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Abstrakt

Tato práce se zabývá spuštěním projektu webových rezervací, jeho analýzy a
analýzy trhu, až po jeho návrh a implementaci. Projekt webového rezervač-
ního systému RS-Online je analyzován a je pro něj zvolena možnost provozu a
nabídky klientům. Diplomová práce řeší marketing produktu a jeho nabídku
potenciální cílové skupině, analýzu konkurence a nasazení rezervačního sys-
tému ve sportovním centru. V závěru jsou představeny možnosti, jak projekt
vyvíjet, rozšiřovat o další funkčnost a aplikace, které s rezervačním systémem
mohou komunikovat.

Klíčová slova rezervace, online, webový, systém, server, konkurence
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Abstract

This thesis describes project of web-based reservation systems, its analysis and
analysis of market to design and implementation. The project is analyzed and
the way of running the project and client offer is choosen. The thesis deals
with product marketing, its offering to target group, analysis of competition
and first use in fitness-center. Possibilities of project development and what
other applications could be added are shown at the end.

Keywords reservation, online, web, system, server, competition
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Úvod

Cílem této práce je připravit a analyzovat spuštění vlastního webového re-
zervačního systému, který bude dostupný pro široké spektrum provozovatelů
malých až velkých sportovních center. Na začátku je popsán rezervační sys-
tém, jeho části a jednotlivé typy použití, které se mohou lišit. Následuje popis
externích služeb, které mohou rezervační systém využívat nebo je systém sám
využívá.

V další sekci je detailně popsán rezervační systém RS-Online a jeho mož-
nosti. Následuje popis a analýza trhu v České republice a analýza konkurence.
Pomocí těchto analýz je vytvořena finanční analýza s několika scénáři vstupu
na český trh a následný marketingový plán nabídky rezervačního systému po-
tencionálním zákazníkům.

V kapitole Návrh je ukázáno jádro databáze a nejdůležitější procesy v re-
zervačním systému. Dále je vysvětleno rozdělení systému na jednotlivé moduly
a důvod tohoto rozdělení. Na konci kapitoly je vybrán nejlepší scénář nasazení
a provozu rezervačního systému a popsána jeho příprava spolu s potřebnou
konfigurací a zabezpečením serveru a dat.

Implementační část práce popisuje automatické instalační balíčky, jejich
rychlou instalaci klientovi a demoverzi rezervačního systému. Pro propagaci
systému jsou vytvořeny webové stránky projektu s informacemi pro potenci-
onální zákazníky a popisem služeb.

Rezervační systém je otestován dostupnými prostředky pomocí automati-
zovaných testů nebo scénářů a následně nasazen přímo do sportovního centra
a testován v reálném provozu.

Poslední kapitoly ukazují příklad nasazení neomezené verze systému u vel-
kého klienta s popisem potencionálních problémů a také možnosti rozšíření
pomocí připravených a připravovaných aplikací.

Závěr práce obsahuje shrnutí projektu a doporučení, zda se ho vyplatí
rozvíjet a nabízet na trhu.
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Kapitola 1
Rezervační systémy

Rezervační systémy určené pro sportovní centra mohou být stejné, jako pro
jiná zařízení (např. ubytovací), ale obvykle je každý systém něčím specifický
a upraven pro potřeby aktuálního provozovatele. Systémy od různých provo-
zovatelů se ale často skládají ze stejných logických částí.

Každý rezervační systém obsahuje část, která zobrazuje klientovi rozvrh
nebo aktuální program vybrané aktivity. Po přihlášení je klientovi umožněno
na vybranou aktivitu vytvořit rezervaci, která mu zaručí místo ve sportovním
centru, aniž by ho musel nejdříve navštívit nebo s ním komunikovat. Stačí
komunikace s rezervačním systémem, který je prostředníkem mezi klienty a
sportovním centrem.

Rezervační systém musí být neustále dostupný jak pro klienty, tak pro
sportovní centrum. Obsluha sportovního centra potřebuje mít neustálý pře-
hled o aktivních rezervacích na nejbližší vypsaný rozvrh centra a klient musí
mít možnost se rezervovat a prohlížet si svůj účet téměř neomezeně.

1.1 Externí služby

U rezervačních systémů v České republice prozatím neexistuje zastřešující sys-
tém, který by pokrýval velké množství jinak nepropojených sportovních center.
V případě ubytovacích zařízení existují služby jako Booking.com, Expedia.com
a další. U rezervačních systémů pro sportovní centra však není možné vytvořit
univerzální systém, který bude podporovat všechny funkce a požadavky jed-
notlivých provozovatelů. Existuje několik služeb, které se snaží této mezery
na trhu využít.

1.1.1 MultiSport Benefit

Program MultiSport Benefit [1] nabízí firmám a společnostem výhody pro
zaměstnance a čím dál tím více zaměstnavatelů ji svým zaměstnancům nabízí
jako firemní benefit. Jedná se o kartu, která držitele opravňuje jednou denně
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1. Rezervační systémy

Obrázek 1.1: Logo rezervačního systému RS-Online

k volnému vstupu na vybraná sportoviště. Klient se při příchodu prokáže
kartou a není po něm požadován žádný poplatek.

Společnost MultiSport vydělává na tom, že prodá každou kartu za stejnou
hodnotu a spoléhá na to, že držitel ji nebude využívat každý den. V tom pří-
padě by pro MultiSport nebyl výhodný a ziskový. Provozovatel sportovního
centra může díky kartě MultiSport oslovit více klientů a tím více využít ka-
pacitu svého centra. Na druhou stranu je ovlivňován cenovou politikou Mul-
tiSportu a například na plně obsazené lekce by měl upřednostňovat platící
klienty, protože ve výsledku na nich vydělá více.

1.1.2 Benefitní poukázky

Sodexo Benefity [2], Edenred [3] a další společnosti poskytují benefitní po-
ukázky, neboli stravenky, na kulturu a sport. Stravenky je možné získat od
zaměstnavatele, pokud je má v zaměstnaneckých odměnách, a je možné je
uplatnit ve smluvních sportovních nebo kulturních zařízeních. Na rozdíl od
MultiSportu jsou stravenky považovány za peníze s danou hodnotou, kterými
se platí vstup nebo další služby. Nevýhodou může být pro někoho nutnost
nosit sebou další stravenky, ale to se již mění a jsou testovány první kreditní
stravenkové karty.

1.2 Systém RS-Online

1.2.1 Vývoj rezervačního systému

Vývoj rezervačního systému RS-Online začal již v roce 2008, kdy vzniklo roz-
hodnutí o nahrazení papírových permanentních vstupenek něčím efektivněj-
ším. Po analyzování nabízených systémů bylo upřednostněno naprogramování
vlastního systému, který bude možné upravovat dle vlastních potřeb. Vývoj a
testování probíhá v menším sportovním centru v Praze.

V počátcích vývoje nebyla potřeba téměř žádná složitá funkcionalita. Poz-
ději se začaly přidávat funkce, které používání systému zpříjemňovalo jak pro-
vozovateli sportovního centra, tak i klientům. Časovou osu projektu ukazuje
obrázek 1.2.

Rezervační systém se rozvíjel po částech. Nejprve přišla na řadu klientská
část se základními typy rozvrhů a základy administrace. Později se přidala
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1.2. Systém RS-Online

Obrázek 1.2: Časová osa vývoje rezervačního systému RS-Online

Obrázek 1.3: Části rezervačního systému RS-Online

privátní administrace a další typy rozvrhů a následovala pokladna používaná
recepcí sportovního centra. V posledních fázích je pozornost soustředěna na
komunikaci s klienty pomocí emailu, SMS a dalšími kanály. Zároveň je re-
zervační systém rozšiřován o funkcionality, které usnadní klientům práci se
systémem a správu rezervací. Mimo to je rozšiřováno portfolio zařízení a apli-
kací, které je možné s rezervačním systémem používat.

1.2.2 Části rezervačního systému

Rezervační systém RS-Online je rozdělený na 4 části., které ukazuje obrázek
1.3. Každá z těchto částí je používána jiným způsobem a na jiném místě.
Celý systém je tvořený moduly, které lze vypínat a zapínat podle potřeby
v administraci. Hlavní důraz byl už od začátku vývoje kladen na možnosti
cokoliv nastavit podle potřeb sportovního centra a na jednoduchost všech
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1. Rezervační systémy

Obrázek 1.4: Část administrace systému RS-Online

procesů a operací, převážně v částech systému, které se používají nejčastěji.

1.2.2.1 Administrace

Do administrace mohou přistupovat uživatelé s vyššími právy, kteří zde mo-
hou nastavit rezervační systém podle potřeb sportovního centra. Tato část
obsahuje vytváření klientských rozvrhů a jejich kompletní správu, ale také vy-
tváření pokladen, skladů, jejich správu a další nastavení. Příkladem může být
administrace kreditů, kterých může být v systému více a které dají se přiřadit
k vytvořeným rozvrhům, jak ukazuje obrázek 1.4.

Ve správě permanentek, které si klienti mohou zakoupit, je možné přiřadit
každé permanentce status. Přes status je možné odlišit uživatele z různých ná-
vštěvnických skupin. Příkladem mohou být například studenti, VIP zákazníci,
kteří mají vstup zdarma, ale i firemní zákazníci, pokud firma do sportovního
centra umožňuje přístup svým zaměstnancům za dotovanou cenu. U každého
statusu je možné nastavit uživatele, který má právo se přihlásit do privátní
administrace a spravovat uživatele se stejným statusem.

Administrace není tvořena pro denní přístup, ale spíše na prvotní nasta-
vení systému a případné doplnění informací. Denně používané funkce jsou
implementovány v části pokladna.

Nastavování práv administrátorům systému je hierarchické a je možné na-
stavit jejich jakoukoliv kombinaci. Uživatelských práv je v systému více jak 300
a dynamicky se mění podle nastavování systému, přidávání rozvrhů a dalších
jeho částí.
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1.2.2.2 Privátní administrace

Privátní administrace je určena pro skupiny zákazníků, kteří si nakoupí na-
jednou hodně kreditu, který mají na jednom klientském účtu. Tento účet má
právo přerozdělovat kredit lidem se stejným statusem a zároveň sledovat, jak
tito lidé s kreditem nakládají. Jedná se o firemní administraci, kde je možné
předávat kredit zaměstnancům, kteří o něj požádají. Společnost má přehled
o čerpání kreditu svými zaměstnanci a zároveň možnost jim kredit přidělit i
odebrat.

1.2.2.3 Pokladna

Tato část systému je nejpoužívanější a její využití je přímo na recepci ve
sportovním centru. Pomocí ní obsluha vidí přihlášené klienty na lekce, jejich
obsazenost, ale také klienty odbavuje. V případě napojení systému na přístu-
pové karty a čipy na klíčích je možné odbavit klienta pouze přiložením karty
ke čtečce. V tomto případě systém načte klientskou kartu, nalezne rezervaci
klienta a zjistí, zda nemá žádné dluhy. Obsluha pouze přiloží ke čtečce klíč
od šatny, který je vybavený čipem a uložený v systému, a předá ho klientovi.
V systému je evidováno, jaké klíče jsou vypůjčené a zároveň kdo z klientů je
má. Tak je možné řešit jejich ztrátu nebo odcizení s osobou, která klíč měla
vypůjčený, a není potřeba toto dohledávat.

Obsluha má možnost přes pokladní systém prodávat naskladněné zboží i
permanentky nebo půjčovat například boty do posilovny nebo ručníky. To vše
se zadává přímo klientovi na účet a ukládá do systému. Veškeré platby jsou
evidovány v pokladním deníku, který dokáže tisknout pokladní účtenky nebo
faktury a to i zpětně. Do pokladního deníku je možné zadávat pokladní příjmy
i výdaje, převádět mezi pokladnami nebo provádět kontrolní součty například
při výměně obsluhy. V případě potřeby je možné z pokladny získat veškeré
podklady pro účetnictví.

Obsluha s vyššími právy má možnost si v pokladně zobrazit statistiku
prodeje zboží nebo permanentek za určitý čas nebo vytíženost jednotlivých
lekcí. V případě správného nastavení v administraci je možné automaticky
vypočítat i výplaty instruktorům za jednotlivé lekce a to podle počtu klientů,
kteří na lekci byli. Pokladna zároveň obsahuje další funkce pro práci s klienty
a zbožím. Celkově urychluje a usnadňuje práci obsluhy ve sportovním centru.

1.2.2.4 Klientské rozhraní

Klientské rozhraní je, jak už název napovídá, určeno pro klienty a po přihlášení
obsahuje grafické zobrazení rozvrhů a jejich obsazenost. Uživatelé tu mohou
zobrazit svoji historii operací od rezervací, přes nákupy ve sportovním centru
až po půjčovné. Zároveň vidí své rezervace s možností zrušení a vytvoření
nových. Ukázka jednoho z rozvrhů je na obrázku 1.5.
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1. Rezervační systémy

Obrázek 1.5: Klientské zobrazení RS-Online

Rezervace lekce je jednoduchá a klient ji zvládne pomocí dvou kliknutí.
Stačí vybrat lekci v rozvrhu a po otevření okna s potvrzením rezervace ji
potvrdit.

V případě, že si klient chce rezervovat vypsanou lekci a ta je plná, má
možnost se rezervovat jako náhradník a nastavit si, do jaké doby má být au-
tomaticky přesunut mezi rezervované, pokud se na lekci uvolní místo. Zároveň
mu je o tomto přesunu odeslána emailová i SMS zpráva. Pokud uživatel ruší
svoji rezervaci určený čas před lekcí, například 1 hodinu, je tato rezervace
zařazena do burzy a klientovi je vrácen kredit jen v případě, že si toto místo
rezervuje někdo jiný.

Na lekce, o které je velký zájem, si klient může vytvořit trvalou rezervaci.
V tom případě mu je rezervace vytvořena rovnou při vložení nového rozvrhu
do systému. Ten se zpravidla vkládá automaticky několik týdnů dopředu a
klient je v případě dostatečného a platného kreditu ihned rezervován.

Klient má možnost si ihned po registraci koupit kredit, který potřebuje
k rezervaci lekcí. To je možné udělat přímo z klientského rozhraní podle na-
bídky vytvořené administrátorem. Kredit je klientovi připsán ihned na účet a
tak má možnost už při první návštěvě centra přijít na lekci, kde bude mít rezer-
vované místo. Platbu za kredit může provést z domova převodem na účet, při
kterém mu informace spolu s fakturou přijdou do emailové schránky ihned po
připsání kreditu, nebo hotově při návštěvě centra. Další možností získání kre-
ditu je nákup voucheru na některém ze slevových portálů. Při tomto nákupu
klient většinou obdrží kód, který když zadá do systému, automaticky obdrží
určený kredit. Administrátor má v tomto případě ulehčenou práci, protože
musí pouze nahrát do systému seznam kódů s určeným počtem kreditů.
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1.2.2.5 Typy rozvrhů a rezervací

Rezervační systém nelze udělat dostatečně univerzální, aby vyhovoval všem
typům rezervací a aktivitám. Z toho důvodu jsem se snažil udělat několik uni-
verzálních typů rozvrhů, které se následně dají použít u různých typů aktivit.
Každý rozvrh má svoje nastavení, díky kterému se zvolené aktivitě dostatečně
přizpůsobí. Rozvrhy byly pojmenovávány podle činností, pro které byly ze
začátku používány a vyvíjeny.

Základním rozvrhem je typ Spinning. Jedná se o rozvrh, který používá
styl platby za lekci, která někdy začíná a končí. Stejně jako lekce spinningu,
po které je pojmenovaný. Hodinový rozvrh je možné nastavit libovolně podle
potřeb sportovního centra. Klient platí za vstup na jednu lekci.

U rozvrhu typu Masáže se zadaný rozvrh zobrazuje jako celistvý od začátku
až do konce dne. Klient má možnost si jakýkoliv čas rezervovat a vybrat si
přitom typ aktivity, kterou by rád navštívil. U masáží je to typ masáže, její
cena a případné další možnosti. Výhodou může být zobrazení více masérů
v jednom rozvrhu, kde každý masér má svůj řádek a klient tak snadno vidí
časové možnosti všech.

Další rozvrh je připraven hlavně pro aktivity typu posilovna nebo sauna.
Rozvrh je vypsán v časových úsecích a ve většině případů je platba prováděna
za vstup. Při vytváření rezervace je možnost zvolit, zda klient chce jednodu-
chou rezervaci, nebo privátní (například u sauny) a mít tak celou saunu pro
sebe. Tomu samozřejmě odpovídá nastavená cena.

Poslední z rozvrhů je typ Solárium a je připravený pro rezervace malých
časových úseků. Nastavitelný je podobně jako předchozí, ale je přizpůsoben
pro rychlé zobrazení spousty malých úseků klientovi. Zadání rozvrhu umožňuje
každý úsek ocenit jinou cenou a v případě rezervace se tyto ceny přepočítávají
podle zadaného nastavení.
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Kapitola 2
Analýza

2.1 Popis trhu

Trh v oblasti rezervační systémů se může zdát být naplněný. V České republice
existuje přibližně 9 společností, které poskytují rezervační systémy pro stejné
aktivity, na které cílím s rezervačním systémem já. Často se jedná o větší
společnost, která nabízí své služby více jak 1000 klientům. Najdou se ale i
malé, které mají i méně jak 50 klientů.

Konkurence na trhu téměř neexistuje a to z toho důvodu, že pro centrum je
přechod ke konkurenci složitý. Většinou se to dotkne i jeho zákazníků, kterých
můžou být desítky tisíc. Proto sportovní centra přecházejí na jiné rezervační
systémy jen v krajním případě a to pokud jsou opravdu nespokojení. Z toho
vyplývá, že nejlepší možností, jak získat zákazníky, není od konkurence. Lepší
je nabídnout rezervační systém centrům, které žádný nemají.

2.1.1 Sportovní centrum bez rezervačního systému

Sportovních center bez rezervačního systému je stále ještě dost. Nejedná se
jen o malá centra, která nabízejí posilovnu se 4 stroji a tělocvičnu, kde večer
cvičí dvě lekce různých cvičení denně. Do roku 2014 systém nemělo i jedno
velké pražské centrum, které denně navštíví přes tisíc klientů.

Většina sportovních center si vůbec nevede seznam svých klientů, nemá
na ně kontakt a většinou ani nemá přesný rozvrh lekcí na více jak pár dní
dopředu. Všechno se eviduje na papír nebo do diáře a klienti většinou musí
zavolat, jestli lekce bude nebo není zaplněná. Pokud je na lekci volno, je klient
zapsán do diáře, na volný list papíru nebo jinak předán mezi obsluhou, a je
očekávána jeho návštěva.

Další příklad může být sportovní centrum, které klientům poskytuje per-
manentní karty placené dopředu. Klient zaplatí danou částku a dostane kar-
tičku s několika okénky podle počtu lekcí, na které má nárok. V tomto pří-
padě klient většinou ani nekontroluje, jestli lekce, která je vypsána pravidelně,
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2. Analýza

Obrázek 2.1: SWOT analýza systému RS-Online

opravdu bude a do centra přijde. Občas se může stát, že je tato lekce z náhlých
důvodů zrušena, a klient o tom není informován. Existují dvě možnosti jak se
tomu vyhnout, pokud centrum nemá rezervační systém. Informovat klienta
může obsluha centra, ale musí mít někde uložený jeho telefon. V případě 100
a více klientů už může být hledání v kartotéce nebo papírech časově náročné.
Další možností je, že si zavolá sám klient, ale je nepravděpodobné, že by to
každý klient před lekcí udělal.

2.2 SWOT analýza systému RS-Online

Obrázek 2.1 ukazuje SWOT analýzu rezervačního systému RS-Online. Pole
S označuje silné stránky produktu, pole W naopak slabé stránky. V dalších
polích jsou vypsány možnosti systému na rozšíření (O) a hrozby (T), které
mohou rozšíření produktu ovlivnit nebo zcela překazit. Mezi hrozby neřadím
například změnu technologie a podobné. Předpokládám, že internetové prohlí-
žeče ani jiné technologie se příliš měnit nebudou a pokud ano, budou zpětně
kompatibilní. Hlavní pole jsou pro mě S a W, která by měla rozhodnout, zda
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produkt bude úspěšný nebo ne.

2.3 Analýza konkurence
Jak jsem již psal výše, konkurence v rezervačních systémech na českém trhu
je, ale není tak veliká jako v jiných odvětvích. V případě rezervačních systémů
je těžké nabídnout řešení, které je na rozdíl od konkurence výjimečné a na
které by se vyplatilo centru přejít, protože přechod na jiné řešení může být
dlouhý a ne úplně příjemný proces pro všechny zúčastněné strany. Vybral jsem
několik konkurenčních společností a rád bych popsal jejich rezervační systémy
spolu s výhodami a nevýhodami každého z nich. Porovnání může být omezené,
protože většina společností nemá přístupnou zkušební demoverzi systému nebo
se nedá zjistit, jak přesně systém funguje.

U analýzy konkurence jsou všechny informace z veřejných zdrojů na webo-
vých stránkách společností nebo z jejich testovacích rezervačních systémů.
Konkurenci se snažím porovnávat spravedlivě, ale je možné, že z důvodu ne-
dostatečných informací může být analýza zavádějící.

2.3.1 Fitsystem

Rezervační systém Fitsystem [4] je vytvořen a spravován firmou 1vision, která
se mimo rezervační systém specializuje i na tvorbu webových stránek, 3D gra-
fiku a design. Rezervační systém má vlastní webové stránky, kde je možné se
dočíst o modulech systému a jeho funkčnosti. Rezervační systém je nabízen
v základní verzi zdarma. Cenu za další funkce je možné spočítat přímo na
webových stránkách a pohybuje se od 250 Kč do 1 200 Kč měsíčně.

Po registraci na webových stránkách systému je možné se podívat i do
demoverze administrátorské sekce. Měl jsem možnost si prohlédnout a vy-
zkoušet celý systém a snažil jsem si ho představit v provozu. Klientské roz-
hraní je celkově jednoduché, ale ze začátku trochu nepřehledné. Chyběla mi
v něm možnost koupit nebo vybrat si kredit, ale to může být pouze omezením
demoverze.

Většinu stránky na první pohled zabírá velký kalendář s výběrem dní, kde
se klient musí posunout na den, kdy chce udělat rezervaci. Po výběru dne
je možné se posunout o celou stránku dolu, kde je zobrazen rozvrh. V sekci
rozvrhu je vidět prázdný rozvrh a vytvořené rezervace, které je možné pomocí
několika výběrů do rozvrhu přímo vložit. Rozvrh je tedy zobrazován způso-
bem, že centrum má stále volno a zobrazují se pouze ostatní rezervace. Ukázka
rozvrhu je na obrázku 2.2.

V administrátorské sekci je možné si vyzkoušet vytváření hodin, klientů a
úpravu kreditů. Zároveň je dostupná sekce Obchod, kde se vytvářejí účty za
naskladněné položky. Bohužel se účty nedají přiřazovat klientům. Zároveň mi
chyběl výpis přihlášených lidí na nejbližší vypsané lekce nebo cvičení. Jediná
možnost, jak zjistit přihlášené klienty, byla otevřením klientského rozvrhu, kde

13
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Obrázek 2.2: Rozvrh systému Fitsystem

se v případě přihlášeného administrátora zobrazí tlačítko, které otevře seznam
přihlášených lidí.

Celkově je rezervační systém Fitsystem použitelný, ale řekl bych, že ome-
zeně a v menší míře. Určitě bych ho nedoporučil pro centrum s více pobočkami,
pokladnami, nebo větším množstvím klientů. V demoverzi mi chyběla mož-
nost nastavení systému, ale to mohlo být způsobeno omezením demoverze a
v placené verzi je zřejmě tato možnost dostupná.

Výhody

• Platební brány na zaplacení kreditu

• Jazykové mutace CZ, SK, RU a EN

• Demoverze systému

• Blokování dnů a hodin

• Všechno nastavení a rozvrhy na jedné obrazovce

Nevýhody

• Velké a nepříliš přehledné klientské rozhraní

• Nemožnost objednání modulu Permanentky a Kreditový systém dohro-
mady

• Vysoká cena za kompletní systém

• Možnost pouze webové adresy jako doména 3. řádu pod doménou fit-
syst.com

• Omezené možnosti pokladního systému
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• Chybí zobrazení klientů na nejbližší cvičení

• Složitá historie operací klienta

2.3.2 CLUBSPIRE

Webové stránky rezervačního systému Clubspire [5] vypadají profesionálně a
obsahují spoustu informací o systému, ale nenašel jsem tam ty, podle kterých
bych se rozhodoval o koupi. Za hlavní informaci bych považoval seznam mo-
dulů systému, kterých je hodně, ale často to jsou úplně základní moduly, které
by měly být obsaženy v každém systému. Za zmínku stojí určitě možnost mo-
dulu Ubytování, který podle textu na webových stránkách umožňuje správu
pokojů. Webové stránky ale už nepopisují funkčnost, tak je těžké říct, jak moc
se týká rezervačního systému.

Společnost Inspire CZ, která systém nabízí, umožňuje propojení s různými
hardwarovými zařízeními. Můžou to být například čtečky karet na otevírání
dveří, samoobslužný kiosk nebo fyzická pokladna. I když to není na stránkách
napsáno, předpokládám, že tyto zařízení nejsou standardně dodávána k sys-
tému, ale centrum si je může dokoupit. Cenová nabídka systému začíná na
490 Kč měsíčně a přes různé verze stoupá až na 4 490 Kč měsíčně za verzi pro
největší centra. Předpokládám, že systém je vzhledem k ceně možné nastavit
podle potřeb.

Oproti nejdražší verzi neumí verze Professional, která je druhá nejdražší,
ani webové rezervace. Ty jsou možné pouze přes obsluhu centra.

Celkově rezervační systém Clubspire hodnotím jako nepředvídatelný. Při-
jde mi, že na webových stránkách propaguje spoustu funkcí, které mohou být
při reálném použití úplně jiné. Například možnost odesílat SMS zprávy ze
systému je možné, ale až s nabitím kreditu na SMS bráně, kterou systém vy-
užívá. Systém bych jako majitel centra určitě nevolil. Hlavním důvodem je
příliš vysoká cena oproti konkurenci a malá informovanost jak systém vlastně
vypadá a funguje. V případě zájmu by se to samozřejmě mohlo změnit, pokud
bych si objednal prezentaci systému a ta mě dostatečně přesvědčila.

Výhody

• Platební brány na zaplacení kreditu

• Podpora hardwarových zařízení

• Modul ubytování

Nevýhody

• Vysoká cena

• Žádná ukázka systému na webových stránkách
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• Nedostatečné informace na webových stránkách

• Hodně placených služeb navíc

2.3.3 Rezervačník

Rezervačník [6] je jednoduchý a přehledný rezervační systém, který ve svých
začátcích vznikal jako diplomová práce [7] a majitel ho v lednu 2016 nabízel
k prodeji za celkem nízkou cenu. Z toho usuzuji, že systém není úplně funkční
a nemá příliš zákazníků. Přesto je zajímavý, protože je jednoduchý. Dovedu
si představit, že Rezervačník používají malá centra, která toho příliš nepotře-
bují. Podle diplomové práce z roku 2013 nebyl vývoj příliš jednoduchý a jeho
propagace nebyla příliš silná i přes vynaložené úsilí a peníze.

Z projektu Rezervačník je vidět, že je hodně těžké prosadit se i mezi ma-
lými centry, které rezervační systém nemají a podle svých slov ho vlastně ani
nepotřebují, i když by jim ulehčil práci. S nulovým měsíčním poplatkem za
omezenou verzi s maximálním počtem 50 rezervací spousta center nevyjde,
protože jednoduchou matematikou odhadnu alespoň 4 lekce pro 8 lidí týdně.
To je přes 30 rezervací týdně a tedy přes 120 rezervací měsíčně. V tom případě
potřebuji balíček Rezervačníku, za který už zaplatím alespoň 240 Kč měsíčně,
ale můžu zaplatit i 990 Kč měsíčně za nejvyšší balíček. Cenová politika se mi
zdá správná, ale provozovatel pravděpodobně špatně odhadl počty rezervací
malých center, pro které by se systém vyplatil.

I přes jednoduchost Rezervačníku a jeho dobrou použitelnost pro menší za-
řízení si nemyslím, že by ho někdo, v konkurenci ostatních, zvolil. Konkurenční
systémy toho umí více za zajímavější cenu.

Výhody

• Rezervace bez registrace

• Registrace přes Facebook

• Jednoduché rozhraní

Nevýhody

• Chybí skupinové rezervace sportů

• Chybí prodej zboží a pokladní systém

• Malé možnosti rozšíření

• Omezení na počet rezervací měsíčně
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2.3. Analýza konkurence

Obrázek 2.3: Rozvrh systému iSport System

2.3.4 iSport System

Rezervační systém iSport [8] má přístupnou pouze demoverzi klientské části.
Obrázek funkčnosti a vzhledu části administrátora je možné si udělat z ukázek
administrace na webových stránkách. Systém na mě od začátku působil dobře
až na hodně barevnou klientskou část, která bije do očí. Její ukázka je na
obrázku 2.3.

V klienstké části není příliš možností, ale umožňuje přehledné zobrazení
rozvrhů různých aktivit a rezervaci. V nastavení účtu je možné změnit údaje
a prohlédnout si seznam rezervací.

Podle ukázek administrace a popisů na webových stránkách systém neu-
možňuje příliš možností nastavení a modulů. I přesto by mohl být zajímavou
volbou. Cenová politika je nastavena na počet sportů a jejich druhů. Podle
velikosti a potřeb centra majitel zaplatí od 390 Kč měsíčně až po 790 Kč mě-
síčně. Odradit někoho může povinný jednorázový instalační poplatek, který
se pohybuje v řádu tisíců. Ten zahrnuje úvodní nastavení systému, které by,
podle mne, mělo být v ceně, protože systém je od začátku nějak nastaven a
jeho přizpůsobení už si může udělat přímo majitel centra nebo jím pověřená
osoba. Ocenil bych možnost si za úvodní nastavení zaplatit, ale jen pokud by
bylo jako navíc poskytovaná služba, ne povinný příplatek.

Výhody

• Schválení rezervace

• Last-minute slevy
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• Pozvání dalších hráčů k rezervaci

• Jednoduché klientské rozhraní

Nevýhody

• Jednorázový instalační poplatek

• Jen placené verze

• Graficky hodně barevné

• Chybí nákup kreditu

2.3.5 Fitness rezervace

Fitness rezervace [9] je jediný systém, který umožňuje provoz rezervačního sys-
tému za jednorázový poplatek s výhodou umístění na vlastní doménu provozo-
vatele. Tuto možnost nepovažuji za nejlepší, ale je ojedinělá, proto si myslím,
že je potřeba ji zmínit. V případě zaplacení jednorázového poplatku v ceně
40 000 Kč musí být zdrojové kódy systému předány provozovateli a ten si je
spravuje na vlastním serveru. To může mít některé výhody, ale také nevýhody.

Jednou z nevýhod může být například nemožnost aktualizace systému
v případě opravy chyb nebo přidání nových funkcí. Provozovatelé většinou
nemají velký obnos peněz, který by do systému mohli v jednom okamžiku
dát, a je pro ně i z dlouhodobého hlediska výhodnější platit měsíčně menší
částku. I přesto to může být pro někoho zajímavá volba. Na druhou stranu je
výhoda mít systém u sebe, pokud je provozovatel schopný si ho upravit podle
svých představ. To záleží na tom, jak vypadá smlouva o prodeji systému, která
může jakékoliv úpravy zakazovat.

Rezervační systém je tvořen velkým kalendářem s výpisem všech aktivit.
Kalendář je přehledný a rezervace je rychlá a intuitivní. V demoverzi systému
se mi povedlo jednu rezervaci vytvořit dvakrát než jsem si všiml, že je opravdu
vytvořena. Uživatelské rozhraní je pěkné, ale méně přehledné a chvíli mi trvalo,
než jsem se zorientoval, jak vše funguje. Systém neumožňuje rezervaci na více
aktivit ve stejný čas, takže nelze jeden účet používat ve více lidech, například
v rodině nebo firmě.

V systému mi chyběl výpis přihlášených klientů na nejbližší lekce. Celý
systém pro obsluhu nebo administrátora funguje stejně jako pro klienta, jen
jsou přidány další možnosti. Tuhle chybějící část považuji u všech systémů
jako velký problém pro obsluhu, která musí stíhat obsloužit více klientů z více
aktivit v co nejkratším čase. V tomto případě by musela stále hledat v rozvrhu
správné lekce a přepínat mezi nimi. Proto bych systém nedoporučil pro větší
centra.

Výhody
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2.3. Analýza konkurence

• Jednorázová platba

• Možnost umístění na vlastní doménu

• Přehledné rozhraní

• Platební brána

Nevýhody

• Chybí nákup kreditu v klientském rozhraní

• Pouze zobrazení kalendáře s rezervacemi

• Omezení na počet registrovaných uživatelů

2.3.6 Bizzy

Bizzy je jeden z prvních rezervačních systémů, které se v České republice ob-
jevily. Je těžké říct, jestli od dob vývoje prošel nějakou významnější změnou.
Provozovatelé si zakládají na tom, že systém je v provozu již více než 5 let a
byl vyvíjen ve spolupráci s provozovateli sportovních center. Nevýhodou sys-
tému je jednorázový instalační poplatek, který se platí při koupi plné verze.
Na druhou stranu nabízejí provozovatelé až 3 měsíce na vyzkoušení a v pří-
padě problémů i vrácení peněz. To vypadá hezky, ale pravděpodobně se jedná
jen o marketingový tah, protože přechod na jiný systém je komplikovaný a
nepříjemný jak pro provozovatele, tak pro klienty.

Výhody

• Delší dobu na trhu

• Platba kartou

• Zákaznická podpora

Nevýhody

• Horší orientace v systému a grafické zpracování

• Instalační poplatek

• Starší systém
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2.3.7 Reservanto

Systém Reservanto [10] obsahuje klasickou administrační část, ale klientská
sekce je tvořena jinak než u ostatních porovnávaných systémů. Reservanto
je možné vložit do stránek pomocí jednoho tlačítka, které otevře rezervační
formulář. Takové řešení je dobré a jednoduché, ale pro větší centra nabízející
více služeb není příliš výhodné.

Za velkou nevýhodu považuji vyšší cenu a další poplatky související s pro-
vozem. To jsou například platby za SMS klientům a poplatek za provedenou
online platbu. Spolu s omezenými možnostmi klientské sekce a větší cenou
není použití systému Reservanto příliš vhodné ani pro menší zařízení.

Výhody

• Jiný rezervační systém

• Platební brána

• Synchronizace s kalendáři

Nevýhody

• Omezení služeb při nižší měsíční platbě

• Další poplatky s provozem

2.3.8 Reservio

Z webových stránek systému Reservio [11] jsem se příliš informací nedozvěděl.
Jediná možnost bylo prohlížení návodů pro uživatele systému. Z nich jsem
získal představu, jak systém funguje, vypadá a na co by se dal použít. Přesto
nedokáži říct slabé a silné stránky a proto vynechám sekci výhod a nevýhod.

Celý systém se tváří jako velký kalendář, který klient může prohlížet a
administrátor ho vytváří a upravuje. Příliš možností nastavení jsem v systému
neviděl, ale je možné, že jsou ještě někde schovaná. Jako většina konkurence
umožňuje systém komunikovat s klienty pomocí emailu a SMS, které jsou
placené.

2.3.9 SuperSaaS

Rezervační systém SuperSaaS [12] má nejvíce cenových variant ze všech porov-
návaných. Až 11 variant je rozlišeno cenou a maximálním počtem budoucích
i minulých rezervací, které se v systému dají uchovat. Ty se pohybují od ně-
kolika desítek v neplacené verzi až do desetitisíců v případě nejvyšší verze.
V době, kdy není důvod šetřit místem v databázi nebo na disku a toto místo
lze jednoduše rozšířit, to nepovažuji za dobrý příklad, ale je možné, že se tím
systém může zpomalovat nebo není jiná možnost, jak ceník udělat.

20



2.3. Analýza konkurence

Výhody

• Lokalizace

• Propojení s Facebookem, Google a MS kalendářem

• Propojení na PayPal

• Pluginy pro redakční systémy

Nevýhody

• Omezení počtu budoucích i minulých rezervací

• Grafické zpracování

2.3.10 Dotazník k rezervačním systémům

Všechny popisované společnosti jsem požádal o vyplnění dotazníku s 5 otáz-
kami týkajícími se jejich rezervačního systému a jeho možností. Celkem rychle
se mi vrátilo 8 vyplněných dotazníků. Jejich přehled s popisem a přehled-
ným grafickým zobrazením přikládám. Dotazník byl vyplňován anonymně a
u každé z otázek bylo možné neodpovědět.

2.3.10.1 Otázka 1 - Verze zdarma

Otázka, zda je poskytována alespoň omezená verze zdarma, vypadá nedůle-
žitě, ale může být rozhodujícím při výběru rezervačního systému. Umožňuje
totiž vyzkoušet dopředu všechny možnosti a nastavení. Tím se často eliminuje
problém, že po několika měsících od objednání a používání systému je nalezeno
něco, co omezuje jeho používání. Jak ukazuje graf 2.4, většina provozovatelů
odpověděla, že tuto verzi poskytuje. V případě porovnání s tabulkou 2.1 z toho
vyplývá, že někteří pravděpodobně za verzi zdarma považují i možnost si sys-
tém vyzkoušet na měsíc zdarma a poté se rozhodnout, jestli pokračovat v jeho
používání a začít za něj platit.

2.3.10.2 Otázka 2 - Vlastní doména klienta

Podle grafu 2.5 umožňuje většina porovnávaných systémů umístit rezervační
systém na jakoukoliv doménu, kterou si zákazník vybere. Při čtení specifikací
jsem si ale všiml, že to není úplně jednoduché. Samozřejmě se tu střetává
názor zákazníka, který chce mít veškerá data u sebe, a názor provozovatele
rezervačního systému, který nechce svůj systém a zdrojové kódy (pokud jsou)
dávat na servery, nad kterými nemá kontrolu.
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Obrázek 2.4: Otázka 1: Máte nějakou verzi systému dostupnou zdarma?

Obrázek 2.5: Otázka 2: Může systém běžet na klientem vybrané doméně 2.
řádu? (např. klientovo.cz)
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2.3. Analýza konkurence

Obrázek 2.6: Podíl použitých zařízení

2.3.10.3 Otázka 3 - Přizpůsobeno pro mobilní telefon

Na obrázku 2.6, který je z Google Analytics systému RS-Online, je vidět podíl
zařízeních, které klienti používají pro procházení webových stránek a rezer-
vačního systému. Data pro tento graf byla stažena z testování rezervačního
systému a jsou založena na více než 10 000 zobrazeních rezervačního systému.
Mobilní telefony a tablety jsou stále za klasickými počítači, ale už teď mají
více než třetinu celkové návštěvnosti. Proto všichni dotázaní optimalizují i
rezervační systémy pro mobilní telefony a další menší zařízení.

2.3.10.4 Otázka 4 - Počet zákazníků

Počet zákazníků provozovatele rezervačního systému hodně vypovídá o jeho
kvalitě a době na trhu. Zároveň i o jeho komplexnosti, protože některé sys-
témy jsou kvalitní, ale zvládnou pouze správu rezervací pro posilovny. Naopak
je možné, že systém je naprosto jednoduchý ale umožňuje používání v ka-
deřnictví, restauraci, ubytování a v podobných zařízeních. Proto bych počet
zákazníků neporovnával. Graf 2.7 ukazuje, že porovnávané rezervační systémy
jsou využívány hodně, ale najdou se i menší.

2.3.10.5 Otázka 5 - Zákazníci mimo Českou republiku

Tato otázka byla více pro zajímavost, ale bohužel byla špatně formulována.
V případě, že rezervační systém používá společnost na Slovensku, je možné ji
započítat. Každopádně je vidět, že rezervační systémy používají i zahraniční
zákazníci a provozovatelé se nesoustředí pouze na český trh. To je dobře a
může to být způsobeno tím, že je potřeba pouze přeložit texty systému a dát
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Obrázek 2.7: Otázka 4: Kolik přibližně máte zákazníků?

Obrázek 2.8: Otázka 5: Máte některé zákazníky i mimo Českou republiku?

pozor na legislativu a zvyklosti jiné země. Výsledek otázky, která dopadla ve
prospěch zahraničí, je vidět na obrázku 2.8.

2.3.11 Shrnutí konkurence

Tabulka 2.1 ukazuje celkové shrnutí konkurence. Podle této tabulky bych
se řídil, pokud bych vybíral rezervační systém pro svoje sportovní centrum.
Z analýzy vyplývá, že žádný z konkurenčních systémů není zcela připraven pro
opravdu velká sportovní centra. Výhodou rezervačního systému RS-Online je
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2.4. Marketing hotového produktu

Název I zdarma Cena Větší na-
stavení

Další po-
platky

Velikost
centra

Fitsystem Ano 250 - 1 200 Kč Ne Ne Malá,
střední

CLUBSPIRE Ne 490 - 4 490 Kč Ano Ano Velké
Rezervačník Ano 240 - 990 Kč Ne Ne Malá
iSport System Ne 390 - 790 Kč Ne Ano Střední

Fitness rezervace Ne 200 - 500 Kč Ano Ano Malé,
střední

Bizzy Ne 600 - 800 Kč Ne Ano Malé,
střední

Reservanto Ano 199 - 1 499 Kč Ne Ano Malé

Reservio Ne 199 - 799 Kč Ne Ano Malé,
střední

SuperSaaS Ano 150 - 1 850 Kč Ne Ano Malé,
střední

RS-Online Ano 350 - 650 Kč Ano Ne
Malé,
střední,
velké

Tabulka 2.1: Shrnutí konkurence

jeho verze zdarma pro nejmenší centra, možnost kompletního nastavení, které
systém přizpůsobí potřebám každého, a žádné skryté poplatky.

2.4 Marketing hotového produktu

Možnosti propagace produktu jsou v dnešní době obrovské. Internetové kam-
paně na Facebooku dostávají hodně prostoru a často jsou vidět internetové
reklamy od společností Google nebo Seznam. Dalšími možnostmi může být
posílání hromadných emailů, ale to už vyžaduje adresy cílených lidí. Inzerát
do novin nebo na billboard nemá smysl vůbec z důvodu velké ceny a nemož-
nosti zacílit na správnou cílovou skupinu.

Marketing rezervačního systému proto není vůbec jednoduchý. Jedná se
o produkt, který se nabízí omezené skupině lidí. Tou jsou přímo majitelé nebo,
ve většině případů, provozovatelé sportovních center. Je téměř zbytečné cílit na
centrum, které rezervační systém již má. Postavit internetovou kampaň cílenou
na omezenou skupinu lze, ale cílová skupina musí být velmi dobře definovaná.
Majitele a provozovatele sportovních center je těžké odlišit od návštěvníků,
protože například Facebook při cílení reklamy nabízí pouze omezení podle
věku, lokality a zájmů.

Nejlepší možností získání zákazníků je vytipování centra a jeho přímá ná-
vštěva. Centrum se dá obhlédnout už na internetu, ale zároveň i při několika
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návštěvách jako klient. To samozřejmě není dobrý nápad v případě, že je po-
třeba takhle obejít 10 a více center. Cílem návštěvy je získat přehled o tom,
jak to ve sportovním centru funguje a získání kontaktu na odpovědnou osobu,
kterou bych dále kontaktoval s co nejvíce připraveným návrhem, proč by měla
vložit peníze do rezervačního systému. U klasických případů to může být na-
příklad:

• Méně práce pro obsluhu

• Přehled o dění v centru

• Zjednodušení rezervací pro klienty

• Získání kontaktů na klienty

2.4.1 Stanovení cílů

Při spuštění projektu rezervačních systémů bych se rád primárně soustředil na
kvalitu a budování důvěry mezi prvními zákazníky. Rezervační systém musí
fungovat správně a poskytovat potřebné funkce pro klienty i provozovatele
sportovních center. Po nasazení rezervačního systému je potřeba, aby se sys-
tém ve sportovním centru zavedl a začal používat. Pokud se mi toto povede,
je menší pravděpodobnost, že sportovní centrum přejde ke konkurenci.

Po vybudování menší klientské základny z prvních klientů a ověření, že
rezervační systém funguje podle požadavků, se budu soustředit na větší a
platící zákazníky, kterým mohu systém nabídnout na míru. Zároveň budu
nabízet vyšší balíčky již stávajícím klientům, kterým rezervační systém může
ulehčit práci obsluhy nebo rezervace klientů.

Více sportovních center často provozuje jeden provozovatel nebo je součástí
skupiny provozovatelů. V tomto případě je možnost přes jednoho provozovatele
představit rezervační systém na více místech a více lidem, kteří mají možnost
rozhodnout o vyzkoušení nebo přímo provozu nového rezervačního systému.
Provozovatelé se zároveň mezi sebou často znají a nejsou si konkurencí.

2.4.2 Balíčky produktu

Pro zjednodušení nabídky a urychlení nasazení rezervačního systému jsem se
rozhodl připravit dopředu 3 konfigurace systému. Jejich uvedení do provozu
bude rychlejší, než kdybych každému zákazníkovi konfiguroval systém zvlášť.
Tyto balíčky by měly pokrýt potřeby většiny klientů.

Ceny jednotlivých balíčků jsou výsledkem analýzy konkurence. Rozhod-
nutí, mít jeden balíček zdarma, bylo zásadní. Bylo odůvodněno zkušeností
s komunikací s několika sportovními centry. Jejich provozovatelé argumen-
tují problémy, finanční investicí a časovými nároky při nasazení rezervačního
systému.
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2.5. Finanční plán

Balíček, poskytovaný zdarma, může provozovatele přesvědčit alespoň o vy-
zkoušení rezervačního systému. Pro malá centra, která rezervační systém vy-
zkouší, existuje možnost, že později přejdou na vyšší verzi, za kterou již budou
platit měsíční poplatek. Větším centrům je možnost ukázat a přizpůsobit rezer-
vační systém pro jejich potřeby ještě před ostrým provozem. Tyto požadavky
jsou řešeny individuálně, a proto je možné přizpůsobit poptávce i nabídku.
Připravené balíčky jsou proto orientační.

2.4.2.1 Balíček Basic

Základní balíček, který neobsahuje pokladní systém ani další pokročilé funkce
a je celkově omezen. Je určený pro malá centra, která nepotřebují nic jiného,
než umožnit zobrazení aktuálního rozvrhu a vést si evidenci přihlášených kli-
entů. Klientská část se liší od zbývajících pouze jednou zobrazovanou reklamou
pod rozvrhem.

Tento balíček by měl být také startovacím balíčkem pro ostatní. Centrum
by si vyzkoušelo, jak vše funguje a v případě, že by chtělo přidat některé
funkce, přešlo by na vyšší balíček.

2.4.2.2 Balíček Medium

Střední balíček, který může být nasazen i ve větším sportovním centru. Ob-
sahuje všechny důležité funkce směrem ke klientům a obsluze centra. V kli-
entské části se nezobrazuje reklama a je možné použít moduly nákup kreditů,
pokladní systém a odesílání SMS zpráv.

2.4.2.3 Balíček Pro

Balíček se všemi funkcemi rezervačního sytému, který je zcela neomezený.
Oproti předchozím obsahuje privátní administraci, možnost napojení na pro-
gram Multisport Benefit, statistiky, inventuru a výpočet výplat instruktorů.

2.5 Finanční plán
Finanční plán projektu vytvářím na základě odhadovaných skutečností jako
je počet zákazníků a jednotlivé výdaje. Cena za jednotlivé balíčky byla určena
na základě analýzy konkurence tak, abych byl konkurence schopný. Určil jsem
si termín do 1,5 roku, kdy bych chtěl být ziskový. Celý plán je připraven na 4
roky dopředu.

Ve finančním plánu není zahrnut vlastní čas a práce, která byla vložena do
programování a přípravy celého systému. Tento čas byl vložen jako investice
a při případném prodeji celého projektu bude započítán. Odhadem se může
jednat o více než 4000 hodin práce. Snahou práce na projektu je, aby byl co
nejvíce ziskový, ale není považován za prioritní projekt, který bude někoho
živit.
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Výdaje Měsíčně Jednorázově
Server 0 - 4 200 Kč 0 Kč
Instalace serveru 0 Kč 0 Kč
Doména (na 10 let) 0 Kč 1 513 Kč
SSL certifikát 0 Kč 0 Kč
Reklama 500 Kč 0 Kč

Tabulka 2.2: Předpokládané výdaje

Název balíčku Měsíčně Ročně
Basic 0 Kč 0 Kč
Medium 350 Kč 4 000 Kč
Pro 650 Kč 7 000 Kč

Tabulka 2.3: Cena balíčků

2.5.1 Předpokládané výdaje

Tabulka 2.2 ukazuje předpokládané měsíční nebo jednorázové výdaje. Největší
výdaj je za pronájem serveru, na kterém celý projekt bude fungovat. Instalaci
si provedu sám, takže tady je výdaj nulový a doménu zakoupím na začátku na
10 let. SSL certifikát budu mít také zdarma viz. sekce 3.3.3.1. Poslední výdaj
bude za reklamu. Ta bude aktivní jen několik měsíců.

V celkových předpokládaných výdajích nejsou zahrnuty náklady na pro-
voz a údržbu rezervačního systému kromě níže vypsaných. Je předpokládán
bezproblémový provoz serveru a rezervačního systému. Údržba rezervačních
systémů je prováděna automaticky pomocí několika skriptů spouštěných v pra-
videlných intervalech.

2.5.2 Cena balíčků

Pro zákazníky jsem připravil 3 typy balíčků, se kterými budu dále pracovat.
Je možné, že někteří zákazníci budou chtít balíček na míru, ale těch bude
minimum a proto ve finančním plánu počítám pouze s balíčky z tabulky 2.3.
Roční platba za balíček je trochu snížena, ale v dalších počtech budu vždy
počítat s tou měsíční.

2.5.3 Souhrn předpokládaných výdajů

V tabulce 2.4 jsou vidět kumulované výdaje v jednotlivých měsících. V druhém
a třetím měsíci žádný výdaj nebude, proto je částka stejná jako u prvního
měsíce. Výdaj za server znamená upgrade typu serveru na vyšší z důvodu
více klientů. Upgrade serveru je nadsazený protože se mimo finanční plán
počítá s nárůstem zákazníků, kteří budou mít aktivovaný balíček Basic, který
je zdarma.
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Měsíc Počet měsíců Popis výdajů Výdaje
1 1 doména na 10 let 1 513 Kč
2 1 - 1 513 Kč
3 1 - 1 513 Kč
6 3 reklama, server 5 513 Kč
12 6 server 16 313 Kč
18 6 server 27 113 Kč
24 6 server 37 913 Kč
48 24 server 138 713 Kč

Tabulka 2.4: Souhrn předpokládaných výdajů

Měsíc Špatný scénář Průměrný scénář Dobrý scénář
Medium Pro Medium Pro Medium Pro

1 1 0 1 0 2 1
2 1 0 1 1 4 2
3 1 0 3 2 5 3
6 2 1 5 2 5 5
12 4 1 6 3 8 6
18 5 1 9 4 14 6
24 8 2 13 4 17 7
48 13 2 20 5 25 10

Tabulka 2.5: Odhadovaný počet zákazníků

2.5.4 Odhadovaný počet zákazníků

Počet zákazníků v jednotlivých měsících jsem odhadnul v tabulce 2.5. Tabulka
ukazuje 3 scénáře. Každý z nich ukazuje dobrý, špatný nebo průměrný průběh
získávání zákazníků. Zákazníci jsou odhadováni pouze pro balíčky Medium a
Pro, protože pro Basic balíček, který je zdarma, to není potřeba. S počtem
zákazníků balíčku Basic se počítá u upgradu serveru.

2.5.5 Odhadovaný příjem

Tabulka 2.6 ukazuje kumulovaný příjem do jednotlivých měsíců. Znamená to,
že ve čtvrtém roce a při dobrém scénáři bych měl mít na účtu 544 750 Kč.
Tato částka je konečná, pokud bych z ní nemusel zaplatit daně a neměl žádné
jiné výdaje.

Do odhadovaného příjmu nejsou započítány další poplatky spojené se ser-
visem a školeními obsluhy k provozu rezervačního systému. Tyto služby jsou
nabízeny zvlášť a jejich ceny a množství nemusí být zanedbatelné. Rezervační
systém je připravován a dodáván tak, aby byla potřeba servisu co nejnižší.
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Měsíc Špatný scénář Průměrný scénář Dobrý scénář
1 350 Kč 350 Kč 1 350 Kč
2 700 Kč 1 350 Kč 4 050 Kč
3 1 050 Kč 3 700 Kč 7 750 Kč
6 5 100 Kč 12 850 Kč 22 750 Kč
12 17 400 Kč 37 150 Kč 62 950 Kč
18 31 800 Kč 71 650 Kč 115 750 Kč
24 56 400 Kč 114 550 Kč 178 750 Kč
48 196 800 Kč 360 550 Kč 544 750 Kč

Tabulka 2.6: Odhadovaný výnos

Měsíc Špatný scénář Průměrný scénář Dobrý scénář
1 -1 163 Kč -1 163 Kč -163 Kč
2 -813 Kč -163 Kč 2 537 Kč
3 -463 Kč 2 187 Kč 6 237 Kč
6 -413 Kč 7 337 Kč 17 237 Kč
12 1 087 Kč 20 837 Kč 46 637 Kč
18 4 687 Kč 44 537 Kč 88 637 Kč
24 18 487 Kč 76 637 Kč 140 837 Kč
48 58 087 Kč 221 837 Kč 406 037 Kč

Tabulka 2.7: Odhadovaný zisk

Většinu servisních zásahů je možné provádět vzdáleně. Nejedná se o instalaci
a školení v místě provozovatele, které je možné po domluvě.

2.5.6 Odhadovaný zisk

V tabulce 2.7 je příjem spojen s výdaji. Výsledné částky ukazují zisk, který
bych do jednotlivých měsíců měl mít. Jak je vidět, i při špatném scénáři se
ziskovost láme na hraně 6 měsíců a 1 roku.

Celkový zisk projektu není příliš velký, ale v případě získání několika no-
vých klientů se může výrazně změnit. Od začátku počítám s tím, že zákazníků
s bezplatným balíčkem bude nejvíce a proto bude po jejich získání důležité je
přesvědčit, aby vyzkoušeli a poté i přešli na placenou verzi rezervačního sy-
tému, která obsahuje více funkcí a může výrazně ulehčit práci obsluhy a správu
sportovního centra.
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Kapitola 3
Návrh

Systém je od začátku navržený tak, aby do něj bylo možné přidávat nové funk-
cionality a propojovat ho s jinými systémy. Návrh stojí na entitě klient, která
je v systému jedna z nejdůležitějších a váže se na ní pomocí rezervací několik
dalších entit rozvrhů. Kromě pokladního systému už systém obsahuje velké
množství nastavení. Klientské rozhraní je připraveno tak, aby bylo přehledné
a klienti se ihned po prvním přihlášení zorientovali. Administrátorské rozhraní
je navrženo za účelem jednoduchosti, ale aby poskytovalo možnost plného na-
stavení systému. Pokladní část je přehledná a umožňuje rychlou práci obsluhy.
Proto musí zobrazovat veškeré potřebné informace a umožňovat ovládání ak-
tuálních rezervací klientů i klientů samotných.

3.1 Vybrané procesy

V této sekci popíšu několik procesů, které se v systému nacházejí a jsou slo-
žitější. Bude to proces rezervace klienta na hodinu, nákup kreditu a přidání
permanentky uživateli. Procesů v rezervačním systému je spousta a často mo-
hou být závislé na jednoduchých parametrech. Například výpočet ceny lekce
pro klienta je ovlivněn statusem klienta, nastavením minimální ceny, celkové
slevy nebo výběrem kreditu. Cena se počítá pro každého klienta při rezervaci
nebo prohlížení rozvrhu. Proces rezervace může záviset na dalších proměnných
systému nebo klienta.

Každá práce s kreditem klienta závisí na jeho množství, nastavení slev,
statusů a platnosti. V systému existuje několik nastavení, které povolují na-
příklad rezervaci na lekci s prošlým kreditem.

3.1.1 Rezervace klienta na lekci

Rezervace na lekci probíhá z klientské části, kde si klient vybere lekci. Po klik-
nutí se mu otevře okno, které obsahuje informace o lekci, nebo oznámení, že
nemá dostatečný kredit. Po vyplnění a potvrzení rezervace je zobrazena infor-
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Obrázek 3.1: Proces rezervace klienta na lekci

Obrázek 3.2: Proces nákup kreditu

mace o rezervaci lekce a okno je po několika vteřinách automaticky zavřeno.
Klientovi je lekce přidána do jeho rezervací, které může spravovat. Celý proces
ukazuje zjednodušeně obrázek 3.1.

3.1.2 Nákup kreditu

Kliknutím na tlačítko menu v klientské sekci se otevře nabídka, kde je možné
nakoupit kredit. Po kliknutí na správnou položku se otevře okno s výpisem
všech balíčků kreditu, které je možné koupit. Balíčky jsou rozděleny podle kre-
ditů. Pod tímto výpisem je možnost zvolit, zda si uživatel přeje platit hotově
při nejbližší návštěvě nebo na účet. Po odsouhlasení podmínek a potvrzení
nákupu je zobrazena informace o úspěšném nákupu a po 3 vteřinách se okno
automaticky zavře. Tento proces popisuje obrázek 3.2.
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3.1. Vybrané procesy

Obrázek 3.3: Proces přidání permanentky uživateli

Obrázek 3.4: Proces odbavení klienta na recepci

3.1.3 Přidání permanentky uživateli

Přidání permanentky je hodně podobné nákupu kreditu, ale je prováděno
v sekci pokladna v případě osobní návštěvy klienta. Proces je zobrazen na
obrázku 3.3. Obsluha na recepci vybere ze seznamu správný balíček kreditu,
který klient chce, a přidá mu ho na účet. Po uložení účtu do dluhu, nebo jeho
zaplacení, je klientovi kredit přidělen.

3.1.4 Odbavení klienta na recepci

Obrázek 3.4 popisuje proces příchodu klienta do sportovního centra na lekci.
Při příchodu klienta má obsluha recepce otevřenou webovou část rezervač-
ního systému zvanou pokladna. Klient přiloží svoji identifikační kartu k RFID
čtečce karet, ta přečte identifikační kód z karty a předá ho do pokladny. Sys-
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tém automaticky zjistí, zda má klient nadcházející rezervaci a zobrazí obsluze
okno s výběrem klíče od šatny.

V případě, že má uživatel v systému evidovaný dluh, je obsluha informo-
vána. Obsluha klíč vybere nebo ho přiloží ke čtečce a systém si klíč ke klientovi
uloží. Po skončení lekce klient přijde s klíčem od šatny na recepci a přiloží ho
ke čtečce. V tomto okamžiku je mu klíč odebrán a lekce je mu označena jako
navštívená.

V případě, že klient přijde do sportovního centra a nemá dopředu udělanou
rezervaci, je obsluze po přiložení klientské karty zobrazeno okno s možností
rychlé rezervace klienta na nejbližší lekce. Obsluha klientovi lekci rezervuje, je
mu odečten kredit a proces pokračuje zobrazením výběru klíče od šatny.

Celý proces je co nejvíce zjednodušen, protože se často opakuje a musí být
co nejkratší. Rychlé odbavení klienta rozhoduje o případném tvoření front před
jednotlivými lekcemi. Proto je jakákoliv interakce klienta a obsluhy omezena.
Systém dokáže veškeré informace posoudit sám.

3.2 Modularita systému

Celý systém je tvořen po částech, které spolu komunikují a dají se libovolně
zapínat a vypínat. Musí být ošetřené, že vypnutí jedné části systému nezpůsobí
problém v jiné. Díky modularitě systému jsem mohl vytvořit jednotlivé balíčky
pro zákazníky. Každý balíček obsahuje seznam modulů, které zákazník může
používat a po domluvě není problém přímo ze systému zapnout další.

3.3 Serverová část

Rezervační systém navštíví denně až desítky tisíc klientů. Zároveň s ním pra-
cuje celou provozní dobu obsluha a ta musí mít vždy aktuální data. Z toho
důvodu je nutné, aby systém fungoval na serveru, který bude neustále do-
stupný a v případě výpadku bude zálohován.

K provozu rezervačního systému je nutný webový server, který umí zpra-
covat PHP, databáze a několik základních nastavení. Pro pokročilé nastavení
je potřeba přístup k systémovým souborům a nastavením.

3.3.1 Výběr vhodného řešení

Při výběru vhodného řešení jsem se rozhodoval z několika možností. Dále jsou
popsány i s výhodami a nevýhodami.

3.3.1.1 Sdílený webhosting

Sdílený webhosting je nejčastěji nabízená služba, kterou je možné objednat
u registrátorů domén nebo webhostingových společností.
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Výhody

• Levné řešení

• Kompletně nastavené

• Webová administrace a nastavení

Nevýhody

• Pomalé

• Omezené možnosti nastavení

• Omezený přístup k serveru

3.3.1.2 VPS

VPS neboli virtuální privátní server znamená pronájem virtuálního serveru,
který běží na sdíleném hardwaru.

Výhody

• Rychlé podle zvoleného výkonu

• Úplný přístup k serveru

Nevýhody

• Drahé

• Správa systému

• Je potřeba vše nastavit a nainstalovat

3.3.1.3 Dedikovaný server

Dedikovaný server je pronájem hardwaru, o který se někdo stará. Nájemce se
musí postarat o veškeré instalace a správu.

Výhody

• Rychlé podle zvolených komponent

• Úplný přístup k serveru

Nevýhody

• Drahé

• Správa systému

• Je potřeba vše nastavit a nainstalovat
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3.3.1.4 Amazon AWS

Služba, poskytovaná společností Amazon, která funguje jako VPS, ale je pla-
cena za opravdové využití prostředků.

Výhody

• Levné

• Možnost platit jen za spotřebovaný výkon

• Plný přístup k serveru

• Výběr konfigurace a její rychlá změna

• Zálohované

Nevýhody

• Nutné na začátku vše nainstalovat a nastavit

3.3.1.5 Vlastní server

Vlastní server umístěný v serverovně nebo na vlastním spojení do internetu.

Výhody

• Kompletní správa

• V případě vlastnění hardwaru je provoz levný

Nevýhody

• Je potřeba řešit zálohy připojení a napájení

• Je potřeba vše nastavit a nainstalovat

• Všechny problémy je nutné řešit samostatně

• Platba za server-housing

3.3.1.6 Vybrané řešení

Rezervační systém byl dříve provozován na vlastním serveru umístěném v jed-
nom sportovním centru v Praze. Toto řešení bylo dobré z důvodu úspory a
já jsem se na něm naučil věci jako instalaci RAID pole a podobně. Postupně
ale řešení nebylo dostačující a bylo náchylné na výpadky napájení i připojení,
které se nedaly jednoduše řešit. Z toho důvodu došlo k migraci na Amazon
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AWS [13], který poskytuje nejlepší výkon a cenu vzhledem k ostatním možnos-
tem. Hlavním důvodem byla vysoká spolehlivost a dostupnost serveru, mož-
nost kompletního přístupu a instalace jakékoliv aplikace a také roční zkušební
doba zdarma, díky které je možné všechno vyzkoušet a nastavit ještě před
úplným nasazením rezervačního systému.

3.3.2 Konfigurace

Konfiguraci serveru jsem prováděl sám podle svých znalostí. U složitějších pří-
padů jsem si pomohl články na internetu, převážně u příkladů z dokumentace
a specifikace. Největším problémem byl přechod z distribuce Gentoo, kterou
jsem používal dříve, na distribuci Debian [14].

3.3.2.1 Instalace webového serveru

Jako webový server jsem vybral robustní řešení Apache 2 [15], které je asi
nejvíce používané a už jsem se s ním několikrát setkal. Instalaci jsem provedl
z balíčku, který Debian poskytuje a proto nebyla nijak složitá. Po instalaci
je potřeba nastavit konfigurační soubory stránek, které bude webový server
obsluhovat. Protože jich bude více, napsal jsem si jeden univerzální a k němu
skript, který mi podle zadaného názvu webové stránky konfigurační soubor
automaticky připraví se správnými cestami k webovým souborům a logům.

U webového serveru je důležitou součástí jeho konfigurace a bezpečnost.
Jedná se o bezpečnost jak klientů, tak i jejich dat. Více o konfiguraci s ohledem
na bezpečnost popíšu v kapitole 3.3.3.2.

3.3.2.2 Instalace databáze

Rezervační systém používá databázi MySQL [16], proto volba padla právě na
ni. Instalace proběhla zase z balíčku a nastavení není nutné měnit, pokud
není potřeba něco speciálního. Později nastavení upravím podle zátěže. Na to
použiji program MySQLTuner [17], který dokáže podle statistik analyzovat
databázový server a doporučit změnu parametrů, například velikost paměti
pro cacheování dotazů. Spolu s instalací MySQL jsem nainstaloval i webové
rozhraní phpMyAdmin [18], které umožňuje správu databází přes webové roz-
hraní prohlížeče a ulehčuje tak práci.

3.3.2.3 Instalace emailového serveru

Emailový server jsem instaloval poprvé, a proto jsem postupoval podle návodu
z internetu [19]. Mým cílem od začátku bylo použití MySQL databáze pro
správu emailových schránek a zároveň i webové rozhraní, kde by si uživatelé
mohli emaily nastavit, číst a odesílat. Rozhodnutí padlo na rozšířenou dvojici
Dovecot [20] a Postfix [21], ke které je možné najít dostatek návodů. Jako
webové rozhraní jsem použil Roundcube [22]. Dalším rozšířením emailového

37



3. Návrh

serveru je ochrana proti spamu - SpamAssassin [23], který dokáže statisticky
rozlišovat spam od ostatní pošty a ulevit tak schránce uživatele.

3.3.3 Správa a bezpečnost

Pro zjednodušení správy serveru, vytváření nových webových stránek a da-
tabází jsem si vytvořil několik skriptů, které tuto práci zjednodušují. Jako
příklad uvedu automatické zálohování důležité konfigurace nebo zálohování
databází na jiný server.

Z rezervačního systému je možné odesílat hromadné emailové zprávy všem
klientům. Protože se může jednat o tisícovky stejných emailů odeslaných ve
stejný čas, jsou často označovány jako spam. Abych se tomuto problému vy-
hnul, musel jsem implementovat SPF a DKIM a tyto emaily podepisovat.

S ohledem na data klientů není dobré přenášet přihlašovací údaje nezašif-
rované. Proto na webovém serveru bude zapnut protokol HTTPS a nezabez-
pečený protokol HTTP na něj bude trvale přesměrován. K použití protokolu
HTTPS je nutný certifikát. Zároveň bude server nakonfigurován tak, aby ne-
podporoval slabé nebo prolomené prvky zabezpečení.

3.3.3.1 Certifikát

Certifikát si ověřuje klient, který na webové stránky přistoupí. Ověřením zjistí,
jestli jsou důvěryhodné. Za klienta všechno obstará prohlížeč, který ho ná-
sledně může upozornit, jak kontrola dopadla. Každý prohlížeč se chová jinak,
ale to se dá shrnout do dvou možností. V prvním případě není certifikát ově-
řený a prohlížeč uživatele varuje, že vstupuje na nedůvěryhodnou stránku.
V opačném případě je vše v pořádku a prohlížeč nereaguje.

Získání certifikátu pro provoz serveru je možné hned několika způsoby,
které jsem porovnal, a nakonec vybral ten, který vyhovuje nejvíce. Hlavním
požadavkem na certifikát bylo, aby prohlížeč návštěvníky neupozorňoval a zá-
roveň se dal použít pro více domén a neomezeně subdomén. Protože certifikát
může být hodně drahý, dalším požadavkem byla co nejnižší cena.

Nejjednodušší možností, jak získat a použít certifikát, je jeho vygenero-
vání. V případě, že nebude podepsán certifikační autoritou, která ověřuje, že
údaje na certifikátu jsou platné, bude se klientům zobrazovat upozornění na
neověřený certifikát. Tím bych porušil jeden ze svých požadavků, a proto budu
potřebovat certifikát podepsat certifikační autoritou.

Na internetu je možné nalézt spoustu služeb, které zařizují podepisování
certifikátů, a to jak na jednu doménu, více domén třetího řádu i více domén
obecně. Tyto služby jsou placené a to ročně. Cena za jednu doménu začíná na
100 Kč, ale certifikát, který bych potřeboval já, by mohl stát i přes 10 000 Kč
ročně. Naštěstí existují i dvě služby, které certifikáty poskytují zdarma. První
je Let’s Encrypt [24] a druhá je StartSSL [25].
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Jako první jsem vyzkoušel službu StartSSL. Prvním krokem při získávání
certifikátu bylo ověření emailové adresy. To je jednoduchý proces, kdy na
adresu přijde ověřovací kód, který se zadá do formuláře. V tu dobu mi byl vy-
generován osobní certifikát, kterým se přihlašuji do soukromé sekce na jejich
webových stránkách. Už tohle mě hodně zaujalo, protože si nemusím pama-
tovat další heslo. Pouze nesmím ztratit soubor s certifikátem, což v případě
cloudových úložišť není žádný problém.

V soukromé sekci je možné po ověření domény zvolit vygenerování bez-
platného certifikátu, který je určen pouze pro osobní a nekomerční účely. Ten
jsem použil pro testování, ale v případě fungování rezervačního systému bych
musel zvolit placenou variantu, která stále vychází lépe než u jiných služeb.
Zvolil bych certifikát s ověřením organizace, který umožňuje 100 domén a ne-
omezeně domén třetí úrovně. Cena za tento certifikát je necelých 120 dolarů,
tedy asi 3 000 Kč a platnost certifikátu je 3 roky. To znamená 1 000 Kč na
jeden rok pro celý rezervační systém, webové stránky a případné další služby.
Po vygenerování je možné bezplatný certifikát stáhnout. Má platnost 1 rok a
na testování postačuje.

Druhou službou je Let’s Ecnrypt, která mě překvapila ještě více. Služba
je nezisková a poskytuje certifikáty zdarma. Sponzorem jsou společnosti jako
Facebook, Cisco, Mozilla nebo Chrome pod Googlem. Protože jsou certifikáty
zdarma, jsou dostupné jen k ověření vlastníka domény. Není možné ověřit
organizaci nebo mít zelený adresní řádek, který je poslední dobou čím dál více
vyžadován hlavně u velkých organizací.

Získání certifikátu nebylo vůbec složité. Spočívalo pouze ve stažení klienta
Let’s Encrypt z repositáře Gitu a spuštění jednoho souboru. V terminálu se
následně zobrazil průvodce, který se zeptal na emailovou adresu pro případ
zapomenutí údajů a nechal na výběr, pro jaké definované domény má certifikát
platit. Po vybrání jsou automaticky upraveny konfigurační soubory webového
serveru a po jeho novém načtení je zabezpečení funkční a to s platností na
3 měsíce. To někdo považuje za výhodu, někdo za nevýhodu. Každopádně je
nutné nastavit automatické obnovování certifikátu, které zaručuje část klienta
Let’s Encrypt. Obnovení je automatické pro certifikáty, které mají platnost
méně než 30 dní a je možné ji nastavit i jinak. Pomocí Cronu není problém
automaticky certifikáty obnovovat a 3 měsíce platnosti zajistí, že i v případě
odcizení certifikátu, je jeho použití omezené jen na daný čas.

Oba druhy certifikátů jsou hodně podobné, ale Let’s Encrypt je možné
použít i pro komerční účely a obnovovat platnost certifikátu automaticky.
Proto zvolím pro HTTPS protokol na serveru certifikáty od Let’s Encrypt.
Jediná drobnost je nutnost udržovat v nich pořádek.

3.3.3.2 HTTPS

Po získání ověřeného certifikátu je možné povolit na serveru HTTPS proto-
kol. Rozhodl jsem se, že protokol HTTP budu automaticky přesměrovávat na
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zabezpečený. Přeci jenom se klienti hlásí do systému, v kterém mají vložené
peníze a osobní údaje. Protokol spustím na Debianu pomocí modulu SSL a
změnou konfigurace. Abych si byl jistý konfigurací, ověřím zabezpečení celého
webového serveru.

Protože není v mých silách studovat celou dokumentaci k Apache webo-
vému serveru a všechny dokumenty s tím spojené, použiji webové stránky SSL
LABS [26], které umožňují otestovat zabezpečení serveru a navrhnout úpravy
konfigurace. Pro spuštění testu stačí do formuláře zadat adresu webového ser-
veru nebo stránek a počkat než se provedou všechny testy. Ty sestávají z testo-
vání a ověřování certifikátu, protokolu, simulace výměny klíčů a síly použitých
šifer. Výsledek testu je označen písmeny, kde nejlepší je A+.

V konfiguraci jsem postupně zakázal použití protokolu SSL 2.0 a 3.0, pro-
tože nejsou oba považovány za bezpečné. Většina zabezpečené komunikace už
probíhá přes TLS 1.2, který by měl být upřednostňován. Další změnu jsem
provedl v seznamu použitelných šifer. Z nich jsem odstranil všechny RC4 al-
goritmy, které už také nejsou zcela bezpečné. Šifra RC4 se používala například
pro zabezpečení WiFi sítí přes protokol WEP nebo WPA.

Zajímavý byl test připojení na server přes různé prohlížeče. Kromě starých
prohlížečů, například na Androidu 2.3.7, všechny nové prohlížeče spojení se
serverem zvládli bez problému. Ve výpisu výsledků testů je možné zkontrolo-
vat, zda je server odolný vůči některým typům útoků. Například BEAST nebo
POODLE.

Po změně doporučovaného nastavení se známka z celkového testu vyhoupla
z B na A+ a server by měl být více zabezpečený. Samozřejmě nemohu říci,
že je server bezpečný, protože s tím nemám dostatek zkušeností. To by mohla
ověřit specializovaná společnost, která se tím zabývá.

3.3.3.3 SPF

SPF je jednoduchý nástroj, který dokáže ověřit, jestli byl email odeslán z po-
volené IP adresy nebo ne. Funguje tak, že administrátor domény přidá do DNS
záznamů TXT záznam s povolenými IP adresami, z kterých odesílá emailové
zprávy. Poštovní systém nebo program si může ověřit podle hlavičky, z jaké
IP adresy email přišel a podle toho ho označit za důvěryhodný nebo nedůvě-
ryhodný [27].

3.3.3.4 DKIM

DKIM funguje obdobně jako SPF, ale neověřuje IP adresu odesílatele. DKIM
při odeslání email podepíše privátním klíčem, který je dostupný na SMTP
serveru a není veřejný. Ověření správnosti emailu je možné pomocí veřejného
klíče, který je uložen v DNS záznamu domény. Jiný odesílatel nemůže zfalšovat
DKIM podpis protože nemá k dispozici privátní klíč. DKIM jsem implemento-
val tak, že každý email odesílaný přes SMTP na serveru a z domény, která má
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k dispozici privátní certifikát, je podepsán a pro většinu serverů v internetu
je důvěryhodný [28].

Například jeden z největších českých poskytovatelů emailových schránek,
společnost Seznam.cz, zpřísnila politiku přijímaných emailů a v případě, že na
jejich servery přišlo hodně zpráv se stejným obsahem, které nebyly podepsány,
vůbec je nedoručila do schránek svých klientů. Pouze odesílateli se vrátil email
s informací, že nebyl nalezen správný DKIM podpis.

3.3.3.5 Zálohování

Zálohování dat je prováděno pravidelně každý den podle typu zálohovaných
dat. Databáze rezervačních systémů zákazníků a další důležité databáze jsou
zálohovány několikrát denně mimo předpokládanou špičku a každá v trochu
jiných časech. Data zákazníků jsou automaticky zálohována každou noc po
skončení provozu sportovního centra.

Zálohovaní je zároveň automaticky prováděno na straně Amazonu, který
server poskytuje. Přesto jsou všechny zálohy několikrát měsíčně přesunuty na
server do jiné lokality, aby se zamezilo případné kompletní ztrátě dat.
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Kapitola 4
Implementace

Implementace rezervačního systému jako takového není v této práci popiso-
vána z toho důvodu, že systém byl vytvořen před několika lety a mezitím pro-
šel několika změnami. Implementační část je soustředěná na přípravu pomoc-
ných skriptů, webových stránek a demoverze rezervačního systému. Všechny
tyto části by měly napomoct rychlému a pohodlnému nasazení rezervačního
systému pro nového zákazníka. Vytvořeny jsou také 3 balíčky, které obsahují
různé verze připravené databáze, podle objednané verze rezervačního systému.

4.1 Skripty a struktura systému

Při vytváření rezervačního systému jsem se rozhodl, že budu mít několik verzí.
První bude vývojová a testovací a tedy neveřejná. Bude na ni probíhat vývoj
nových funkcionalit a testování před nasazením. Další verze bude akceptační a
prezentační. K tomu využiji přímo demoverzi systému na webových stránkách,
která je veřejně přístupná. Před nasazením nových funkcionalit si je tady
budou moci uživatelé i zákazníci zkusit. Zároveň se mohou objevit chyby,
které nebyly nalezeny při testování. Poslední verzí budou ostrá data, ke kterým
budou připojeny rezervační systémy všech zákazníků.

Rezervační systémy zákazníků mají oddělené složky pro jejich specifika
jako je logo, pokladní doklady a další dokumenty, které má každý provozova-
tel jiné. Kromě těchto složek je celý systém zákazníka a tedy i jeho webový
prostor připojen na společný, který obsahuje ostrou verzi rezervačního sys-
tému. Já jsem vytvořil skripty, které mi umožňují při jejich spuštění přenést
jakákoliv data z vývojového prostředí do demoverze nebo z demoverze do
produkce. K tomu je používáno SVN na serveru a každou změnu je možné
dohledat a i zpětně odstranit. Zároveň je tím zaručeno, že rezervační systém
bude zálohovaný (více v kapitole 3.3.3.5).
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4.2 Instalace rezervačního systému

Díky připraveným instalačním balíčkům dokážu celkem rychle vytvořit nový
rezervační systém pro nového zákazníka. Stačí mi pro to základní informace
o novém zákazníkovi a typ balíčku, který si vybral. S těmito informacemi
spustím skript, který mi pro zákazníka vytvoří webový prostor, nakopíruje
a nalinkuje potřebné složky, vytvoří databázi a nastaví základní přístupové
údaje.

Po doběhnutí skriptu je nutný ruční zásah v administraci, kde je potřeba
systém nastavit. To už si může udělat zákazník sám.

Ukázku skriptu, který vytvoří konfiguraci subdomény rezervačního sys-
tému, ukazuje následující kód.

#!/ bin / sh

APACHE=" / etc /apache2/ vhosts . d "

# e x i s t u j e domena
i f [ −d " /home/ ra id /www/$1 " ] ; then
#n e e x i s t u j e subdomena
i f [ ! −d " /home/ ra id /www/$1/$2 " ] ; then
i f [ ! −f "$APACHE/$2 . $1 . conf " ] ; then
echo Vytvarim s lozku

# v y t v o r i t s l o z k u
mkdir /home/ ra id /www/$1/$2

# v y t v o r i t v ho s t s . d zaznam
cp $APACHE/d_subdomain $APACHE/$2 . $1 . conf

# zmenit DOMAIN na $1
sed − i −e " s /DOMAIN/$1/g " $APACHE/$2 . $1 . conf
# zmenit DEFAULT na $2
sed − i −e " s /DEFAULT/$2/g " $APACHE/$2 . $1 . conf

# re load apache
/ e tc / i n i t . d/apache2 r e l oad

f i
f i

f i
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4.3 Demoverze rezervačního systému

Demoverze rezervačního systému je vytvořena jako rezervační systém, ale ob-
sahuje navíc data fiktivních klientů a operací, aby se návštěvník demoverze
podíval do funkčního systému, který může nalézt na recepci sportovního cen-
tra. Do demoverze je umožněn vstup každému pod uživatelským i adminis-
trátorským účtem a tak si uživatel může prohlédnout všechny části systému.
Administrátorský účet má některá omezení, aby nedošlo k přenastavení sys-
tému a znemožnění dalším uživatelům v jeho používání.

Demoverze systému má omezenou funkcionalitu v komunikaci s klienty.
Například z ní nejsou odesílány žádné emaily ani SMS zprávy nebo je neaktivní
spojení na program MultiSport Benefit. Všechna data jsou dvakrát denně
obnovena do původního stavu.

4.4 Webové stránky

Webové stránky jsou nedílnou součástí každého podnikání, zvláště pokud je
na internetu. Je to jedno z důležitých míst, jak oslovit potenciální klienty
a poskytnout jim aktuální informace. Před tvorbou webových stránek jsem
se nejdříve musel rozhodnout, k čemu budou přesně sloužit a jaké informace
budou obsahovat. Druhé rozhodnutí bylo, zda si je vytvořím sám, nebo to
nechám udělat někoho jiného.

Důležitá podmínka na funkčnost webových stránek je určitě responzivní
zobrazení, abych zaručil jejich přehlednost i na mobilních zařízeních.

4.4.1 Obsah

Rozhodl jsem se, že webové stránky by měly být určeny hlavně pro potenciální
zákazníky, kteří hledají rezervační systém pro své podnikání. Nebudu vytvářet
webové stránky pro stávající zákazníky, protože ty mohu o novinkách, nových
funkcích a důležitých věcech informovat prostřednictvím emailových zpráv a
případně i pomocí sociálních sítí. Z toho důvodu budou webové stránky ob-
sahovat informace o rezervačním systému, jeho funkcích a cenách. Důležité
budou reference a případy užití, které mohou potenciálního zákazníka přesvěd-
čit. Webové stránky budou mít pouze několik stránek, které budou dostupné
přímo z menu.

4.4.1.1 Hlavní stránka

Hlavní stránka bude z části vypadat jinak než všechny ostatní. Je to přístu-
pová stránka pro většinu uživatelů, a proto by měla obsahovat nejdůležitější
informace a měla by být přehledná. U mě to budou hlavně 3 balíčky, které
jsem připravil, se základním popisem v nich dostupných funkcí a cenou. Sa-
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mozřejmostí je hlavička s logem a hlavní nabídkou a patička s kontaktními
informacemi a dalšími odkazy. Hlavička i patička je dostupná na každé stránce.

4.4.1.2 Rezervační systém

Tato stránka bude obsahovat informace o funkčnosti a možnostech rezervač-
ního systému. Měl by zde být stručně popsán i s příklady použití jednotlivých
funkcí.

4.4.1.3 DEMO

Stránka DEMO bude obsahovat odkaz a přihlašovací údaje do demoverze re-
zervačního systému. Demoverzi považuji za důležitou součást, protože si v ní
klient může rovnou vyzkoušet všechny možnosti systému.

4.4.1.4 Balíčky

Pro porovnání připravených balíčků bude existovat tato stránka, na které
bude tabulka s jednotlivými funkcemi a omezeními systému v každém balíčku.
Potenciální klient si z tabulky může udělat rychlý přehled o tom, který balíček
by se mu hodil a které funkce naopak nepotřebuje. Stránka bude obsahovat i
příklady, pro jaké sportovní centra je který balíček vhodný.

4.4.1.5 Reference

Stránka s referencemi od zákazníků je alespoň ze začátku důležitá. Čím více
referencí, tím je systém věrohodnější. Samozřejmě záleží na tom, jestli jsou
reference malá nebo velká sportovní centra.

Později tuto stránku rozšířím případem nasazení rezervačního systému ve
sportovním centru a komentáři provozovatelů a obsluhy k rezervačnímu sys-
tému po pár měsících používání.

4.4.1.6 Kontakt

Kontaktní informace a formulář umožní klientům rychlý kontakt a možnost
odpovědi na dotazy k systému. Stránka zároveň obsahuje fakturační a další
informační údaje.

4.4.2 Implementace webových stránek

Rozhodl jsem se pro vytvoření webových stránek samostatně, protože s tím
mám zkušenost a nebudu závislý na někom jiném. Zároveň tím něco ušetřím.

Po prvních testovacích verzích s minimálním obsahem jsem vytvořil webové
stránky jen s pomocí HTML, JS a CSS. Na nich jsem odladil vzhled, přibližný
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obsah a rozvržení stránek. Finální verzi stránek jsem se rozhodl udělat s po-
mocí redakčního systému WordPress [29]. Jeho instalace a správa je jednodu-
chá a je možné správu stránek předat i někomu, kdo neumí programovat.

WordPress funguje jako redakční systém, do kterého je možné nahrát li-
bovolné šablony nebo rozšíření, a tím změnit nebo rozšířit jeho funkčnost. Pro
mé potřeby se mi zalíbila šablona Build Lite, kterou jsem si dále upravil a
pomocí rozšíření přizpůsobil. Výsledné webové stránky je možné navštívit na
webové adrese https://www.rsonline.cz.

Upravovaná šablona je responzivní, a proto se dobře zobrazuje na všech
mobilních zařízeních a tabletech. Rozdílné zobrazení ukazuje obrázek 4.1.
Pro dobré SEO výsledky, které jsem kontroloval na webové stránce www.seo-
servis.cz, jsem musel šablonu trochu upravit, změnit nadpisy a přidat správné
meta tagy.
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Obrázek 4.1: Zobrazení webových stránek na různých zařízeních
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Testování rezervačního systému

Testování webové aplikace není úplně jednoduché, ale je nutné. Rezervační
systém je rozsáhlá aplikace, kde jedna změna ovlivňuje velké množství funk-
cionality u jiných funkcí a proto je nutné každou změnu pořádně promyslet a
po jejím provedení otestovat.

V případě změny nebo programování nové funkcionality jsem si vždycky
testoval, jestli změna nezpůsobí vážné problémy, které jsou viditelné klientovi
nebo neovlivní funkčnost rezervačního systému. Pro testování uživatelského
rozhraní a formulářů jsem si připravil několik testů pomocí Selenium IDE
[30], což je rozšíření do prohlížeče Firefox, které umožní téměř automatické
testování.

Testování jsem prováděl i přes mobilní telefon, protože stále více klientů
používá tuto možnost pro vyřízení denních záležitostí. Testoval jsem jak zob-
razení a příjemnost ovládání rezervačního systému, tak i rychlost načítání a
provádění funkcí na pomalém připojení. Samozřejmostí bylo testování rozhraní
ve více internetových prohlížečích, především jsem se soustředil na nejvíce vy-
užívané prohlížeče, tedy Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer a
Safari.

K celkovému testování webových stránek a rezervačního systému pomohly
webové stránky BrowserShots [31], na kterých je možné prověřit zobrazení
webových stránek ve většině používaných prohlížečích.

Nejlepší a nejpřínosnější bylo veřejné testování ve sportovním centru, kde
jsem rezervační systém nasadil zároveň s papírovými permanentkami, které se
do té doby používaly, a sledoval jsem rozdíly mezi oběma systémy práce. Až
na několik chyb, které jsem hned opravil, se systém osvědčil. Sportovní cent-
rum postupně přestalo používat papírové permanentky a začalo vše zapisovat
do rezervačního systému. Výhodou v dalším vývoji rezervačního systému je
testování v provozu, které majiteli nevadí, a jakékoliv chyby v části pokladny
se zjistí rychle, protože je obsluhou využívána nepřetržitě.

Jako poslední testování jsem zvolil odchytávání chyb přímo ve zdrojovém
kódu rezervačního systému. Uživateli v případě problémů nezobrazuji výpisy
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5. Testování rezervačního systému

chybových hlášení nebo jiné chybné zobrazení, ale tyto chyby odchytávám,
ukládám a nechávám si je posílat ihned emailem. V tomto případě je uživatel
systému informován definovanou zprávou, že není všechno v pořádku a ať
zkusí zopakovat svoji akci později. Nejčastěji se jedná o výpadky připojení
k databázi, které ale nejsou časté, spíše výjimečné a v budoucnu budou úplně
eliminovány.
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Kapitola 6
Příklad nasazení u klienta

V této kapitole bych rád popsal, jak vypadá proces nasazení rezervačního
systému u klienta, který odsouhlasil a objednal rezervační systém. Kapitola
obsahuje popis instalace všech součástí systému a s ním spojených věcí. Budu
předpokládat, že se jedná o nové velké sportovní centrum, ale zároveň, že už
mají databázi klientů, které by chtěli informovat o nových možnostech sou-
visejících s nasazením rezervačního systému. Pro další ztížení situace nebude
centrum vystupovat pod jedním vlastníkem, ale jedná se o pronájem jedné
budovy s více sportovišti více subjektům, které se chtějí tvářit jako jeden.

Všechna dále popisovaná nastavení a přípravy budu provádět za sportovní
centrum, ale je možné každou část předat někomu jinému.

Některá nastavení systému z tohoto příkladu vynechám, protože by byly
nepřehledné a pro čtenáře nezajímavé.

6.1 Příprava rezervačního systému

V první části nasazení rezervačního systému u klienta se soustředím na vy-
tvoření a nastavení rezervačního systému jako takového. Každé centrum má
jiné požadavky, a proto je potřeba systém nastavit podle zadaných specifik,
domluvených dopředu s provozovateli.

6.1.1 Vytvoření rezervačního systému

Rezervační systém vytvořím pomocí skriptu, který mi vytvoří kopii systému
na zvolené doméně. Doménu je možné změnit podle požadavků klienta, pouze
ji musí pomocí DNS přesměrovat na můj server. Tím je systém připraven
pro použití, ale je nutné ho nastavit. Nastavení by se mělo udělat pořádně
na začátku, protože některé změny mohou ovlivnit už vytvořené uživatele,
rozvrhy nebo rezervace.
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6. Příklad nasazení u klienta

6.1.2 Konfigurace rezervačního systému

Konfiguraci rezervačního systému udělám pomocí vygenerovaného uživatele
v administrátorské sekci. Jednotlivá nastavení přizpůsobím potřebám klienta
a jsou popsány níže.

6.1.2.1 Nastavení kreditů

Kredit je základní cenová jednotka, která se v systému používá. V systému
existuje jeden kredit, který je společný pro všechny další aktivity. Je možné
vybrat, zda ho bude klient používat nebo ne. Já ho v systému ponechám a pro
každý subjekt vytvořím vlastní. To z toho důvodu, aby si každý mohl nastavit
svoji fakturační adresu, prodávat své permanentní vstupenky a komunikovat
se svými klienty.

6.1.2.2 Nastavení uživatelů

V rezervačním systému je několik nastavení globálních pro celý systém. Jedno
z nich je nastavení, které se týká uživatelů. V této sekci je možné nastavit
informace vyžadované při registraci uživatelů jako je délka hesla, povolení
změnit si uživatelské jméno nebo emailovou adresu. Nastavení by mělo být
připraveno před vpuštěním uživatelů na webové stránky.

6.1.2.3 Nastavení pokladen

Pokladna je webová část systému, která se používá na recepci. Ve velkém spor-
tovním centru může být až několik recepcí a proto pro každý subjekt vytvořím
jednu. Každá pokladna má svůj vlastní pokladní deník, který obsahuje veš-
keré příjmy a výdaje. Výhodou je, že každý subjekt si může, podle nastavení
přístupových práv, spravovat pouze své finance a nenastane situace, kdy by
jeden subjekt věděl o finančních výsledcích druhého. Ke každé pokladně a jed-
notlivému uživateli je možné nastavit, co se mu bude zobrazovat po přihlášení
do pokladny za obrazovky.

6.1.2.4 Nastavení skladů

V každém skladu jsou definovány položky, které se mohou prodávat uživate-
lům. V systému jsou automaticky vytvořeny sklady Permanentky a Půjčovna.
Oba jsou specifické tím, že se nechovají jako ostatní sklady. Prodej položky
ze skladu Permanentky mění uživatele. Například kredit, jeho platnost, slevy
a podobně. Při prodeji položky ze skladu Půjčovna je tato položka ze skladu
odebrána, je připsána uživateli a po návratu opět připsána na sklad. Ostatní
sklady, které je možné vytvořit, obsahují položky, jejich množství, cenu a další
informace, které se mohou časem měnit.
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6.1. Příprava rezervačního systému

6.1.2.5 Nastavení systému

Nastavení systému by mělo být první nastavení, které se po nasazení systému
upraví. Obsahuje položky, které by se neměly měnit při provozu rezervačního
systému. Do tohoto nastavení nebude mít později přístup nikdo jiný než já
nebo mnou pověřená osoba.

6.1.2.6 Nastavení modulů

Toto nastavení nebude provozovateli přístupné, stejně jako nastavení systému.
Zde je možné zapnout nebo vypnout jednotlivé součásti systému a já ho nasta-
vím podle toho, jaký balíček si sportovní centrum objednalo a jaké funkce bude
platit. Jako příklad uvedu moduly Odesílání SMS zpráv, Hromadný email,
MultiSport a Online nákup kreditu.

6.1.2.7 Nastavení textů

V rezervačním systému je možné upravit většinu textů, které jsou společné.
Každý text obsahuje několik zástupných parametrů, které je do něj možné vlo-
žit a odkazovat tak například na přesný datum a čas zrušené hodiny. Zároveň
je možné upravit například registrační email a to tak, že se nebude posílat
uživatelovo heslo v textu emailu.

6.1.3 Vytvoření rozvrhů a sportovišť

Vytvořením rozvrhů rezervační systém začne vypadat použitelně pro klienty.
Vybírat je možné z několika typů - jak pro pevně dané cvičení, tak z rozvrhu
například posilovny, kam lidé mohou chodit kdykoliv v otevírací době. Každý
rozvrh je možné si pojmenovat a zadat mu kredit, který u něj bude používán.
Tím je možné odlišit rozvrh posilovny od rozvrhu spinningu, pokud mají jiné
provozovatele.

Každý rozvrh je možné individuálně nastavit podle dostupných nastavení.
Je možné zvolit otevírací dobu, zobrazení rozvrhu v klientské sekci a aktivovat
jednotlivě některé z modulů. Rozvrhy je možné také upravit graficky. V celém
rezervačním systému je jedno volitelné grafické téma, které je možné upra-
vit, ale jednotlivé rozvrhy je možné odlišit například barvou pozadí, odkazů,
aktivních prvků nebo drobnostmi.

Po nastavení rozvrhu je možné zadat automatický rozvrh cvičení, lekcí
nebo otevírací doby, který se bude automaticky vytvářet, a provozovatel tedy
nemusí každý týden přidávat lekce na další dny. Zároveň je možné zvolit,
jak dopředu se bude vkládat. Základní nastavení je na 40 dní, což odpovídá
přibližně jednomu týdnu po zobrazovaném rozvrhu. Klienti tedy vždy vidí
rozvrh vypsaný na 5 týdnů dopředu. Tohle nastavení je samozřejmě možné
u každého rozvrhu změnit.
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6. Příklad nasazení u klienta

U některých typů rozvrhů je možné nastavit i další parametry. U solária
jsou to například dostupné stroje, jejich cena a další informace pro klienty.

6.1.4 Ostatní nastavení

Po vytvoření rozvrhů se rezervační systém dá zpřístupnit klientům. V tomto
případě bych ještě doporučil nastavit další části systému, které se pravděpo-
dobně budou používat ve velkém centru, většina z nich i v malých.

V nastavení je možné vytvořit statusy klientů, což jsou vlastně skupiny,
do kterých se jednotlivý klient může zařadit. Zařazení si určuje provozovatel
a může ho udělat ručně nebo může status přiřadit k permanentní vstupence
a klient ho obdrží v případě jejího nákupu. Statusy jsou často důležité pro
rozlišení různých skupin lidí a dají se jim nastavit slevy na jednotlivé služby.
Jako příklad uvedu mnou doporučovaný status VIP, který má 100% slevu na
všechny služby a je přiřazován klientům kteří si zaplatí neomezený vstup.

Pro některé provozovatele je důležité nastavení programuMultiSport, který
je popsán v kapitole 1.1.1. Společnost MultiSport bohužel zatěžuje provozova-
tele center tím, aby klientům kontrolovali karty, zadávali je do jejich vlastního
webového systému, pro který neexistuje jednoduché přístupové rozhraní, a zá-
roveň vyplňovali každý měsíc papírový formulář s podpisy klientů. Rezervační
systém nedokáže předejít vyplňování papírového formuláře, ale dokáže auto-
maticky, při návštěvě klienta, zadávat do systému MultiSport údaje z MultiS-
port karty klienta. Je pouze nutné, aby si je klient vyplnil ve svém profilu.

Další výhodou systému je automatické počítání výplat instruktorům. To je
možné v případě, že je instruktor placený za každou odcvičenou lekci, vypsa-
nou v rozvrhu, podle počtu klientů, kteří ji absolvovali. Stačí vyplnit, k jakým
hodinám se výplata váže a počty klientů.

Samozřejmostí systému je nastavení přístupových práv do jeho jednot-
livých částí. Systém aktuálně umožňuje nastavit přístup až k 450 funkcím,
sekcím a možnostem. Práva se automaticky vytváří například s nově vytvoře-
nými rozvrhy nebo sklady. Správné nastavení přístupových práv může elimi-
novat spoustu problémů v případě, že se obsluha recepce splete a udělá něco
jiného, než chtěla. Všechny akce v rezervačním systému jsou ukládány, takže
není problém cokoliv dohledat a vrátit do původního stavu.

6.2 Příprava sportovního centra

Nastavením systému může práce skončit, ale většinou tomu tak není. Pro
plnohodnotné používání je doporučeno některé vybavení, které se pokusím
přiblížit i s jeho funkčností. Samozřejmostí je přístup na internet a vhodné
místo na recepci. Celkové schéma ukazuje obrázek 6.1.
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6.2. Příprava sportovního centra

Obrázek 6.1: Schéma propojení zákazníka se systémem RS-Online

6.2.1 Příprava materiálu

Pro urychlení a zjednodušení přístupu ke klientům je možné nechat vyrobit
plastové karty nebo přívěšky s čipem, které fungují na principu RFID. V pří-
padě rezervačního systému je každý uživatel identifikován unikátním číslem
čipu na kartě, a proto se stačí při návštěvě centra identifikovat kartou. Samo-
zřejmostí je možnost půjčit kartu v rodině, známému nebo kamarádovi, což
systém umožňuje řešit pomocí uložených fotek klientů. V případě papírové
permanentky je problém úplně stejný, ne-li větší.

Návštěva sportovního zařízení klientem vypadá jednoduše. Klient přijde na
recepci, přiloží svoji kartu ke čtečce a ta přečte unikátní kód. Kód je systémem
ověřen a v případě, že má klient nadcházející rezervaci, je mu přiřazeno číslo
šatny, obsluhou předán klíč a je vpuštěn do areálu. Pokud rezervaci nemá, je
obsluze nabídnuta možnost mu ji rychle vytvořit a po vytvoření předat klíč
od šatny. V jakékoliv interakci klienta s obsluhou je obsluha upozorňována
v případě, že má klient vytvořený dluh za nákup nebo má k účtu přiřazenou
nezaplacenou položku.

Pro opravdu rychlé odbavení klienta je možné i klíče od šatny vybavit
čipem a v tom případě se návštěva klienta s rezervací omezí na přiložení karty
klienta a klíče od šatny ke čtečce. To může být přínosné v okamžiku, kdy
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většina klientů přijde několik minut před začátkem cvičení a čeká ve frontě na
odbavení.

Pro lepší marketing je možné klientské karty nechat potisknout například
grafikou sportovního centra nebo reklamou, která karty rovnou zaplatí nebo
alespoň dostatečně zlevní.

6.2.2 Příprava recepce

Aby se rezervační systém dal využívat opravdu efektivně, je potřeba několik
zařízeních, které budou umístěné na recepci. Hlavním prvkem je počítač při-
pojený do internetu. Doporučené je tzv. All in One zařízení, které obsahuje
počítač zabudovaný v monitoru a nezabírá moc místa. Výhodou je dotykový
displej, který zjednoduší práci obsluhy a ve většině All in One zařízeních je pří-
tomen. V počítači může být nainstalovaný libovolný operační systém a jedna
z novějších verzí libovolného internetového prohlížeče.

Přes USB se k počítači připojí RFID čtečka jejíž funkcí je čtení a odesí-
lání klientských přístupových kódů do rezervačního systému. Existuje spousta
druhů čteček, ale většina z nich je jednoduchých a napájených z USB. Ně-
které čtečky je možné programovat, ale v případě použití jen s rezervačním
systémem to není potřeba.

Další zařízení připojené přes USB je tiskárna. Návštěvníci většinou nepo-
žadují účtenku, proto je ve sportovních centrech doporučena klasická pracovní
tiskárna, na které je možné tisknout papíry velikosti A4, například faktury.
Rezervační systém automaticky u každého účtu vytváří i účtenku v malém for-
mátu, kterou je možné vytisknout na menší tiskárně. Tu je možné doporučit
podle požadavků provozovatele.

6.2.3 Příprava telefonů

Komunikace z rezervačního systému směrem ke klientům je možná emaily
nebo pomocí SMS zpráv. Stále platí, že SMS zprávu si klient přečte rychleji než
email, a proto je tato možnost preferována a do systému implementována. Aby
se zamezilo zbytečným výdajům za použití SMS brány, která může požadovat
i přes 0,50 Kč za jednu SMS, je využita vlastní aplikace SMSend na mobilním
telefonu.

K použití aplikace je nutný pouze telefon s operačním systémem Android a
SIM kartou. Na SIM kartě je doporučen balíček s bezplatným posíláním SMS
zpráv, který je dostupný u všech operátorů a protože telefon na recepci centra
většinou je využíván, neměl by to být pro většinu provozovatelů problém. Je
možné, že v případě centra s více provozovateli, bude potřeba více telefonů.
To zaručí, že SMS zprávy klientům jsou odeslány vždy z jiného čísla a pokud
na toto číslo zavolají, dovolají se na správnou recepci.
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6.3 Výhody nasazení rezervačního systému
V následujícím seznamu jsou uvedeny hlavní výhody, které přineslo nasazení
rezervačního systému ve větším sportovním centru v Praze.

• Automatická kontrola a přidávání voucherů ze slevových portálů

• Automatická nebo rychlá správa rozvrhu

• Automatické podklady pro účetnictví

• Automatické propojení na služby jako MultiSport Benefit

• Denní i měsíční statistiky návštěvnosti, prodeje a další

• Ihned dostupné přehledy obsazenosti

• Podpora pro firemní benefity

• Sledování zásob ve skladu

• Ulehčení a urychlení práce obsluhy

• Ulehčení rezervace klientům

• Výrazné ušetření nákladů za tisk papírových permanentek

• Zvýšená informovanost klientů

• Získání kontaktu na klienty a možnost s nimi komunikovat

6.4 Shrnutí nákladů spojených s rezervačním
systémem

Z tabulky 6.1 vyplývá, že zavedení rezervačního systému do malého, středního
nebo velkého sportovního centra může být na začátku finančně náročné. Cel-
ková částka, potřebná k vybavení malého centra převyšuje 20 000 Kč a měsíční
platbu 1 600 Kč. U velkého centra už není příliš velký rozdíl, protože většina
nákladů je na recepční počítač. Jediný rozdíl může být při více recepcích nebo
pracovních místech a tedy v potřebě více počítačů.

Náklady jsou počítány pro nově otevírané sportovní centrum, a proto se
mohou snížit o značnou část v případě, že některé vybavení je již dostupné.
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Náklad Částka Nutné k RS Typ Malé Střední Velké
PC 15 000 Kč Ano 1x Ano Ano Ano
Čtečka 1 000 Kč Ne 1x Ne Ano Ano
Tiskárna 3 000 Kč Ne 1x Ne Ne Ano
Instalace PC 2 000 Kč Ano 1x Ano Ano Ano
Telefon 3 500 Kč Ne 1x Ano Ano Ano
RFID karty (1000x) 3 000 Kč Ne 1x Ne Ano Ano
RFID čipy (100x) 2 000 Kč Ne 1x Ne Ne Ano
Internet 400 Kč Ano Měsíčně Ano Ano Ano
Platba za RS 650 Kč Ano Měsíčně Ano Ano Ano
Mobilní tarif 550 Kč Ne Měsíčně Ano Ano Ano
Doména 130 Kč Ne Měsíčně Ne Ne Ano

Tabulka 6.1: Shrnutí nákladů spojených s rezervačním systémem
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Kapitola 7
Rozšíření rezervačního systému

Rezervační systém je stále vyvíjen a jsou přidávány nové funkce podle poža-
davků trhu. Nové funkce jsou pravidelně nasazovány stávajícím klientům.

V rezervačním systému není problém vytvořit vstupní body pro další roz-
šíření. Může se jednat o rozšíření přímo pro centrum nebo pro klienty. Dále
přikládám seznam rozšíření, která se již povedlo implementovat a jsou tím
pádem funkční, případně jsou ve fázi implementace.

7.1 Překlad rezervačního systému

V případě rozšíření rezervačního systému na trhy v jiných zemích nebo pod-
poru jiných jazykových mutací pro cizince, je potřeba systém připravit pro
překlad. Většina textů v rezervačním systému je definovaná mimo zdrojové
kódy, ale systém jako takový není připravený pro překlady.

V systému by bylo potřeba všechny texty definovat v několika souborech
mimo zdrojový kód a ty nechat přeložit. Překlad textů nemusí být jednoduchý
a bylo by lepší, aby ho dělal někdo se zkušeností práce s rezervačním systémem.
V případě českého trhu by první překlady byly do anglického, německého a
ruského jazyka.

7.2 Aplikace SMSend

Aplikace SMSend je aplikace nahraná v obchodě s Android aplikacemi a do-
káže spolupracovat s rezervačním systémem. Pro každý vytvořený kredit lze
v rezervačním systému nastavit správce. Pokud se tento správce přihlásí pod
svým uživatelským účtem do aplikace na mobilním telefonu, aplikace bude
odesílat SMS zprávy klientům rezervačního systému. Je možné samozřejmě
nastavit možnosti odesílání od roamingu až po přesné denní časy a priority.
Aplikace funguje jako SMS brána, ale dokáže z jednoho rezervačního systému
odesílat SMS pod různými telefonními čísly.

59



7. Rozšíření rezervačního systému

Obrázek 7.1: Obrazovky aplikace SMSend

7.3 Propojení rezervačního systému s bankou

Spojení rezervačního systému s vybranou bankou by pomohlo provozovatelům
například v párování plateb za permanentky s dluhy klientů. Momentálně musí
provozovatel kontrolovat svůj bankovní účet a označovat platby v rezervačním
systému jako zaplacené. Někteří provozovatelé mohou rezervační systém využít
i pro kontrolu pravidelných příjmů a výdajů. V tomto případě by bylo spojení
s bankou užitečné.

Propojení s bankou může být realizováno pouze ve stahování transakcí
z bankovního účtu. Tyto transakce by byly následně porovnávány s trans-
akcemi v rezervačním systému a v případě shody by se provedla definovaná
operace, například označení platby jako zaplacené. Tuto možnost poskytuje
několik bank v České republice. Přesto by bylo časově náročné implementovat
všechny, a proto připravím pouze porovnávání transakcí a definované ope-
race. Stahování transakcí z banky budu realizovat až v případě požadavku od
sportovních center.

Prozatím bylo realizováno spojení s Komerční bankou na kterém byla celá
funkčnost otestována. Spočívá v nastavení speciálního emailu, který je pře-
směrován na vytvořený skript, ne schránku uživatele. Tento skript dokáže
email rozparsovat a zjistit z něj potřebné údaje jako jsou čísla účtů transakcí,
variabilní symbol a částka. Email je posílán po nastavení v elektronickém
bankovnictví klienta.
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7.4. Platební brána

7.4 Platební brána

Dalším krokem k ulehčení práce klientům je napojení rezervačního systému
na platební bránu, kde by klienti mohli za nakoupený kredit rovnou zaplatit.
V tomto případě by nemuseli posílat platbu z internetového bankovnictví nebo
nosit hotovost přímo do sportovního centra, ale zaplatili by kartou rovnou při
objednání kreditu.

Implementace a výběr platební brány není složitá, ale zásadní rozhodnutí
je, jestli nechat pro každého provozovatele možnost nastavit si vlastní platební
bránu nebo použít jednu. V případě, že by každý provozovatel měl možnost si
vybrat vlastní platební bránu, musel bych implementovat všechny tyto brány.
Samozřejmě je možné vybrat jednu, kterou implementuji a tu budou muset
používat všichni provozovatelé, kteří o ni mají zájem. Výhodou by byla nulová
cena za bránu, ale připravil bych se o možnosti, které má jedna vlastní platební
brána.

V případě, že bych se rozhodl použít pouze jednu vlastní platební bránu,
zastřešoval bych veškeré platby v rezervačních systémech RS-Online. Tok pe-
něz by nebyl přímo mezi klientem, bránou a provozovatelem sportovního cen-
tra, ale směřoval by od klienta přes platební bránu ke mně. V tomto případě
bych musel přeposílat částku od klienta provozovateli. K tomu se vážou vý-
hody i nevýhody. Například bych za používání platební brány mohl vybírat
poplatek ve výši např. 1% a tím vylepšit rozpočet. Jako nevýhodu považuji
zvýšenou administrační práci, kde bych musel pravidelně kontrolovat příjmy
a peníze odesílat provozovatelům. Věřím, že by tato část šla automatizovat,
ale musela by to umožnit i banka.

7.5 Další připojená zařízení

7.5.1 Zobrazení informací klientům

Toto zařízení by mělo sloužit jako jednoduché zobrazovací zařízení, které po
identifikaci klienta pomocí karty dokáže zobrazit základní informace o kre-
ditech, platnosti a rezervacích, které klient má. Výhodou by měla být jeho
bezobslužnost a ulehčení práce obsluze centra. Klient si také rovnou může
zkontrolovat, zda mu obsluha vytvořila rezervaci na správný den a čas, pří-
padně se podívat do rezervačního systému na nastavení svého spinningového
kola.

Zařízení by se mělo skládat z malého monitoru pověšeného na zdi, který
by byl připojen k RaspberryPi nebo jinému miniPC. Ověření klienta by se
provádělo pomocí čtečky karet připojené do USB. Na RaspberryPi by byl na-
instalován program, který by vše obsluhoval. Návrh na zobrazování informací
ve sportovním centru ukazuje obrázek 7.2.

V případě rozšíření funkčnosti o možnost rezervace přímo ze zařízení je
možné monitor vyměnit za dotykový a program přizpůsobit k jednoduchému
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7. Rozšíření rezervačního systému

Obrázek 7.2: Návrh zobrazování informací klientům

dotykovému ovládání klientem.

7.5.2 Přístupový turniket

Díky přístupovému turniketu připojenému přímo k rezervačnímu systému je
možné v centru snížit práci obsluhy až na polovinu. Stálí klienti, kteří mají
rezervaci nebo přístup do centra zdarma, mohou díky klientské kartě projít
přístupovým turniketem sami a úplně tak odpadá nutnost komunikace s ob-
sluhou. Ta se může věnovat klientům bez rezervace.

Přístupový turniket nemůže každého klienta ověřovat odesíláním dat na
server, protože to by bylo pomalé, ale drží si databázi povolených karet, které
automaticky vpouští. Tato databáze se může každých pět minut aktualizovat
ze serveru podle aktuálních rezervací.

7.5.3 Automatická závora

V případě, že je centrum vybaveno parkovištěm, je možné nabídnout klientům
parkování. Pokud je nutné parkoviště zabezpečit závorou z důvodu parkování
i jiných lidí, je možné závoru přímo napojit na rezervační systém. Tím odpadá
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7.6. Mobilní aplikace pro klienty

nutnost pořizovat parkovací automat a další zařízení, které jsou k provozu
automatické závory jinak nutné.

Pokud by centrum chtělo umožnit (třeba i za poplatek) parkování lidem,
kteří nevlastní přístupovou kartu, je to možné. Závora na parkoviště automobil
pustí automaticky. Pro výjezd ven je potřeba zaplatit poplatek na recepci, kde
obsluha závoru dokáže ovládat a klienta pustí z parkoviště ven.

7.6 Mobilní aplikace pro klienty
Samozřejmostí by měla být mobilní aplikace pro klienty, kterým se po přihlá-
šení zobrazí veškeré informace o jejich kreditech, platnostech a jejich čerpání.
Dalšími možnostmi aplikace by mohla být rezervace a zrušení lekcí přímo
z mobilního telefonu. Vývoj této aplikace není prioritou, protože dobře udě-
laná klientská část webu může tuto aplikaci bez problému nahradit.
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Závěr

Cílem této práce bylo zpracovat a realizovat návrh začínajícího podnikatele,
který má připravený produkt. Na začátku práce jsem popsal specifika pro-
duktu a oblasti, v které se pohybuje. Představil jsem rezervační systém RS-
Online a jeho funkcionalitu.

V kapitole analýza jsem se zabýval analýzou trhu v České republice a
konkurence. Z konkurence jsem si vybral 9 konkurentů a jejich systémy pro-
zkoumal, popsal a porovnal s rezervačním systémem RS-Online. K tomu mi
pomohl i anonymní dotazník, který mi mnozí z nich vyplnili.

Podle vybraného marketingového plánu a prodejních balíčků jsem stanovil
3 scénáře vývoje a sestavil finanční plán na 4 roky. Podle jeho výsledků je
vidět, že projekt by měl být ziskový i při menším počtu zákazníků, a to i přes
nižší ceny, než má nastavené konkurence.

V další kapitole jsem se zabýval popisem systému, procesů v něm a celkové
možnosti systému použít každou část samostatně. Ke konci kapitoly jsem vy-
bral nejlepší možné řešení provozu webového serveru. Protože vybrané řešení
bylo bez jakékoliv konfigurace, popsal jsem instalaci serveru, jeho nastavení a
zabezpečení specifické pro webové služby.

K podpoře projektu na internetu jsem implementoval webové stránky. Zá-
roveň jsem na serveru připravil balíček skriptů, které mi pomohou se zakládá-
ním rezervačních systémů zákazníkům, jejich zálohováním a zabezpečením.

Webové stránky a rezervační systém jsem otestoval a poté rezervační sys-
tém nasadil ve sportovním centru pro další, tentokrát už ostré, testování na
recepci centra. Testování proběhlo úspěšně a do systému byl umožněn přístup
i klientům sportovního centra. Příklad nasazení rezervačního systému u zá-
kazníka jsem popsal v samostatné kapitole a uvedl všechna možná specifika a
složitosti.

V poslední kapitole jsem uvedl možnosti rozšíření rezervačního systému,
které jsou ve fázi přípravy nebo se již používají. Další rozšíření se mohou rychle
přidat díky snadnému přístupu k datům rezervačního systému.
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Závěr

Obrázek 7.3: Počet návštěv rezervačního systému RS-Online v březnu 2016

Shrnutí
Rezervační systém prokázal svoji funkčnost a je využíván ve sportovním cen-
tru v Praze, kde zcela nahradil papírovou permanentku, kterou klienti nosili
sebou, za plastovou kartičku identifikující klienta. Ve sportovním centru se
už neprovádí žádné operace s papíry a vše je zapisováno do systému. Komu-
nikace směrem ke klientům a jejich informovanost se zlepšila. Počet návštěv
rezervačního systému za měsíc březen 2016 je v grafu 7.3.

Rezervační systém funguje, zjednodušuje práci a je možné ho prodávat
potenciálním zákazníkům. Podle finanční analýzy by s dostatkem zákazníků
měl být výnosný. Dalším krokem v projektu je tedy získání co nejvíce platících
zákazníků.
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Příloha A
Seznam použitých zkratek

Amazon AWS Amazon Web Services

BEAST Browser Exploit Against SSL/TLS

CSS Cascading Style Sheets - stylovací jazyk k tvorbě webových stránek

DKIM DomainKeys Identified Mail - nástroj pro podepsání emailů

DNS Domain Name System - hierarchický systém doménových jmen

HTML HyperText Markup Language - jazyk pro tvorbu webových stránek

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure - zabezpečená nadstavba HTTP

HTTP Hypertext Transfer Protocol - internetový protokol

JS JavaScript - skriptovací jazyk k tvorbě webových stránek

PHP Hypertext Preprocessor - jazyk pro tvorbu webových stránek

POODLE Padding Oracle On Downgraded Legacy Encryption

RAID Redundant array of independent disks - specifické ukládání dat

RC4 Algoritmus pro šifrovaný přenos webových stránek

RFID Typ identifikace pomocí rádiové frekvence

RS Rezervační systém

SEO Search Engine Optimization

SMTP Simple Mail Transfer Protocol - protokol přenosu elektronické pošty

SPF Sender Policy Framework - emailový systém pro spamu

SSL Secure Sockets Layer - protokol pro zabezpečenou komunikaci
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A. Seznam použitých zkratek

SVN Subversion - systém pro správu a verzování

TLS Transport Layer Security - protokol pro zabezpečenou komunikaci

TXT Typ záznamu v DNS

VPS Virtual Private Server - virtuální počítač

Vaku Typ cvičení, podtlaková terapie

WEP Wired Equivalent Privacy - typ zabezpečení bezdrátových sítí

WPA Wi-Fi Protected Access - typ zabezpečení bezdrátových sítí

WP Redakční systém Wordpress

XML Extensible Markup Language
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Příloha B
Slovník pojmů

Centrum Sportovní centrum, pro které je vhodný rezervační systém

Sportoviště Sportovní centrum, pro které je vhodný rezervační systém

Provozovatel Majitel nebo vedoucí sportovního centra

Zákazník Majitel nebo vedoucí sportovního centra

Uživatel Uživatel rezervačního systému

Klient Uživatel rezervačního systému

Rozvrh Část rezervačního systému s možností rezervace

Pokladna Část rezervačního systému používaného obsluhou
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Příloha C
Obsah přiloženého CD

readme.txt...................................stručný popis obsahu CD
src

thesis ...................... zdrojová forma práce ve formátu LATEX
text ....................................................... text práce

DP_MPolivka_2016.pdf..................text práce ve formátu PDF
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