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 Efektivní správa kolejí a menzy s využitím 
systému ISKaM 2006 na Univerzitě Pardubice 
 

Správa kolejí a menzy Univerzity Pardubice v roce 2007 úspěšně 
implementovala nový systém ISKaM pro řízení a správu kolejí a 
menzy. Díky tomuto systému se podařilo zefektivnit provoz kolejí a 
menzy a nabídnout přidanou hodnotu studentům i pracovníkům 
Správy kolejí a menz. 

Situace 

Správa kolejí a menzy (SKM), účelové zařízením Univerzity Pardubice, spravuje 

vysokoškolské koleje s cca 2000 lůžky a menzu s roční produkcí přibližně 260 000 

teplých jídel. Provoz kolejí byl částečně podporován zastaralým systémem ISKaM první 

generace, který nebyl propojen na Centrální Registr osob (CR) využívaný Univerzitou 

Pardubice pro identifikaci osob, a který neměl řadu požadovaných funkcionalit nutných 

pro efektivní správu kolejí. Původní systém také neposkytoval žádné informace 

ubytovaným studentům. Menza používala pro řízení skladů, normování a výdej jídel 

systémem Kredit 7 od firmy Anete Brno. Tento systém již využíval pro identifikaci 

strávníků data z Centrálního Registru osob Univerzity Pardubice. Také funkčnost 

systému byla vyhovující, ale problémem byly nedostatečné počty licencí potřebných pro 

řízení a správu celé oblasti stravování studentů a zaměstnanců. Nákup chybějících 

licencí systému Kredit 7 a nezbytná servisní podpora používané aplikace představovala 

náklady, které byly pro finančně vyrovnané hospodaření menzy nepřijatelné vysoké. 

Obchodní cíle 

 Prvořadým cílem bylo nasazení nové moderní softwarové aplikace pro koleje, která 

bude napojena na CR a bude disponovat všemi potřebnými funkcemi nutnými pro 

provoz kolejí, včetně zpřístupnění vybraných informací pro ubytované přes webové 

rozhraní. 

 Cílem řešení pro menzu mělo být řešení, které by přineslo výraznou úsporu 

nákladů na provoz systému při současném dovybavení všech pracovišť potřebnými 

licencemi  

 Společným cílem pro obě části systému bylo maximální využití disponibilních 

softwarových licencí školy pro vybudování nového aplikačního softwarového řešení 

s jednoduchou a nenáročnou správou a kvalitní následnou podporou uživatelů ze 

strany dodavatele. 

Řešení 

 Pro aplikační vrstvu obou částí řešení byl vybrán aplikační software ISKaM 2006 

vyvinutý firmou ApS Brno s.r.o.  

 Systém je založen na architektuře klient – server . Pro celé řešení byla použita část 

infrastruktury Univerzity Pardubice vybudovaná na softwarových prostředcích firmy 

Přehled řešení 

Země: Česká republika 

Odvětví: Vysoké školství 
 
Profil zákazníka: 
Univerzita Pardubice je 
veřejnou vysokou školou. Je 
jedinou vysokoškolskou 
institucí v Pardubickém kraji. 
 
Velikost společnosti 
1100 zaměstnanců, 9200 
studentů 
 
Výchozí situace: 
Správa kolejí a menzy 
Univerzity Pardubice používala 
pro oblast ubytování starý 
nevyhovující software, pro 
provoz menzy byl sice 
používán vyhovující systém z 
hlediska funkčnosti , ale s 
mimořádně vysokými náklady 
na servis. Oba systémy byly 
náročné na správu a měly 
problematickou podporu.  
 
Řešení: 
Správa kolejí a menzy 
Univerzity Pardubice v roce 
2007 úspěšně implementovala 
nový systém ISKaM pro řízení 
a správu kolejí a menzy. Díky 
tomuto systému se podařilo 
zefektivnit provoz kolejí a 
menzy a nabídnout přidanou 
hodnotu studentům i 
pracovníkům Správy kolejí a 
menz. 
 
Hlavní přínosy řešení: 

 Výkonný systém 
postavený na moderní 
technologické základně  

 Jednotná datová základna  

 Zlepšení efektivity práce 
uživatelů  

 Výrazné snížení nákladů 
na údržbu systému  

 Přístup k informacím i pro 
klienty  
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Microsoft. Škola má uzavřeny licenční smlouvy Microsoft Campus Agreement a 

Microsoft Select.  

 Klientská aplikace má zabudovánu automatickou aktualizaci, která nevyžaduje 

účast správce při instalaci nových verzí software.  

 Jádro systému obsahuje jednotnou datovou základnu používanou oběma částmi 

řešení a čerpá identity z CR. Přenos dat z CR probíhá automaticky jedenkrát 

denně. Napojením na CR výrazně snížilo potřebu sběru dat na straně SKM  

 Celá agenda kolejí od podání žádosti studentů o lůžko, zpracování pořadníku, tisku 

ubytovacích smluv a platebního styku je plně podporována nasazeným systémem.  

 Klienti mají možnost přístupu k vybraným datům přes webové rozhraní. Přístup je 

ověřován vůči existujícímu účtu klienta v Active Directory, kterým je vybaven každý 

student a většina zaměstnanců.  

Přínosy 

 Implementací ISKaMu do provozu kolejí a menzy byly naplněny všechny 

požadované cíle pro hledané řešení.  

 Provoz kolejí nyní disponuje moderním informačním systémem plně vyhovující 

požadavkům na funkcionality.  

 Provoz kolejí je po implementaci ISKaMu efektivnější a výrazně byla snížena 

pracnost zpracování hlavních ubytovacích agend .  

 Zakoupením ISKaMu pro menzu a následnou implementací získala menza 

potřebné licence pro všechny pracoviště. Současně při zachování potřebných 

funkcionalit došlo k snížení nákladů na servis a podporu. Realizovaná investice do 

modulů pro menzu se díky přímým úsporám na servisní podpoře nového systému o 

téměř cca 75% vrátí již za 18 měsíců provozu.  

 Studenti i zaměstnanci univerzity díky webovému rozhraní získali snadný přístup k 

řadě důležitých informací, které museli dříve získávat většinou osobním dotazem 

na pracovníky SKM.  

 Očekávaným přínosem je získání systému, který poskytuje potřebné informace a 

statistiky pro vedoucí pracovníky SKM v režimu on-line.  

 Neočekávaným přínosem řešení je díky kvalitnímu zaškolení ze strany dodavatele 

a přehlednosti systému nad očekávání vyšší znalost systému a výrazně kladné 

vnímání u většiny uživatelů. 

Produkty a technologie 

Technologie: 

MS Windows Server 2003 

IIS 6.0 

MS SQL Server 2005 

MS Visual Studio 2005 

MS .NET Framework 2.0 

VisualBasic .NET 

C# .NET 

MS Windows XP 

MS Windows Vista 

Profil partnera: 
ApS Brno s.r.o. je společnost, 
která mimo jiné vyvíjí 
informační systémy konkrétně 
pro potřeby Kolejí a menz 
univerzit v České republice. 
V současné době nabízí 
unikátní modulární systém 
ISKaM, který pokrývá plně 
potřeby kolejí a menz v oblasti 
informačních systémů na 
jednotné platformě. 
 
Kontakty: 
SKM Univerzita Pardubice 
Studentská 95, 532 10 
Pardubice 
Tel. 466 036 111 
Email.pavel.durovec@upce.cz 
http://www.upce.cz 
 
Partner  
ApS Brno s.r.o. 
Božetěchova 2 
612 66 Brno 
Tel.549 210 202 
Email.is@aps-brno.cz 
http://www.aps-brno.cz/is 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 

 

 


