
Oddíl 8

¤ízení technologick˘ch
a marketingov˘ch systémÛ

CÍLE

Na konci tohoto oddílu budete umût:

1. Chápat úlohu manaÏersk˘ch informaãních systémÛ (IS) v podnicích.
2. Definovat základní hardwarové a softwarové komponenty poãítaãÛ.
3. Popsat telekomunikaãní rozhraní pouÏívaná v marketingu.
4. Popsat rozhraní podnikov˘ch informaãních systémÛ.

VE SKUTEâNÉM SVùTù

Pracujete jako manaÏer na stáÏi u oddûlení F&B v turistickém stfiedisku. Jste
pfiidûleni do jedné z restaurací. V‰imnete si mnoha potíÏí s pokladním systé-
mem. Systém pravidelnû spadne, ãí‰níci stojí ve frontû, aby mohli zadat ob-
jednávky a síÈové tiskárny pravidelnû odmítají komunikovat. Zdá se, Ïe systém
spadne vÏdy ve ‰piãkách. KdyÏ k tomu dojde, musíte se spojit s technikem
a ãekat, aÏ systém restartuje. Zdá se, Ïe v‰ichni, kdo v restauraci pracují, jsou
na systém na‰tvaní.

Jednou v sobotu veãer systém pfiestal fungovat jako obvykle tûsnû pfied kon-
cem provozu. Zavolali jste technika a ten pfii‰el tûsnû po uzavfiení restaurace.

Pokraãování pfií‰tû…

ÚVOD

Proã potfiebují manaÏefii znát informaãní technologie (IT) a informaãní systémy (IS)?
V oddílu 3 jsme se dozvûdûli, Ïe technologie je klíãovou externí hnací silou, která
ovlivÀuje podniky sluÏeb. V oddílu 4 jste identifikovali technologii coby zdroj, kter˘
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se pouÏívá jako vstup do systémÛ poskytujících transformaãní procesy. ProtoÏe
manaÏefii jsou odpovûdní za pfiidanou hodnotu v lineárních produktivních
procesech, musejí se vyznat v IT a IS, aby mohli pfiijímat správná rozhodnutí.
Z pohledu manaÏera je zaji‰Èování zdrojÛ, implementace a hodnocení standardní
praxí. IT a IS jsou v˘znamn˘mi oblastmi, které vyÏadují i technické minimum, aby
manaÏefii mohli vykonávat svou práci.

Marketingové funkce se v podnicích sluÏeb dramaticky zmûnily rozvojem IT a IS.
Souãasná manaÏerská praxe od manaÏerÛ vyÏaduje znalost rozvoje elektronického
obchodování (e-commerce) a fiízení vztahÛ se zákazníky (CRM). ManaÏerské
informaãní systémy (MIS) spojují v‰echny organizaãní funkce vãetnû marketingu,
fiízení lidsk˘ch zdrojÛ, nákupu, úãetnictví, financí a provozu. V‰ichni manaÏefii
musejí znát základy MIS, aby chápali vstupy, rozhraní a systémy podnikÛ sluÏeb.

Pfied koncem tohoto oddílu budeme diskutovat o aplikacích MIS pro provoz ve
v˘stupech poskytování sluÏeb, distribuci, opravách, údrÏbû a v˘robû v podniku
sluÏeb. V tomto oddílu zaujímáme funkãní pfiístup. Vzpomeneme si, co jsme se
nauãili o tûchto produkãních systémech v oddílu 5, stejnû tak jako o organizaãních
funkcích v oddílu 3. Organizaãní funkce zmínûné v tomto oddílu jsou: marketing,
lidské zdroje, v˘robní provoz, finance a úãetnictví. Podnikové procesy jsou
podporované multifunkãními informaãními systémy, které obstarávají v‰echny
podnikové funkce. Hlavní procesy, prezentované v tomto oddílu, jsou fiízení
dodavatelského fietûzce a plánování podnikov˘ch zdrojÛ, které podporují e-
commerce a rozhraní pro vnitfiní aplikace zamûstnancÛ.

POâÍTAâOVÉ ZÁKLADY

Podívejme se na nûkolik základních poznatkÛ o poãítaãích, abychom lépe pochopili, jak
proudí informace. Pro vkládání dat do poãítaãe se pouÏívají urãitá zafiízení. Jde o kláves-
nici, my‰, dotykovou obrazovku, ãteãku, skener, mikrofon a kameru. Zpracování dat dûlá
centrální jednotka, která provádí v‰echny funkce poãítaãe. KdyÏ si napfiíklad vezmeme ãi-
py centrální jednotky a fiíkáme, Ïe jde o sérii 8600 a Pentium IV, mluvíme o specifikacích
mikroprocesoru.

HARDWARE POâÍTAâE

Existují tfii hlavní kategorie poãítaãÛ: sálov ,̆ stfiední a mikropoãítaã. Vezmûte napfií-
klad síÈov˘ scénáfi, kde vá‰ mikropoãítaã je napojen na nûkolik serverÛ (stfiední typ)
a pouÏívá nûkolik databází (sálové typy). Sálové poãítaãe se pouÏívají zejména pro
uchování dat a transakce. Stfiedové typy obvykle fungují jako servery a podporují sítû
(vãetnû internetu) nebo operují jako pracovní stanice, které vykonávají specifické úko-
ny pro rozsáhlé v˘poãty nebo pro umûlecká díla. Mikropoãítaãe jsou pfiístroje pouÏí-
vané koncov˘mi uÏivateli (stolní poãítaãe, laptopy, mobilní telefony, osobní digitální
terminály).
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¤íká se, Ïe jsme na vrcholu páté generace poãítaãÛ, coÏ mÛÏe b˘t pravda v laborato-
fiích v˘zkumu a v˘voje, protoÏe vût‰ina z nás je je‰tû s na‰ím hardwarem a softwarem
v pozdních stadiích ãtvrté generace. MoorÛv zákon fiíká, Ïe technologie se zdvojnásobu-
je kaÏd˘ch 18 mûsícÛ a za stejnou dobu se její cena sníÏí na polovinu.1 BohuÏel vût‰ina
z nás je asi tak o dva roky pozadu proti nejnovûj‰ímu hardwaru a softwaru, a tak jsme ve
stavu opaku Moorovy zákona.2 Tabulka 8.1 popisuje poãítaãové generace u domácích
a podnikov˘ch uÏivatelÛ.3

Do pozdních osmdesát˘ch let minulého století byly osobní poãítaãe novinkou, která
mûla jen omezené pouÏití vzhledem k nedostatku aplikací. Byl to právû pfiíchod mikro-
procesorÛ série 8600, kter˘ zpÛsobil, Ïe se poãítaãe zaãaly pouÏívat v domácnostech
a kanceláfiích. Podniky pouÏívaly do té doby sálové poãítaãe a „hloupé“ terminály k nim
pfiipoutané. Byl to právû procesor 8600, kter˘ pÛvodnû umoÏnil koncov˘m uÏivatelÛm
pracovat s vlastními daty s vyuÏitím databází, excelov˘ch tabulek a textov˘ch procesorÛ.
Na rozdíl od souãasné generace poãítaãÛ musel b˘t uÏivatel poãítaãÛ první generace
kompetentní v pouÏívání systému kódování DOS, aby mohl nûco takového dûlat.

Vût‰ina z nás osobní poãítaãe (PC) pouÏívá bûÏnû. Jde o stolní poãítaãe, notebooky
a dal‰í miniaturní zafiízení. Verze do ruky se naz˘vají osobní digitální asistenti (PDA)
a jsou bûÏnû pouÏívané jako poãítaãe a pro komunikaci. PDA se pfiedvídá fenomenální
budoucnost. Za nûkolik let budou na‰ím hlavním prostfiedkem pro obchodní komunika-
ce. Staré PC byly zaloÏené na pouÏívání textu a pouÏívaly operaãní systém DOS. Roz‰í-
fiení poãítaãÛ v ‰iroké vefiejnosti umoÏnil v˘voj grafick˘ch rozhraní (GUI) jako napfiíklad
Windows nebo Apple, coÏ jsou dnes dominantní operaãní systémy na v‰ech poãítaãích.
Kombinace GUI, technologick˘ pokrok u mikroãipÛ a v telekomunikacích vytvofiily po-
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Tabulka 8.1 V˘voj technologie pro domácnost a kanceláfie pouÏívané pro ‰kolení on-line

Komponent 1990 1995 2000 2002–2006

Hardware Série 8600 PentiumI&II PentiumIII PentiumIV
40 Mb disk 1 Gb disk 10 Gb disk 40 Gb disk
16 Mb RAM 32 Mb RAM 128 Mb RAM 356 Mb RAM

Software DOS W95 W/ME W/XP
W3.1 ISP ISP ISP
ProComm Browser Browser Browser

Video editor Video formát

Kódování Unix HTML Editor/ Courseware
Courseware

Konektivita 9600Baud 28 kb/s 56 kb/s > 200 kb/s

Rozhraní Unix Webová Courseware- Courseware-
stránka platforma platforma

Generace/ 1 G/OL 2 G/OL 3 G/OL 4G/OL
online

Zdroj: Tesone, D.V., Management & Technology for the Hospitality Industry; Higher Tech for Higher
Touch, Pearson, Boston, MA, U.SA.



ptávku po multimediálních uplatnûních. Zvukové karty a video jsou dnes bûÏnou sou-
ãástí vût‰iny PC.

Fotoaparáty, videokamery, pfiehrávaãe DVD a MPEG a optické skenery se stávají ob-
líben˘mi periferiemi. Nûktefií uÏivatelé jdou cestou pouÏití levn˘ch síÈov˘ch poãítaãÛ
(NC), které pracují jen na internetu. Staré „hloupé“ terminály sálov˘ch poãítaãÛ vystfií-
daly transakãní terminály, jak jsou bankomaty (ATM) a poãítaãové pokladny (POS).

Stfiední poãítaãe mají také nové role k tûm, Ïe slouÏí jako servery. Stfiední poãítaãe,
naz˘vané v tomto pfiípadû pracovní stanice, nejlépe slouÏí pfii numericky fiízené v˘robû
(CAM) a numericky fiízeném projektování (CAD).

Sálové poãítaãe jsou stále nejsilnûj‰í. K tûm se dostáváme vÏdy, kdyÏ pouÏíváme in-
ternet. Mnohé podniky stále mají PC propojené se stfiedními a sálov˘mi poãítaãi. Nejmo-
dernûj‰í sálové poãítaãe (pouÏívané v armádû, v˘zkumu a obfiích korporacích) se naz˘va-
jí superpoãítaãe. PouÏívají paralelní procesory a vzájemnû propojené mikroprocesory
a dosahují fenomenální rychlosti zpracování dat. Pokrok v mikroprocesorech se aplikuje
i na stfiední poãítaãe a mikropoãítaãe.

V˘stupová zafiízení jsou: videoobrazovky (monitory), tiskárny, zvuková zafiízení atd.
Uchování dat spadá do dvou kategorií: primární a sekundární. Primární uchovávání se
naz˘vá pamûÈ. PamûÈ jen pro ãtení (ROM) je kódována do ãipu a ovládá poãítaã. PamûÈ
s náhodn˘m pfiístupem (RAM) fiídí aplikaãní programy.

Sekundární skladování dat dûlají disky, pamûti USB a pásky. Periferie jsou dal‰í vnûj-
‰í zafiízení jako mikrofony a tiskárny.

Dal‰ími vstupními zafiízeními mohou b˘t zafiízení na optické snímání pouÏívající
technologie optického rozeznáváni znakÛ (OCR) s ruãními ãteãkami nebo stolními ske-
nery. Formuláfie, faktury, platební karty, letenky a mnohé jiné dokumenty mohou b˘t na-
skenovány do databází, pro platební úãely, tfiídûní a mnohé jiné. Magnetické pásky se
bûÏnû pouÏívají v bankomatech a pokladnách. Karty v‰eho druhu obsahují informace,
které jsou ukryty v mikroãipu. Dal‰ími vstupními zafiízeními mohou b˘t digitální kame-
ry a zafiízení vyuÏívající technologii rozeznávání psaného písma (MIRC).

Nejmen‰í jednotkou dat je bit (binární ãíslo). Byte obsahuje skupinu pfiíbuzn˘ch dat
v jednotkách po 7 nebo 8 bitech. Kapacita nosiãe dat se mûfií podle následující hierarchie:
kilobyty (KB), megabyty (MB), gigabyty (GB) a terabyty (TB). Metrick˘ KB se rovná
1,024 bitÛ, MB je pfiibliÏnû 1 milion, GB = 1 miliarda a TB = 1 bilion bitÛ. Primární no-
siãe a magnetické disky se povaÏují za datové nosiãe s pfiím˘m pfiístupem (DASD) za-
tímco jiné datové nosiãe, jako pásky, pouÏívají sekvenãní pfiístup.

SOFTWARE

Tabulka 8.2 popisuje ukázku systémového a aplikaãního softwaru. Koncoví uÏivatelé
vût‰inou pouÏívají právû aplikaãní softwary. Jak víte, seznamy bûÏnû pouÏívan˘ch apli-
kaãních programÛ neustále roste. V‰imnûte si existence obecn˘ch a specifick˘ch aplikaã-
ních programÛ. Systémov˘ software se pouÏívá k tomu, aby fiídil a spravoval aplikaãní
programy. Vût‰ina koncov˘ch uÏivatelÛ fiíká systémov˘m programÛm operaãní systémy.

Lev˘ sloupec v tabulce obsahuje seznam operaãních systémÛ. Nejznámûj‰ím operaã-
ním systémem pro PC jsou Microsoft Windows a Microsoft Direct Operating System
(MSDOS). Unix je znám˘ operaãní systém (OS) pro sálové poãítaãe. Operaãní systémy

Zásady fiízení pro obor hotelnictví, gastronomie a turismu

160



provádûjí operace, které koncov˘ uÏivatel vût‰inou nepozoruje. OS fiídí hardwarová zafií-
zení, data a programy, umoÏÀuje uÏivateli provádût více neÏ jednu operaci najednou
(multitasking) a poskytuje podpÛrné sluÏby, jako jsou kontrolní panel, manaÏer doku-
mentÛ, start atd. Nûkteré operaãní systémy jsou urãené pro jednotlivá PC, jiné podporu-
jí síÈová PC. Systémové programy podpory mají podobu softwarÛ pro monitorování uÏí-
vání, v˘konu a bezpeãnostní integrity poãítaãÛ.

Softwarové soubory obsahují nûkolik programÛ ve skupinû. Microsoft Office je pfií-
kladem oblíbeného souboru, kter˘ kombinuje textov˘ procesor, tabulkov˘ procesor
a aplikace pro prezentace a databáze. Pro uÏivatele internetu pfiedstavují prohlíÏeãe pro-
stfiedek k navigaci po webu. Populárními prohlíÏeãi jsou napfiíklad Netscape a Internet
Explorer. ProhlíÏeãe nabízejí poskytovatelé internetov˘ch sluÏeb (ISP), ktefií obvykle na-
bízejí také balíãky aplikací, jako jsou e-mail, chat a dal‰í. Populární aplikace pro telefo-
nické modemy v USA je America Online (AOL), zatímco kabelové modemy a pfiedpla-
cené digitální pfiedplatitelské linky (DSL) pracují pfies poskytovatele internetov˘ch
sluÏeb, jako jsou kabelové televize a telefonní spoleãnosti.

Elektronická po‰ta se pouÏívá k v˘mûnû zpráv mezi uÏivateli. Textov˘ procesor
umoÏÀuje vytváfiet dokumenty urãené k tisku nebo pro elektronické pfiedávání. Tisk z PC
umoÏÀuje pfiípravu profesionálních dokumentÛ, jako jsou bulletiny, broÏury a knihy.
Tabulkové procesory se pouÏívají k vytváfiení modelÛ, k plánování a k v˘poãtÛm. Jsou
tvofiené buÀkami, které umoÏÀují vkládání alfanumerick˘ch dat nebo vzorcÛ. Moc tabul-
kov˘ch procesorÛ tkví v jejich schopnosti dûlat anal˘zy „co kdyby“, a to tím, Ïe si mÛ-
Ïete vybrat z mnoha vzorcÛ pro provádûní mnohanásobn˘ch v˘poãtÛ. Databázové pro-
gramy poskytují moÏnost ukládat velké soubory dat a pracovat s nimi. Koncoví uÏivatelé
ãasto pouÏívají rÛzné funkce databází k získání specifick˘ch informací pro rÛzné podni-
kové aplikace. Prezentaãní softwary umoÏÀují pfiípravu profesionálních prezentací.

Multimediální programy pfiidávají k prezentacím pro vytvofiení vût‰í zábavy a více in-
formaãní dynamiky zvuk, video, fotografie a hyperlinky. Odkazy mohou b˘t textové (hy-
pertextové odkazy, obsahující text) nebo mediální (hypermediální na mediální stránky).
Jazyky pouÏívané na programování tohoto typu jsou Java, Hypertext Markup Language
(HTML) a Extensible Markup Language (XML). Programy pro editaci na internetu se
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Tabulka 8.2 Operaãní systémy a aplikace

Systémové softwary V‰eobecné aplikace Specifické aplikace

DOS Textové procesory CAD

Windows Tabulkové procesory CAM

Unix Databáze Pokladní systémy

Linux Multimédia Program pro správu 
nemovitostí

Java Prezentace Programy pro globální
distribuãní systémy

Zdroj: Tesone, D.V., Management & Technology for the Hospitality Industry; Higher Tech for Higher
Touch, Pearson, Boston, MA, U.SA.



dnes pouÏívají k zavedení kódÛ HTML, coÏ nevyÏaduje znalost specifick˘ch programo-
vacích jazykÛ. V intranetech (soukromé podnikové programy internetového typu) se pou-
Ïívají skupinové aplikace ze vzdálen˘ch nebo interních serverÛ, coÏ sniÏuje náklady na
pofiízení softwarÛ. Jedna z aplikací, oznaãovaná jako osobní informaãní manaÏer (PIM),
v budoucnosti znaãnû ovlivní obchod. PIM mÛÏe sbírat, ukládat a tfiídit informace o zá-
kaznících, klientech souãasn˘ch a potencionálních na PDA pro budoucí vyuÏití jako roz-
hraní mezi zákazníky a firmou.

Pfiedvídá se, Ïe vût‰ina lidí bude PIM pouÏívat s tím, Ïe obsahuje v‰echny údaje o pre-
ferencích pfii nákupu, a s PDA bude rozhraním, které bude zvládat ve‰keré obchodní ope-
race v budoucnosti. Napfiíklad pfii sluÏebních cestách bude PIM mít v‰echny va‰e prefe-
rence t˘kající se cestování a ubytování. Po zadání údajÛ o cestû PIM provûfií cenu a volné
kapacity letÛ, hotelÛ, pÛjãoven aut a restaurací. Pak v‰e zarezervuje na základû va‰ich
heuristick˘ch (kolik asi odhadem chcete za v‰e utratit) preferencí pro ubytování a ceny.
Nákup a v‰e ostatní se dûje mezi va‰im PDA a PDA obchodníkÛ. Teoreticky odpadne
nutnost lidského zásahu do tûchto pfiedbûÏn˘ch transakcí. To uvolní pracovníky podnikÛ
sluÏeb pro efektivnûj‰í osobní interakce s hosty.

Programovací jazyky obsahují instrukce pro uÏivatele jak programy pouÏívat. Kódy
psané v binárních ãíslech (jedniãky a nuly) se naz˘vají strojov˘m jazykem, coÏ je nej-
niÏ‰í úroveÀ programovaní. Spojovací jazyky jsou také jednoduché a pouÏívají symboly,
které pfiifiazují k binárním instrukcím. Jazyky vysoké úrovnû jsou Cobol, RPG, Fortran,
Basic atd. Jazyky ãtvrté generace jsou známé jako pfiirozené jazyky. Jsou zamûfiené na
v˘sledek a umoÏÀují poãítaãÛm determinovat instrukce pouÏité pro zam˘‰len˘ v˘sledek.

Jazyky zamûfiené na objekty (OOP) se staly dÛleÏit˘mi nástroji v˘voje softwarÛ.
C++, Visual Basic a Java jsou pfiíklady tûchto programÛ. V tomto typu programování se
stanovují objekty, které se skládají z dat a ãinností spojen˘ch dohromady. Jako pfiíklad
uveìme objekt, kter˘ mÛÏe b˘t stanoven jako hodnota, kter˘m je jméno ãlena nûjakého
klubu s pfiifiazen˘mi instrukcemi pro jeho aktivity, jako tfieba neustálou aktualizaci jeho
golfového handicapu na základû zaznamenan˘ch v˘sledkÛ.

Jak˘koli programovací jazyk vy‰‰í neÏ strojov˘ vyÏaduje poãítaãov˘ pfieklad. Asamblé-
ry pfievádûjí symbolické kódy do binárních. Kompiléry pfiekládají vy‰‰í jazyky. Interpretaã-
ní kompiléry pfiekládají programové v˘roky jeden po druhém v pofiadí, jak se provádûjí.

PODNIKOVÉ TELEKOMUNIKACE

Pro vût‰inu z nás nejsou podnikové komunikace nic nového. Vût‰ina z nás komunikuje
prostfiednictvím telekomunikaãních sítí z domova a pracovi‰tû. KdyÏ tak ãiníme, pracu-
jeme s informacemi, které jsou na serverech a dostávají se k nám pfies kabely, bezdráto-
vé sítû, telefonní a kabelové linky. To je pfiíklad na dvoucestnou komunikaci a kaÏd˘ mÛ-
Ïe informace prostfiednictvím telekomunikaãních linek posílat a pfiijímat.

Stejnû tak jako lidé pouÏívají telekomunikace podniky. Firmy pouÏívají tento prostfie-
dek pro spolupráci, komunikaci a koordinaci ãinnosti uvnitfi podniku a mezi zájmov˘mi
skupinami spojen˘mi s podnikem. E-maily, videokonference, chatové a diskusní skupiny
a multimediální internetové stránky jsou podporovány mezi jednotliv˘mi lokalitami in-
ternetem, intranety a extranety. ·iroké místní sítû (WAN) a metropolitní sítû (MAN) se
mohou vyuÏít k pfiipojení interních databází jednotlivé firmy, které jinak komunikují po
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vnitfiní síti (LAN). Sítû WAN a MAN se li‰í ‰ífií pokrytí, WAN oblast nûkolika ãtvereã-
ních kilometrÛ, MAN celé mûsto. Napfiíklad mûsto Filadelfie má uÏ k dispozici celop-
lo‰né bezdrátové pokrytí. WAN mÛÏe pokr˘vat jednu malou firmu, ale mÛÏe také spojo-
vat pfies internet nûkolik podnikov˘ch lokalit. To je trochu zavádûjící, kdyÏ WAN mÛÏe
pokr˘vat území o malé rozloze a spojit ho s cel˘m svûtem. Nûkdy podnikové sítû WAN
mohou pokr˘vat nûkolik oblastí o rozloze nûkolika ãtvereãních kilometrÛ, a ty oznaãuje-
me jako Campus Area Networks (CAN). V‰e, co je vût‰í neÏ LAN, se povaÏuje za WAN
vãetnû, ale nejen sítí MAN a CAN. Zákazníci se pfiipojují elektronicky na podniky, aby
si prohlédli jejich katalogy, objednávali v˘robky a sluÏby ze skladov˘ch a z distribuãních
databází. To se naz˘vá elektronické obchodování (e-commerce). Strategickou pfiedností
telekomunikací je, Ïe firmy mohou pro dosaÏení vy‰‰í efektivnosti a efektivity pfiekonat
zemûpisné, ãasové, cenové a strukturální pfiekáÏky. Hladké a rychlé telekomunikace to
umoÏÀují. Firemní spolupráci, e-commerce a vnitfiní komerãní systémy v typickém pod-
niku sluÏeb popisuje obrázek 8.1.

V‰ichni, kdo sledují trh cenn˘ch papírÛ, ví, Ïe technologické firmy (Dot Coms) byly
„hork˘m“ zboÏím v 90. letech 20. století. âásteãn˘m dÛvodem byly deregulace teleko-
munikaãního trhu. Velké korporace i men‰í firmy stále tvrdû bojují o podíl na trhu linko-
v˘ch a bezdrátov˘ch telekomunikací v oblasti informací, komunikací, zábavy, obchodu
a vzdûlávání. Akciov˘ trh se uklidnil, aÏ kdyÏ se ukázalo, Ïe z firem oznaãovan˘ch jako
„teãka com“ (Dot Coms) se staly z finanãního hlediska „teãka bomby“ (Dot Bombs). Pfie-
sto je konkurence v oblasti e-commerce stále velice silná a mnozí manaÏefii se stále po-
vaÏují za specialisty v e-commerce. V souãasné dobû se zdá, Ïe existuje zmatení pojmÛ
pfii rozli‰ování specialistÛ na marketing a na e-commerce.
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Obrázek 8.1 Vztah vnitfiních a vnûj‰ích systémÛ

Zdroj: Tesone, D.V., Management & Technology for the Hospitality Industry; Higher Tech for Higher
Touch, Pearson, Boston, MA, U.SA.
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