
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IBM MAXIMO Asset Management – správa 
podnikových aktiv 
 

Administrace: 

� Organizace – nastavení organizací a 
sídel pro užití v Maximu. 

� Zatřídění – vytváří klasifikaci a 
komplexní hierarchie zatřídění. 

� Vývěska – slouží k vytváření, posílání a 
prohlížení vzkazů a rozšiřování informací 
určených pro uživatele Maxima. 

� Komunikační předlohy – vytváří a 
spravuje komunikační předlohy, které 
uživatelé Maxima mohou s výhodou požít 
k běžně používané e-mailové komunikaci 
(například k upozorněním). 

� Kalendáře – vytváří definice pracovního 
času pro zařízení, profese a pracovníky 
v organizacích a sídlech. 

� Soubory – vytváří strukturu pro sdílení 
údajů o položkách a firmách (dodavatelů) 
mezi organizacemi. 

� Přehled práce  – užívá se k provádění 
dotazů dostupných 
pro zobrazení 
v portletu Výsledný 
soubor hlavního 
menu Maxima. 

Majetek: 

� Majetek – slouží 
k ukládání čísel 
majetku a 
odpovídajících 
informací, jako jsou 
údaje o 
nadřazeném 
majetku, lokalitě, 
dodavateli, stavu 
majetku (v provozu 
/ mimo provoz) a 
nákladech na 
údržbu u každého 
majetku. 

� Lokality – používá 
se ke vkládání a 
sledování lokalit, ve 
kterých jsou umístěny majetky a 
uspořádání těchto lokalit do logicky 
vytvořených hierarchických nebo 
síťových systémů. 

� Měřidla – slouží pro přidávání nebo 
úpravy definic měřidel. Definice měřidel 
zahrnují jejich názvy a soubory 
vlastností, které měřidla popisuje. 

� Skupiny měřidel – definují logické 
seskupení měřidel, které tvoří skupinu. 
Skupiny měřidel představují soubor 
měřidel, která mohou být použita 
společně. 

� Diagnostická měření – definují 
neomezený počet měřicích míst na 
majetku a určují kritické limity a práci, 
která má být provedena při jejich 
dosažení. 

� Kódy poruch – užívá se k vytvoření a 
zobrazení hierarchií poruch, které 
pomáhají utvářet přesnou historii poruch 
majících vliv na udržovaný majetek a 
provozní lokality. 

Konfigurace: 

� Domény – užívá se k udržování 
seznamů definovaných hodnot, které se 
objevují v nabídkách seznamů u 
jednotlivých polí (specifikace hodnot pro 
pole). 

� Konfigurace databanky – vytváří nebo 
upravuje objekty a vlastnosti používané 
v aplikacích Maxima. 

� Designer aplikací – užívá se k vytváření 
nových aplikací (klonů a doplňkových 
aplikací) nebo k úpravám stránek 
existujících aplikací Maxima. 

� Nastavení Cron Task – spravuje 
chronologické úkoly (cron tasks). Cron 
task jsou soubory jobů pracující na 
pozadí, které se spouštějí automaticky a 
podle pevného plánu. 

� Workflow 
o Designer workflow – grafická 

aplikace, která se užívá pro vytváření 
a modelování procesů toku záznamů 
(např. pracovních příkazů, objednávek 
apod.) organizační strukturou. 

o Role – spravuje role v Maximu. 



o Administrace workflow – užívá se 
k prohlížení a úpravám přiřazení v 
procesech workflow, postoupení a 
DÚS (dohodnuté úrovně služeb). 

o Volby – užívá se pro správu 
administrativních funkcí vytváření 
voleb a skupin voleb v rámci procesů 
workflow, postoupení a dohodnuté 
úrovně sužeb (DÚV). Volby jsou 
plánované události, které vzniknou, 
když záznam opustí uzel workflow. 

� Konfigurace E-Mail Listeneru – užívá 
se pro přijímání a zpracování příchozích 
e-mailových zpráv. 

� Kontrola procesů –automaticky 
monitoruje důležité procesy v celé 
společnosti. Hlavním cílem správy 
postoupení je zajistit, že důležité úkoly 
budou vykonány včas, například ty, které 
jsou definovány v DÚS. 

Smlouvy: 

� Kupní 
smlouvy – 
užívá se 
k vytvoření, 
úpravám a 
zobrazení 
smluv 
s externími 
dodavateli. 

� Smlouvy o 
nájmu/zap
ůjčení  – 
definuje 
veškeré 
pojmy a 
podmínky 
smlouvy 
mezi 
dodavatele
m a zákazníkem, týkající se jednoho 
nebo více výměnných majetků. 

� Smlouvy o sazbách pracovníků – 
definuje více sazeb pracovníků pro 
konkrétní profese a odbornosti a volitelně 
také pro konkrétní pracovníky. V aplikaci 
Smlouvy o sazbách pracovníků můžete 
spravovat cizí pracovníky a odpovídající 
sazby. 

� Hlavní smlouvy – užívá se ke spojení 
mnoha typů smluv od konkrétního 
dodavatele. Hlavní smlouvy definují 
vztahy s dodavatelem a obsahují pojmy a 
podmínky, které se aplikují do smluv 
vytvářených a uváděných v jejich rámci. 

� Záruční smlouvy – užívá se pro 
udržování jednoho nebo více majetků 
poskytovatelem externí údržby za pevný 
poplatek nebo pravidelné plánované 
platby za určené časové období; nebo ke 

sledování informací o záruce pro více 
majetků nebo lokalit podle času nebo 
podle provozních jednotek. 

� Pojmy a podmínky – užívá se 
k udržování knihovny pojmů a podmínek, 
které mohou být připojeny k obchodním 
dokumentům nebo smlouvám. Tyto 
pojmy mohou obsahovat informace 
týkající se odpovědnosti, přepravních 
podmínek a manipulace nebo informace 
o dodacích lhůtách a podmínkách 
dodání. 

Finance: 

� Účetní osnova – užívá se k vytvoření 
polí účtů v Maximu tak, aby byly 
v souladu s definicemi užívanými 
v ostatních finančních systémech 
podniku. 

� Měny – definuje kódy měn a určuje, 
které 
z nich 
budou 
použity v 
Maximu. 

� Směnné 
kurzy – 
nastavuje 
směnné 
kurzy 
měn pro 
potřeby 
přepočtu 
měn v 
Maximu. 

 
Sklady: 

� Položky 
– užívá 
se 
k definici 

položek, které budou uloženy ve 
skladech. Můžete tyto položky 
seskupovat do souborů položek, které 
mohou být sdíleny organizacemi 
užívajícími tento soubor. 

� Položky služeb – definují a spravují 
nakupované služby. 

� Nářadí – užívá se ke správě informací o 
nářadí používané k vykonávání prací 
údržby. Nářadím jsou obvykle položky, 
které se nespotřebovávají a za jejich 
použití můžete stanovit hodinovou sazbu. 

� Nářadí na skladě – spravuje existující 
nářadí na skladě. 

� Skladové položky – užívá se pro 
vkládání, zobrazení a aktualizaci 
informací o každé skladové položce. 



� Výdeje a přesuny – užívá se pro výdej a 
přesun položek ze skladu nebo jejich 
vrácení na sklad. 

� Stavy položek – vytváří a udržuje 
seznam kódů stavu položek pro 
konkrétní soubory položek. 

� Sklady – připojuje a udržuje informace o 
skladových lokalitách a umožňuje 
zobrazit přehled položek uložených na 
skladech. 

Plánování: 

� Pracovní postupy – užívá se k vytváření 
a podrobnému popisu toho, jak má být 
práce vykonána. 

� Plány bezpečnosti práce – užívá se 
k vytvoření podrobného plánu, jak 
bezpečně provádět servis majetku a 
lokalit. 

� Inspekce – uvádí přehled souvisejících 
udržovaných majetků, které jsou 
chápany jako “zastávky” na trase 
inspekční nebo revizní prohlídky. 

Preventivní údržba: 

� Preventivní údržba (PÚ) – užívá se pro 
vytváření, úpravu a zobrazení plánů 
preventivní údržby pro udržovaný 
majetek. Záznamy PÚ jsou předlohami 
pro pracovní příkazy nebo pro jiné PÚ. 

� Hlavní PÚ – užívá se pro vytvoření a 
úpravu hlavní PÚ, která je předlohou pro 
ostatní záznamy PÚ. 

Nákup: 

� Požadavky na objednávky – užívá se 
jako požadavek pro nákupní útvar pro 
objednání materiálů nebo služeb. 

� Objednávky – užívá se pro nákup 
materiálů nebo služeb od interních nebo 
externích dodavatelů. 

� Příjmy – užívá se pro příjem materiálů 
na sklad nebo záznam o přijaté službě. 

� Faktury – užívá se pro záznam faktur a 
jejich porovnání proti objednávkám a 
příjmům. 

� Poptávky a nabídky – užívá se pro 
poptávkové a nabídkové řízení. 

� Firmy – spravuje data o výrobcích, 
dodavatelích a jiných firmách, které 
s vámi obchodují. 

� Matrice firem – vytváří záznamy matric 
firem, které patří do konkrétního souboru 
firem. 

� Pojmy a podmínky – užívá se 
k udržování knihovny pojmů a podmínek, 
které mohou být připojeny k obchodním 
dokumentům nebo smlouvám. Tyto 
pojmy mohou obsahovat informace 
týkající se odpovědnosti, přepravních 
podmínek a manipulace nebo informace 

o dodacích lhůtách a podmínkách 
dodání. 

Analýzy a zprávy: 

� Manager KUV – užívá se pro vytvoření 
Klíčových ukazatelů výkonu (KUV) pro 
sledování důležitých proměnných výkonu 
v průběhu času. 

� Administrace zpráv – užívá se pro 
vytváření zpráv (výstupů ze systému ve 
formě sestav), vytváření a prohlížení 
dotazových stránek, přidávání 
parametrů, zobrazení zpráv jako ikon 
lišty nástrojů, posílání zpráv e-mailem 
nebo nastavení plánu pro automatické 
spouštění zpráv. 

Zdroje: 

� Osoby – užívá se k udržování záznamů 
o osobách. 

� Pracovní skupiny – užívá se 
k udržování pracovních skupin. Pracovní 
skupiny se skládají z osob, které mohou 
nebo nemusí být pracovníci. 

� Profese – užívá se k udržování záznamů 
profesí. 

� Pracovníci – užívá se k udržování 
záznamů pracovníků. 

� Kvalifikace – užívá se k vytváření 
kvalifikací a požadavků na ověření 
kvalifikace. 

Bezpečnost práce: 

� Bezpečnostní rizika – užívá se 
k definování rizik, která existují na 
pracovištích a k připojování souvisejících 
bezpečnostních opatření. 

� Bezpečnostní opatření – definuje 
bezpečnostní opatření, která mohou být 
přijata pro omezení rizika na pracovišti. 

� Označení a vypnutí – vytváří podrobný 
popis toho, jak udržovaný majetek 
odstavit z provozu nebo jak ho uvést zpět 
do provozu při dodržení všech podmínek 
bezpečnosti práce. 

� Plány bezpečnosti práce – užívá se pro 
vytváření podrobného plánu, jak 
bezpečně udržovat majetek nebo lokality. 

Pracovní příkazy: 

� Pracovní příkazy – užívá se pro 
plánování, kontrolu a schvalování 
pracovních příkazů na údržbu majetku a 
lokalit. 

� Evidence hodin – užívá se pro hlášení 
druhu a celkového počtu hodin, které 
byly odpracovány externími dodavateli 
nebo vlastními pracovníky. 

� Rychlá hlášení – užívá se pro hlášení 
práce na otevřených pracovních 
příkazech nebo malých prací. 



� Dispečer – užívá se k operativnímu 
přiřazování práce a plánování práce na 
nejbližší časové období. 

� Požadavky na služby – užívá se 
k vytváření, prohlížení a řešení 
požadavků na služby od zákazníků 
údržby. 

Samoobslužné 

� Požadavky na služby: 
� Vytvoření požadavku na službu – 

užívá se pro samoobslužné uživatele 
k vytvoření nového požadavku na 
službu. 

� Přehled požadavků na službu – 
užívá se pro samoobslužné uživatele 
k zobrazení existujících požadavků na 
služby. 

Bezpečnost systému: 

� Bezpečnostní skupiny – užívá se pro 
udělení přístupu k sídlům, aplikacím a 
volbám menu. Uživatel je přiřazen 
k jedné nebo více skupinám , aby získal 
přístup k systému. 

� Uživatelé – užívá se k přidávání a 
správě uživatelů Maxima. 

 
 
MAXIMO volitelné možnosti: 

 
Elektronické požadavky: 

� Vytvoření požadavku – užívá se 
k vytvoření nového elektronického 
požadavku na objednávku. 

� Přehled požadavků – užívá se 
k prohlížení požadavků na objednávky. 

� Přehled předloh – užívá se k prohlížení 
požadavků, které byly předtím uloženy 
jako předloha. 

� Přehled konceptů – užívá se 
k prohlížení požadavků, které byly 
předtím, během vytváření požadavku, 
uloženy jako koncept. 

 
Maximo Enterprise Adapter – užívá se pro 
vytváření integrace a webových služeb pro 
Maximo. 
 
Maximo ERP Adapters (Oracle nebo SAP) – 
užívá se pro integraci Maxima na Oracle nebo 
SAP. 

 

Maximo e-Commerce Adapter – umožňuje 
nákupcům dynamicky pracovat s dodavateli, 
obchodními partnery a elektronickými tržišti. 
 

Maximo Mobile Suite – užívá pro poskytování 
přístupu pracovníků do Maxima vzdáleně z  
hand-held zařízení. 
 
Maximo Calibration – užívá se pro správu 
kalibrace testovacího a měřicího zařízení. 
 
Maximo Navigator – užívá se pro urychlení 
schopnosti najít a identifikovat potřebné 
náhradní díly. 
 
Maximo Project Manager – umožňuje 
plánovačům pracovat s údaji Maxima v 
Microsoft Projectu. 
 
 
ISP&M Consult, s.r.o. 
ISP&M Consult je česká společnost s ručením 
omezeným se sídlem ve Zlíně. Byla založena 
jako soukromá firma v roce 1990 a 
transformována na společnost s ručením 
omezeným v roce 1991.  
 
Společnost se zabývá prodejem systémů pro 
správu podnikových aktiv a poradenstvím pro 
řízení údržby. Poradenství je zaměřeno na 
restrukturalizaci a reinženýring údržby podle 
zásad TPM a s respektováním norem ISO 
900x. 
 

ISP&M Consult je obchodním partnerem 
společnosti IBM pro Českou republiku a 
Slovenskou republiku. V rámci partnerství 
zajišťuje národní verzi některých produktů IBM, 
jejich propagaci, prodej, zavádění, 
servis,školení a poradenství při aplikaci. 
 
Našimi zákazníky jsou mimo jiné: Visteon-
Autopal, Dalkia ČR, Johnson Controls, Lear 
Corp. Czech a další. 
 

 
 
 
 
 
 



Služby poskytované ISP&M Consult 

Poradenství: 

- procesy Asset Managementu 

- možnosti a podmínky nasazení systémů pro Asset 

Management 

 

Implementace systémů Asset 
Managementu: 

- analýza stavu Asset Managementu 

- zpracování projektu Asset Managementu 

- instalace a základní nastavení systému 

- školení: 

o administrátorů systému 

o realizačních týmů 

o školitelů 

o koncových uživatelů 

o reportingu 

o specifická školení podle 

požadavků zákazníka 

- customizace uživatelského interface 

- reporting – úprava standardních a 

vytvoření nových reportů 

- vytvoření interface na další IS zákazníka 

- vytváření doplňkových aplikací podle 

zadání zákazníka 

 

Support systémů Asset 
Managementu: 

- first line support všech poskytovaných 

řešení 

- vlastní HelpDesk pro podporu všech 

dodávaných řešení 
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