
Údaje o výrobci a dodavateli v ČR 
Výrobce Vema, a. s. (www.vema.cz) 
Pozice výrobce na českém trhu Producent podnikových aplikací pro řízení 

lidských zdrojů, ekonomiky a logistiky 
Země původu ČR 
Dodavatel v ČR Vema, a. s. (www.vema.cz) 
Aktivity dodavatele v ČR Dodávky Best-of-Breed ERP systému a jeho 

jednotlivých komponent zaměřených na řízení 
lidských zdrojů, ekonomiky a personalistiky 
Dodávky hardwaru 
Systémová integrace, realizace IT projektů 

Obchodní model dodávky v ČR Hybridní 
Partneři pro implementaci produktu v ČR 31 (2009) 
Počet konzultantů v ČR 39 (2009) 

Údaje o produktu
Název produktu Vema 
Klasifikace produktu Best-of-Breed ERP systém 
Oborová řešení Procesní orientace na řízení lidských zdrojů, 

ekonomiku a logistiku  
Zaměření produktu Veřejná a státní správa s dominantním 

zastoupením sektoru zdravotnictví a školství, 
privátní organizace všech velikostí 

Původní záměr vývoje systému - 
Počet zákazníků ve světě do 31. 12. 2009 1 508 (Slovensko) 
Počet zákazníků v ČR do 31. 12. 2009 2 730, z toho 259 provozuje systém formou 

ASP 
Vybrané reference v ČR 
 

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Fakultní 
nemocnice v Motole v Praze, Fakultní 
nemocnice Plzeň, Úřad vlády ČR, 
ArcelorMittal Frýdek-Místek, AVG 
Technologies CZ, AŽD Praha, Chemopharma  

Podporované technologie ERP systému 
Operační systém serveru Win2003, Win2008 
Databázová platforma Vema DB 
Dvouvrstvá technologie klient/server Ano (vícevrstvá architektura 

s oddělením datové, aplikační a 
klientské vrstvy) 

Třívrstvá technologie klient/server Ne 
Technologie tenkého klienta Ano 
Terminálový provoz Ne 
Integrační platforma (middleware) součástí ERP Ne 
Servisně orientovaná architektura Ne 
Provoz mobilních zařízení Ne 
EDI (EDI ready) Ne 
XML Ano 
Standardy podporovaných webových služeb SOAP 
Java 2 Enterprise Edition Ne 
Microsoft.NET Ne 

Pokrytí hlavních podnikových procesů 
výroba (kusovníky, plán materiálu, řízení, údržba atp.) Částečně 
logistika (prodej, objednávky, nákup, sklady atp.) Ano 
ekonomika (účetnictví, rozpočetnictví, controlling atp.) Ano 
personalistika (mzdy, výběr, školení pracovníků atp.) Ano 



Využití funkcionality ERP systému v klíčových oblastech HR 
Mzdy Ano 
Personalistika Ano 
Vzdělávání Ano 
Systemizace Ano 
Cestovní příkazy Ano 
Docházka Ano 

Vlastní funkcionalita ERP systému v oblasti CRM (řízení vztahů se zákazníky) 
Vícekanálové kontaktní centrum Ano 
Podpora obchodu (řízení kontaktů, obchodních případů atd.) Ano 
Podpora servisu (řízení dotazů, objednávek atd.) Ano 
Podpora marketingu (řízení kampaní, příležitostí, webu atd.) Částečně 
CRM funkcionalitu ERP systému lze nasadit samostatně Ne 

Vlastní funkcionalita ERP systému v oblasti SRM (řízení vztahů s dodavateli) 
Normalizace informací o dodavatelích a jejich definování Ano 
Analýza nákladů, třídění a klasifikace dodavatelů Částečně 
Strategie nákupu, hodnocení dodavatelů Ne 
Procurement Scorecard, měření a hodnocení nákupu Ne 
SRM funkcionalitu ERP systému lze nasadit samostatně Ne 

Vlastní funkcionalita ERP systému v oblasti elektronické komerce 
B2B řešení Ne 
B2C řešení Ne 
e-Procurement řešení (portálový sběr nákupních požadavků) Ne 
Portálové řešení pro uživatele Ano 

Řízení ekonomiky a financí 
Finanční účetnictví Ano 
Průtokové účetnictví Ne 
Vnitropodnikové účetnictví Ano 
Rozpočetnictví Ano 
Kalkulace Ne 
Rozhodovací úlohy Ne 
Řízení cash flow Ano 
Controlling Ano 

Výkaznictví a vícejazyčnost ERP systému 
Sestavení a tisk všech účetních výkazů za podnik jako celek Ano 
Sestavení všech účetních výkazů za podnikové útvary a zvolené období  Ano 
Možnost úprav a doplnění účtů do účtové osnovy s automatickou 
aktualizací na všechny účetní výkazy 

Ano 

Výkaznictví podle jiných norem (IAS/IFRS, US GAAP) Ne 
Současné účtování v jiné než lokální měně Ano 
Vícejazyčnost systému Částečně 
podpora Sarbanes-Oxley Act (SOX) Ne 

Licencování ERP systému 
Současně pracující uživatelé Ano 
Pojmenovaní uživatelé Ne 
Průměrná jednotková cena ERP projektů Byznys za rok 2009 v ČR Nelze seriozně 

určit vzhledem 
k velkým 

rozdílům mezi 
jednotlivými 

projekty 
 


