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SCHVALOVÁNÍ KOMPLEXNÍCH 

OBCHODNÍCH NABÍDEK  

BPM řešení, která Galeos nasazuje, umožňují vizualizovat a řídit procesy 

o několika desítkách/stovkách kroků (manuálních i automatizovaných) 

procházejících řadou informačních systémů napříč i vně organizace.  

Firma realizuje komplexní dodávky. Každá obchodní nabídka musí projít 

schvalovacím procesem, který zajistí, že všechny útvary (a subdodavate-

lé) zapojené do dodávky budou mít dostatek volných kapacit. Nabídku 

musí potvrdit i technický ředitel, obchodní manažer a v některých přípa-

dech také finanční ředitel (a mnozí další). Proběhne i kontrola vůči úda-

jům v některých informačních systémech. Protože je každá nabídka indi-

viduální, je i podoba schvalovacího procesu velmi variabilní.  

Rychlost v některých případech rozhoduje o získání či o ztrátě zakázky. 

PŘÍKLAD VYUŽITÍ BPM 
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Urychlit proces 

Snížit zranitelnost vůči chybám a opomenutím  

Získat jistotu, že při schvalování nebyla vynechaná žádná rozho-

dující osoba  

Zlepšit koordinaci mezi přípravou nabídek a plánováním zdrojů 

(lidé, stroje, komponenty, cash flow …) 

Ušetřit čas klíčových obchodníků, kteří doposud musí každý pří-

pad osobně sledovat  

Příklad procesního diagramu s exkluzivními branami, kdy proces může pokračovat 
pouze jednou z rozhodovacích větví. Ukázka z prostředí Cordys (OpenText),  

jedné z BPM technologií, kterou Galeos u svých zákazníků využívá. 

Zadání (požadavky na změnu) 

Řešení 

Nástroj Business Process Management nasazený nad stávajícími informačními 

systémy řídí proces napříč podnikem. Account manažer nastaví schvalovací 

oběh a povinné ověřovací kroky pro každý případ. Může přitom vybírat z řady 

předpřipravených procesních bloků, skládat je a případně i modifikovat.  

V grafickém rozhraní pak vidí, jak schvalování jednotlivých nabídek postupuje. 

Odpovědní manažeři mají k dispozici i celkový pohled, tedy kolik nabídek je prá-

vě schvalováno a jaké požadavky na zdroje z nich vyplývají.  

  

Alternativní možnosti řešení 

Přijmout více zaměstnanců a každé instanci procesu přidělit projekt. manažera. 

Vyvíjet aplikaci na míru by nejspíš nebylo průchodné, mimo jiné kvůli nutnosti 

pokrýt všechny varianty procesu.  

Jiné podobné situace a procesy  
 
Jakýkoliv důležitý schvalovací proces, kde je nepřijatelné vynechat kontrolní 

bod a který se často mění, například tedy: 

uvádění nových produktů,  

schvalování marketingových kampaní,  

nákup drahých náhradních dílů,  

vypravování komplexních zásilek pro klíčové zákazníky.  

„Odpovědní manažeři mají k dispozici i celkový pohled, tedy kolik nabídek je právě schvalováno 

a jaké požadavky na zdroje z nich vyplývají.“ 
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Pokud se chcete přesvědčit, zda podobné řešení by bylo vhodné i pro Vaši firmu, můžete nás kontaktovat zde. 

Přínosy 

Urychlení procesu  

Vizualizace průběhu konkrétního procesu (možnost sledovat online)  

Možnost s předstihem vidět, že u konkrétního případu hrozí zpoždění  

Zefektivnění a urychlení procesu  

Eliminace činností s malou přidanou hodnotou (account manažeři mohou věnovat více času 

zákazníkům) 

Koordinace mezi schvalovacím procesem a informacemi o zdrojích v různých informačních 

systémech 

Automatické nebo poloautomatické vytváření reportů  
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