


Process Mining je inovativní technika procesního řízení, která umožňuje analýzu podnikových procesů na základě zaznamenaných 

událostí z uplynulého období, uchovaných ve firemních informačních systémech.

Ústřední myšlenku Process miningu je odhalit reálný, existující stav firemních procesů ve srovnání s tím, jak byly původně nadefinované.

Na základě těchto nových zjištění je možné navrhnout opatření směřující k žádoucímu stavu firemních procesů, případně obohatit 

původně nadefinované procesy o nově získané poznatky.

Process  Mining

Metody Process Miningu umožňují analyzovat jednotlivé procesní kroky 

v unikátním kontextu, čímž se liší od klasických analýz číselných dat.

 

To umožňuje získat odpovědi na následující otázky:

 • Jak skutečně vypadají procesy ve vaší organizaci?

 • Které procesní kroky se opakují a proč?

 • V jakých krocích nastávají zdržení a co je příčinou?

 • Jaké rezervy mají jednotlivé procesní kroky?

 • Jak jsou reálné využity lidské zdroje? Pracují dostatečně efektivně?

 • Nakolik efektivně spolu dokáží koordinovat jednotlivá oddělení?

 • Proč některé kroky trvají déle než jiné?

 • Jak spolupracují lidé v organizaci?

 • Kolik bude trvat uzavření právě otevřených případů?

 • poskytování produktů zákazníkům (finanční a telekomunikační 

sektor),

 • řešení zákaznických požadavků (reklamace, help desk, ITSM),

 • obchodní procesy v CRM,

 • procesy objednávání (Procure to Pay),

 • soulad s předpisy (pravidlo 4 očí, oddělení povinností),

 • logistické procesy,

 • procesy ve veřejné správě a zdravotnictví,

 • a jiné.

Na jaké otázky vám   
Process mining odpoví?

Na jaké typy procesů  
lze Process mining využít? 

Co je Process Mining?

 
 
 
 

Klasický reporting a BI nemá procesní pohled. 

Informuje o tom, kolik trvají jednotlivé případy, ale ne 

o tom, v kterém kroku nastávají prostoje, nebo o tom, 

že existuje prostor pro zkrácení SLA, protože zdroje 

nejsou využity. Reporting neodhaluje nesoulad 

procesů a plánů.

“Máme zavedený 
reporting, 

potřebujeme Process 
mining?““



Na jaké typy procesů  
lze Process mining využít? 

K L A SICK Ý BUSINE S S PROCE S S M A N AGEMEN T   
P O S T UP U JE SHOR A DOL Ů

1. Definují se procesy, na základě kterých 

se konfigurují informační systémy, které 

následně řídí chod aktivit firmy.

2. Reálná situace ukazuje, že procesy se kom-

plikují, jednotlivé kroky se opakují, případně 

přeskakují nebo se zapracovávají výjimky, 

které prvotní analýza neodhalila.

3. Plán na papíře se začíná rozcházet s realitou.

PROCE S S MINING  
Z J I Š Ť U J E P OZ N AT K Y O PA ČN O U C E S T O U - Z D O L A N A H O R U

1. Základní vstupy, tzv. event logy poskytují 

informace o každém kroku v daném procesu. 

Takovými informacemi mohou být například: 

 

 

 

 • kdy byl krok proveden,

 • jaký zaměstnanec ho provedl,

 • na jakém oddělení,

 • čas přijetí požadavky,

 • typ zákazníka, produktu,

 • náklady na uvedený krok,

 • čas vyřízení požadavku a posunutí  

na další oddělení,

 • a podobně.

Čím větší počet dat, tím rozsáhlejší může být 

výsledná analýza a tím více možností a pohledů 

na firemní procesy dokáže poskytnout.

2. Sofistikované algoritmy v kombinaci se zku-

šenými konzultanty následně dokáží vytvořit 

model skutečných procesů, jejich trvání, 

úzkých hrdel, vytěžování zdrojů atd.

3. Zjištěné poznatky jsou zapracovány zpět 

do organizačních procesů.

Jak funguje Process Mining?



Nesoulad papíru a reality

Úzká hrdla, přetížené zdroje a opakování

PLÁN      vs      REALITA

Trvání

 
 
 

Právě zde ví Process Mining pomoci nejvíce.  

Pokud informační systém striktně nevynucuje 

pracovní postupy nebo termíny, je velmi obtížné 

identifikovat interní postupy. Avšak právě ze záznamů  

v event logu dokážeme identifikovat reálný  

průběh procesů a na tomto základě nastavit 

pravidla.

“

Jak vypadá výstup Process miningu?

“Nemáme jasně 
definované procesy, 

co teď?“



Trvání

Výstupy z Process miningu přinesou reálný pohled na procesní fungování organizace. 

Zkušený analytik ve spolupráci se zákazníkem dokáží definovat návrhy na zlepšení, jakými mohou být:

 • úprava a přehodnocení stávajících procesů,
 • změny v informačních systémech,
 • zavedení časových SLA,
 • zavedení dodatečných pravidel a kontrol,
 • školení zaměstnanců eliminující neefektivní kroky,
 • motivace pracovníků,
 • optimalizace lidských zdrojů.
 •

Jak využít výstupy Process Miningu?

Kontaktujte nás a my vám navrhneme Proof of concept, který ukáže možnosti Process miningu. 

Potřebujete jen dvě věci:

 • data z informačního systému

 • čas procesních analytiků na interaktivní diskusi

Jak začít? 

obchod@millennium.cz    
www.millennium.cz    
+420 606 029 050

Klienti, kterým Process mining pomohl zefektivnit firemní procesy



Naše ocenění

Millennium Services spol. s r.o.
Budějovická 1550/15a

140 00 Praha 

www.millennium.cz

+420 606 029 050
mail@millennium.cz


