procesů (BPR), také pro jiné procesně orientované metody a struktury 
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podnikové architektury. ARIS byl vyvinut s myšlenkou implementace podnikových požadavků 
do IT, proto je ARIS schopen podporovat všechny aktivity potřebné k podpoře těchto metod. 
Používáním platformy ARIS jsou funkce jako analýza a simulace k dispozici pro otestování 
modelu v každém stádiu a pro ověření vůči požadavkům a potřebám podniku. 

 

Když prof. Scheer vyvinul strukturu ARIS, snažil se hledat různé rozvrstvení pro podporu růz-
ných metod. Měl za to, že převod podnikově založeného problému do informačních technologií 
běžně probíhá několika fázemi. Na základě toho pak vyvinul „ARIS Build Time Phases“ neboli 
fáze při stavbě ARISu, tedy: 

- Fáze 1: Počáteční strategická situace a rozpoznání problému, 

- Fáze 2: Definování požadavků a specifikací, 

- Fáze 3: Specifikace designu, 

- Fáze 4: Popis zavádění, 

- Fáze 5: Zavedení do IT aplikací. 

 

Dnes existuje mnoho různých metod pro vývoj systémů používajících fázově orientovaný pří-
stup, kde je třeba předělat, vytříbit a udělat změny mezi jednotlivými fázemi. Fáze požadavků, 
designu a implementace jsou začleněny v rozšířené verzi domku ARIS (Obr. 3.5). Každý pohled 
ARIS je rozdělen na tyto fáze, zatímco strategická fáze je až nad těmito pohledy. 

 

- Fáze požadavků – obsahuje standardizované technické popisy konceptů společnosti a 
podnikových procesů popisovaných běžnými podnikovými uživateli nebo vlastníky procesu. Zde 
se nachází nejpoužívanější modely ARISu. 

 

- Fáze specifikace designu – obsahuje popisy aplikací nebo technických požadavků v 
popisném jazyce IT technologie. 

 

- Fáze implementace – skýtá modely k popisu hardwarových a softwarových součástí, 
používaných k realizaci podnikových cílů a k implementaci podnikových procesů. 
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3.7 Rozšířený dům ARIS o pohledy a fáze 

 

Modely v ARIS Business Designer a ARIS Business Architect mohou nyní být rozděleny do 
přesných pohledů a přesných fází. Struktura ARIS, se svými pohledy a fázemi, nyní definuje 
(nebo velmi silně navrhuje) které modely si vybrat pro modelovaní každého aspektu podniku a 
jak by tento model měl vypadat. 

Samozřejmě s použitím jakékoli rozšířené metody nebo výkonného nástroje je zde široká mož-
nost volby, jak může být metoda aplikována. Některé modely jsou užitečnější než jiné, co se týče 
dosahování různých cílů a záměrů. Některé modely zase dohromady fungují lépe než jiné. To 
tedy znamená že uživatel ARISu se musí rozhodovat které modely použije a jak je použije při 
modelování. Definice a implementace těchto struktur je jednou z nejdůležitějších fází zavedení 
životního cyklu MOPP do organizace. Proto v následujících kapitolách podrobněji rozebereme 
strukturu architektury podnikových procesů a konvence v jejich modelování. Dále si ukážeme 
jaké nabízí ARIS Business Designer a ARIS Business Architect funkce pro podporu MOPP im-
plementace. 
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3.2  Modelování podnikových procesů pomocí ARIS Design Platform 
 

Když jsme si vysvětlili životní cyklus MOPP, zmínili jsme se že během navrhovací fáze podni-
kového procesu budeme potřebovat modelovací nástroj, který nám umožní definovat modely 
procesů. Tento nástroj by měl být založen na struktuře nebo konceptu, který umožní všem zú-
častněným lidem mluvit stejným jazykem. Produkty ARIS Design Platform jsou vyvinuty pro 
podporu struktury ARIS pomocí profesionálních funkcí pro modelování, management projektů a 
podporu (Obr. 3.8) 

 

 
3.8 Nastavení produktů ARIS Design Platform 

3.2.1  Možnosti pro používání ARIS Design Platform 
 

Obecně, organizace bude mít „Manažera procesů“ nebo „Vlastníka procesů“ jež je zodpovědný 
za jemu vyhrazené procesy nebo oblasti procesů organizace. Zavádí nové procesy, analyzují a 
optimalizují existující procesy a informují o nich všechny ostatní lidi, zúčastněné na jejich pro-
vádění. Úkolem Manažera procesů je popsat proces a informace k němu vázané, tedy jeho hlavní 
úloha je modelování procesů na což používá ARIS Business Designer.  

Úkolem manažera procesů ovšem není definování hierarchie procesů organizace nebo určování 
které modely ARIS mají být používány, jejich úkolem není ani spravovat náležící databázi. Toto 
je typickým úkolem  pro „MOPP projektové manažery“ nebo „Experty na podnikové procesy“, 
kteří používají ARIS Business Architect. 

Pomocí ARIS Business Architect je také možno analyzovat data v databázi ARIS a identifikovat 
příležitosti k její optimalizaci. MOPP projektoví manažeři také organizují data a adresářovou 
strukturu databáze ARIS, definují filtry a šablony a také fonty písma a jazyky, které mají být 
používány. 

Znalost procesů by měla být rozšiřována celou organizací komunikačními kanály. Takovéto 
uveřejňování je obecně vykonáváno MOPP projekt manažerem za pomocí ARIS Business Pub-
lisher. Cílovou skupinou publikace procesních informací jsou v podstatě všichni zaměstnanci 
dané organizace a ARIS Business Publisher k tomu poskytuje uživatele se strukturovanými a 
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předmětově podobnými informacemi o procesech.  

V předcházejících kapitolách jsme viděli že podnikový model se skládá z mnoha individuálních 
modelů, či pohledů, používajících různé druhy diagramů s rozličnými symboly a spojitostmi. 
ARIS Business Architect a ARIS Business Designer poskytují databázi, filtry metod, šablony, 
fonty a jazykovou podporu pro spoustu jazyků. 

 

Možná vás zde mate časté používání slova „model“, proto je třeba si vyjasnit termíny, a nyní je 
dobrá příležitost k seznámení se specifickou terminologií, používanou ARIS Business Designé-
rem a ARIS Business Architektem (viz tabulka 3.1). 

Koncept ARIS je základem pro všechny produkty ARIS a jeho definice mezi produkty je známá 
jako „ARIS metoda“. Metoda ARIS určuje typy „modelů“ jež jsou dostupné, dále položky (ob-
jekty) které mohou být vloženy do modelu, a také vztahy mezi nimi. Všechny informace o pod-
nikových procesech organizací jsou uloženy v centrální ARIS databázi založené na konceptu 
struktury ARIS. 

3.2.2  Servery, databáze a modely 
 

Podnikový model si lze představit v prvcích domku ARIS, osídleným modely vztahující se k 
našemu úkonu. V ideálním světě bychom použili ARIS k vymodelování každého aspektu našeho 
podniku což by mohlo znamenat stovky vnitřně souvisejících modelů. V praxi se snažíme rozdě-
lit model na malé kousky reprezentující významné oblasti zájmu. V ARISu jsou tyto malé kous-
ky organizovány jako modely uvnitř databází ukládány na serverech. 

 

Tabulka 3.1 Definice termínů pro ARIS Business Designer a ARIS Business Archi-

tect  

 

Termín  Význam 

ARIS Metoda  Implementace konceptu ARIS do ARIS Platformy použitím  

 speciálního produktu jako např ARIS Bussines Designer nebo ARIS  

 Business Architect. 

Model  Diagram ARIS, konkrétního typu (např. datový model, model  

 procesu, atd.) obsahující objekty a vztahy uložené v základní 

 databázi ARIS 

Diagram  Vizuální reprezentace modelu v ARISu, založená na dobře  

 definovaném záznamu 

Databáze  Soubor a sklad souvisejících modelů ARIS se všemi elementy  

 potřebnými k reprezentaci významné oblasti podniku 

Server  Systém ukládání dat do PC nebo na síťový server obsahující  

 množinu ARIS databází 

Podnikový Model  Soubor všech modelů a databází jež reprezentují celistvost podniku  
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Každý model je zobrazován pomocí diagramu kde mohou objekty a vztahy mezi nimi být vy-
kresleny a zobrazeny. Ty modely které reprezentují oblasti zájmu jsou organizovány do databází. 
ARIS databáze je uložena a držena na serveru. Takovýto server může být lokální oblast ARISU 
na osobním počítači (PC) nebo na síťovém ARIS Serveru. Tedy podnikový model může být 
držen uvnitř samostatné databáze nebo v několika databázích uložených na různých serverech. 

 

Modely ARIS mohou být přemisťovány z jedné databáze do druhé „slučování“ a také mohou být 
databáze přemisťovány z jednoho serveru na druhý („záloha“ a „obnova“). Takže fyzická struk-
tura projektu se může měnit s tím jak se projekt vyvíjí, nebo může být kombinována s výsledky 
několika jiných projektů. Nicméně aby byl podnikový model platný, musí zde existovat soudrž-
nost a neporušenost mezi použitými modely. Když se někde objevuje stejná položka (např. ob-
jekt „organizační jednotka“) v několika modelech, je třeba aby byla reprezentována stejným 
objektem v ARIS databázi. Stejně důležité je nepoužívat opakovaně entitu (krok procesu) proto-
že může vypadat jako ta co chceme, ale ve skutečnosti se jedná o úplně něco jiného. V komplex-
ních modelech je velká výzva dosáhnout opakovaného používání při vyhnutí se duplikace. Je 
mnohem snazší tohoto dosáhnout uvnitř samostatné databáze než mezi vícero databázemi. 

 

3.2.3  Objekty, výskyty a vztahy 
 

Diagramy modelů ARIS ukazují na vztahy mezi objekty znázorněné jejich symboly (viz tabulka 
3.2). Objekty jsou reprezentací skutečných entit (např. úkonů, organizací, systémů, dat, atd.) 
které chceme modelovat a analyzovat. 

 

Tabulka 3.2 ARIS Object Related Terms 

 

Termín  Význam 

 

Objekt  Reprezentace ARISu entity reálného světa (např. úkon, organizace, 

 systém, datová položka, atd.). 

Symbol  Vizuální znázornění objektu v diagramu modelu ARIS. 

Vztah  Reprezentace ARISU interakce mezi skutečností a entitami 

 reprezentovanými objekty ARISu. 

Spojitost  Viditelný vztah. Přímka spojující dva objekty v diagramu modelu ARIS, 

 označující vztah v ARISu. 

Výskyt  Případ kde je objekt použit v modelu nebo v několika modelech. 

 

 

ARIS obsahuje přes 270 objektů a metoda ARIS definuje rozsah objektů, které existují, a ve 
kterých modelech mohou být použity. Různé typy ARIS objektů jsou reprezentovány na diagra-
mu modelu ARIS symboly s různorodým vzhledem (barva, tvar, velikost, atd.). Když je vytvo-
řen objekt umístěním symbolu do diagramu, je současně vložen údaj do náležící databáze. Tento 
objekt je pak volně přístupný k použití v libovolném modelu ARISu. Tedy model neobsahuje 
objekty, ale pouze jejich výskyty. 

Objekt se může vyskytnout v mnoha modelech a více než jednou v jednom a tom samém mode-
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lu. Jakákoli změna na definici objektu se projeví na všech jeho výskytech v ARIS databázi. Ja-
kákoli změna provedena na symbolu reprezentujícím daný výskyt (např. barva, tvar, velikost, 
atd.) ovlivní pouze daný výskyt. Samotné objekty nejsou dostatečné, co je důležité, jsou vztahy 
mezi nimi. Vztahy mezi objekty jsou tvořeny uděláním spojitosti mezi nimi (nakreslením čáry) 
do ARIS Diagramu. Spojitosti mohou být vytvořeny  mezi objekty stejného i jiného typu. Ne 
všechny možné spojitosti jsou platného typu a často se objevuje několik jiných spojitostí repre-
zentující jiné vztahy mezi dvěma různými objekty. Tyto spojitosti jsou platné a jsou definovány 
ARIS Metodou.  

Se základem v našem příkladu rezervace letu nám Obr. 3.7 ukazuje typické ARIS objekty a 
vztahy mezi nimi. 

 
3.9 Objekty ARIS a jejich vztahy 

 

Vztahy mezi objekty ARISu jsou také ukládány v náležící databázi. Tedy je možné vidět vztah 
jaký má objekt se všemi ostatními objekty, nehledě na to který model tento vztah definuje. 

 

3.2.4  Atributy a vlastnosti 
 

Souhrnnost všech informací, které ARIS server ukládá jako objekty, modely a databáze je repre-
zentována jejich vlastnostmi. Informace o nich obsahují vzhled objektu, jeho konfiguraci a speci-
fické atributy (tabulka 3.3). 

 

Tabulka 3.3 Informace ukládané pro položky ARISu 

 

Termín  Význam 
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Attributy  Modelové informace ARISu, uložené pro různé položky ARISu (např.  

 modely, objekty, vztahy a databáze, uživatele, uživatelské skupiny,  

 formáty fontů, atd.)   

Vlastnosti  Souhrn všech informací (včetně atributů) o položkách ARISu 

 

 

Atributy obsahují informace jako třeba jméno objektu, datum vytvoření, autora a volné textové 
popisky (Obr. 3.8). Atributy jsou vyplněny hodnotami buď při kreslení procesu, nebo po jejich 
manuálním vložení, napsání. 

Některé atributy dovolují přidávat dodatkové informace do modelu pro použití s ARIS Reports, 
atd., nebo pro export do jiných produktů (např. SAP, Oracle, Fujitsu, IBM, atd.) založené na 
průmyslových standardech (např. BPEL, XPDL, XML, atd.). 

 

 
3.10 Atributové okno ARIS Business Architect 

 

Je důležité si uvědomit, že atributy jsou používány pro ukládání informací o objektech, mode-
lech a databázích, souvisejících s jejich modelováním, ne pro všeobecné podnikové informace. 
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Například, když vytvoříme objekt reprezentující jeden z našich podnikových systémů, použili 
bychom atributy k uložení modelově-souvisejících informací o systému, který později podrobí-
me analýze; a ne pro informování celé naší organizace o tom systému. 

Na základě ARIS Metody můžeme ukládat různé druhy informací pro různé objekty. Objekt 
reprezentující podnikovou funkci má, kromě základních atributů jako Jméno, Popis/Definice 
nebo Autor, dodatečné atributy specificky zaměřené na podnikové funkce, jako Náklady, Typ 
procesu či Časy. 

Nicméně, ARIS také poskytuje speciální Systémové atributy, které zpřístupňují dokumenty, 
HTML stránky nebo jiné aplikace na které mohou objekty, modely a databáze odkazovat. Tedy i 
když ARIS neukládá kompletní podnikové vědomosti, může se chovat jako centrální skladiště a 
jádro, snadno poskytující udržovatelé odkazy na neobvyklejší informace. Toto je obzvláště cen-
né, když jsou modely ARIS publikované na Intranetu a jsou zde tvořeny odkazy na jiné webové 
stránky. 

 
3.11 Okno vlastností objektu 

 

Okno vlastností objektu zobrazuje všechny atributy, vztahy, modelové výskyty objektů, stejně 
jako jiné užitečné informace (obr. 3.11). 

 

3.2.5  Modelové konverze s metodou filtrů a šablon 
 

Zjistili jsme, že ARIS má mnoho modelových typů, objektových typů a rozdílných vztahů mezi 
těmito typy. Najdeme zde i spoustu atributů pro tyto typy. Ne všechny modelové úlohy potřebují 
všechny tyto modely, objekty a atributy, takže při použití všech může být řešení nečekaně kom-
plikované a vyústí v chybu. Pro zjednodušení ARIS požívá Metodu filtrů, která optimalizuje 
počet dostupných možností. S tímto omezením počtu modelů, objektů a vztahů pro daného uži-
vatele může systémový administrátor ARIS jak ulehčit tento proces, tak i vynutit si spolupráci 
společných modelovacích standardů implementováním modelových konvencí (pravidel). 

S takto silným a přizpůsobivým nástrojem jako je ARIS je snadnější používat tento nástroj na 
různé úkoly, zejména pro rozdílné části rozsáhlé organizace. Metoda filtrů nabízí přiměřené 
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limity této flexibility a speciální sémantické kontroly nás ujistí, že jsme dosáhly standardu. 

ARIS nabízí mnoho standardních filtrů a bezpočet dodatečně uživatelem nadefinovaných filtrů. 
Filtry mohou být  použity na databáze, nebo přímo na uživatele, případně skupinu uživatelů. 
Kombinace uživatelských přístupových práv a použitá metoda filtrů může přesně nakonfiguro-
vat, jak uživatelé vidí a používají ARIS. 

Úprava ARIS modelových konvencí použitím filtrů a šablon (Tab. 3.4) je typickým úkolem pro 
BPM Project Manager, nebo Business Process Expert pomocí ARIS Business Archtect. Nabízí 
také možnost tvorby nových symbolů pro existující objekty k užití tzv. systémových atributů k 
popisu vlastních uživatelových informací. 

Tab. 3.4 
Termín Význam 
Metoda filtrů Filtry použité na ARIS databázi, které o

počet použitelných modelů, objektů a jejich 
hů 

Šablona Grafická šablona, která mění vlastnosti A
modelů. Nemá však žádný vliv na modelo
data 

 

 

3.2.6  Model není jen obrázek 
 

Od teď doufáme, že již máte dostatečný přehled o vlastním fungování ARIS. Pokud s ARIS pra-
cujete nově, může to vše vypadat poněkud složitě a možná by bylo lehčí použít pentelku a papír. 
To je zcela přirozený pocit, když začínáte s novým softwarovým nástrojem, ale následující kapi-
toly vás přesvědčí, že se Vám trpělivost vyplatí.  

Nicméně docela často slyšíme lidi říkat, že by to všechno zvládli v Microsoft PowerPointu, nebo 
v jejich oblíbeném kreslícím programu za poloviční čas. Je jistě pravda, že můžete s těmito pro-
gramy vyprodukovat obrázek a to dokonce možná i rychleji (o čemž nejsme přesvědčeni), ale 
pořád to nebude model, ale pouhý obrázek. Jaký je rozdíl? 

Rozdíl mezi modelem a obrázkem je ten, že model je výsledkem určité metody zahrnující kon-
cept, který definuje co všechny objekty a spojení jednoznačně znamenají. Model jen stěží potře-
buje nějaké vysvětlení a s jistou zkušeností ho pochopí kdokoli seznámený s danou metodou. 
Naopak když máte obrázek, vždy potřebujete někoho, aby Vám vysvětlil pravý význam obrázku 
a jeho prvků. 

Představte si, že musíte založit obchodní model pro společnost zaměstnávající tisíce lidí a každá 
obchodní analýza vykresluje obrázky, které reprezentují jejich část obchodu a všichni používají 
rozdílné obrázky a různé druhy reprezentace. Snadno se ztratíte, pokud se budete snažit u každé-
ho obrázku přeložit jeho význam.  

Žádnou z těchto věcí nemůžeme použít na klasický obrázek je časově náročné, provádět stejné 
operace na samostatných dokumentech. Je obtížné tyto dokumenty aktualizovat a navíc s dosta-
tečným efektem. Budovaní podnikového modelu pomocí ARIS také zabere čas, ale když se sna-
žíte, umožní Vám to věci, které s obrázky nedokážete. 

 

3.2.7  Hlavní funkce ARIS Design platform 
 

V předcházejících sekcích jsme se věnovali úvodu do metody ARIS, některým základním ARIS 
terms a ARIS Design Platform. Taky jsme představili typické scénáře použití ARIS Design Plat-
form produktů a jejich role v organizaci. Na závěr věnujme čas krátkému přehledu hlavních 
funkcí ARIS Design Platform (Tab. 3.5). Zahrnuli jsme také ARIS Toolset a ARIS Easy design, 
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abychom dali lidem možnost je porovnat s ARIS Business a ARIS Business Designer. 

Tab 3.5 Porovnání funkcí ARIS Designer platform produktu 

 
 
Funkce 

ARIS 
Business 
Designer 

ARIS 
Easy 
Design 

ARIS 
Business 
Architect 

ARIS 
Toolset 

Administrace databáze X X X X 
Vytváření a modifikace objektů a modelů X X X X 
Modifikace vztahů v maticové formě X  X  
Modifikace atributů X X X X 
Údržba a zobrazení dokumentů a OLE 
objektů 

X X X X 

Automatická ID X X X X 
Hromadná údržba atributů/dědění atributů   X X 
Výstup X X X X 
Automatická konfigurace X  X  
Definitivní kopie skupin   X X 
Konsolidace objektů   X X 
Vytváření modelů   X X 
Sémantický generátor    X 
Zobrazení variant X X X X 
Vytváření a porovnávání variant   X X 
Navigační mód X  X  
Funkce hledání X X X X 
Změna řízení / vylepšení návrhů X X X X 
Definování maker   X X 
Spouštění maker X X X X 
Provádění příležitostných maker X  X  
Předdefinování zpráv   X  
Zprávy X X X X 
Předdefinování sémantické kontroly   X X 
Sémantická kontrola X X X X 
Analýza indikátorů výkonnosti    X X 
Animace vizitek    X 
Žebříčky    X 
Slučování  X  X 
Rychlé slučování   X X 
Řízení uživatelů, fontů a jazyků 1 X X X 
Řízení databáze  X X X 
Řízení serveru4   X X 
Konverze databáze   X X 
Řízení filtrů, metod a šablon   X X 
Používání filtrů, metod a šablon X X X X 
Vytváření vlastních symbolů   X X 
Podpora XML formátu   X X 
BPEL / WSDL - prostředí   X X 
Generátor procesů ARIS  X X X 
Připojitelnost pro Lotus Notes* X X X X 
Připojitelnost pro SAP* X X X X 
Online nápověda X X X X 
Lokální práce  X X X 
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Instalace ve formě desktopové aplikace X X X X 
 

 
 
  


