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Obrat Alzy roste dvakrát rychleji než 
vloni a MALL hlásí v porovnání s loň-
ským rokem takřka dvojnásobnou 
návštěvnost webu. Protože korona-
virová pandemie vyhnala zákazníky 
z  kamenných obchodů, velká část 
z  nich teď nakupuje na e-shopech. 
A  svézt se na tomto trendu mohou 
i prodejci, kteří žádný e-shop (zatím) 
nemají. Stačí, když využijí marketpla-
ce nebo dropshipping.
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Na podzim 2010 Marek do GRiTu 
nastupoval na pozici systémového 
dozoru. Po dvou letech na technické 
pozici přešel na konzultanta a zami-
loval se do analytické práce. A  letos 
stojí před novou výzvou – povýšením 
na team leadera konzultantského 
týmu. Přečtěte si, jak připodobňu-
je cyklistické závody k  projektům 
a čeho si nejvíc cení na své práci.
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Podle výzkumu společnosti Flexera 
z  roku 2019 využívají firmy k  práci 
v  průměru 5 cloudových nástrojů. 
Že v  nich mají účetnictví nebo CRM 
už v roce 2020 asi nikoho nepřekva-
pí. Kromě podnikových systémů či 
ekonomických programů už ale do 
cloudu přesouvají také skladové sys-
témy WMS.  Skladování v  cloudu je 
totiž pro většinu podnikatelů výhod-
nější než klasické serverové řešení 
(on-premise). V čem přesně?
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Společnost SMART Comp., poskyto-
vatel internetového připojení Netbox 
a  internetové televize Kuki, přijímá 
každý měsíc asi 350 faktur. Do léta 
roku 2019 všechny zpracovávala 
a schvalovala ručně, nyní jí s tím po-
máhá nástroj s  umělou inteligencí 
iNVOiCE FLOW. A jak přiznává hlavní 
účetní firmy Šárka Pavelková, nástroj 
zjednodušil proces schvalování fak-
tur a ušetřil firmě asi 50 hodin práce 
měsíčně.
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Nejsme Honza Hamáček, nefotíme 
se na billboardy v  červených sve-
trech a  nechceme vám slibovat zá-
zraky. Přesto ale věříme, že součas-
nou krizi způsobenou koronavirem 
společně zvládneme a překonáme.
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Roger má novou mobilní aplikaci 
a  podporu od Komerční banky, 
iNVOiCE FLOW už umí vyčítat a  vy-
těžovat také položky faktur, LOKiA 
nabízí pokročilejší evidenci manipu-
lačních jednotek nebo postupné vy-
krytí objednávky a systém ORiON EDI 
jsme tentokrát zlepšovali hlavně 
zevnitř. Čtěte, jaké nejdůležitější 
novinky jsme v  roce 2020 přidali do 
našich systémů – a také co chystáme 
pro rok 2021.
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Když vláda v  polovině března zavřela firmy, 
omezila pohyb a nařídila roušky, zavládla v řa-
dách podnikatelů panika. Roky hojnosti a hos-
podářského růstu se během pár hodin pro-
měnily v něco, co si ještě dva týdny nazpět jen 
těžko někdo dokázal představit.

Nebudeme lhát  – i  my jsme to snášeli dost 
těžce. Z party společenských a veselých lidí se 
zničehonic stali solitéři zavření na homeoffice, 
kteří se báli překročit práh svého domova a své 
kolegy viděli jen jako změť pixelů na displejích 
notebooků.

Naštěstí tento stav netrval dlouho. Už po pár 
dnech jsme se situaci přizpůsobili, zútulnili svá 
obýváková či ložnicová pracoviště a vyladili soft-
ware pro on-line setkávání s klienty i sami mezi 
sebou. A hlavně jsme začali přemýšlet, jak celou 
tuhle nepěknou situaci usnadnit našim klientům.

iNVOiCE FLOW LITE jsme nabídli na čtvrt 
roku zdarma
Jeden z  prvních nápadů byl, že klientům na-
bídneme jednoduchý nástroj pro automatické 
schvalování faktur. A zdarma. Slyšeli jsme totiž 
o firmách, které zavřely krám, ale přesto mu-
sela asistentka nejméně jednou za týden dojet 
na pobočku a řešit schvalování či posílání fak-
tur. V době karantény hodně nepříjemná věc.

iNVOiCE FLOW LITE je jednoduchý systém, do 
kterého fakturant/ka jen nahraje elektronickou 
fakturu, doplní středisko, přidělí doklad schva-
lovateli a  po vzdáleném schválení fakturu za-
účtuje do informačního systému. Celý proces 
zabere asi 5 minut a nevyžaduje žádný osobní 
kontakt. Vše se vyřeší vzdáleně.

LOKiA WMS jde nasadit kompletně na dálku
Jednoduchým systémem pro schvalování fak-
tur to ale nekončí – během karantény jsme si 
opakovaně ověřili, že bezkontaktně je možné 
nasadit také náš cloudový skladový systém 
LOKiA WMS. Pomocí videokonferencí a detail-
ních návodů klienty krok za krokem prove-
deme implementací, aby za pár dní povýšili své 
skladování na úplně novou úroveň.

Jestliže cítíte, že pálíte příliš velké množství 
času příjmem zboží, děláte při vychystávání 
objednávek nezdravě moc chyb nebo máte 
hodně vratek a reklamací, určitě skladový sys-
tém zvažte. Některým našim klientům několi-
kanásobně zrychlil práci ve skladu a prakticky 
eliminoval chyby při příjmu nebo expedici 
zboží. E-shopům, které teď mají žně, může 
skladový systém doslova obrátit podnikání 
vzhůru nohama.
 

Nejsme Honza Hamáček, 
nefotíme se na billboardy 
v červených svetrech 
a nechceme vám slibovat 
zázraky. Přesto ale 
věříme, že současnou krizi 
způsobenou koronavirem 
společně zvládneme 
a překonáme.

KRIZE? 
SPOLEČNĚ JI 
ZVLÁDNEME
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Poslali jsme 200 roušek do svaté Anny
Při korona krizi jsme však nemysleli jenom na 
byznys. V Brně sídlíme kousek od Fakultní ne-
mocnice u  svaté Anny a věděli jsme, že zdra-
votníci tady každý den zápasí se zoufalým ne-
dostatkem ochranných pomůcek.

Cíleně jsme tedy nakoupili spoustu roušek 
a 200 kousků darovali těm, kteří je potřebovali 
nejvíce. Doktorům a sestrám v první linii jedné 
z nejvytíženějších nemocnic na Moravě.

Lidé v Brně mohli zdarma jezdit na kole
A pak je tu ještě jedna věc, která nám udělala 
radost. Na začátku karantény jsme se spo-
lečně s Rogerem domluvili se společností pro 
sdílení kol nextbike a finančně ji podpořili tak, 
že mohla všem Brňanům nabídnout 30 minut 
jízdy na kole zdarma.

Kdokoliv si tak mohl na jedné ze 150 stanic půj-
čit kolo, zajet si na nákup či k doktorovi a vy-
hnout se zbytečné jízdě v městské hromadné 
dopravě. 500 kol na půl hodiny zdarma bylo 
lidem k  dispozici od 25.  března až do konce 
dubna.

Co bude dál?
Všem je nám asi jasné, že tato krize ještě ne-
skončila a zřejmě jen tak neskončí. Není sporu 

o tom, že svět už nikdy nebude jako dřív. Lidé 
budou nejspíš méně cestovat, vyžadovat čas-
tější homeoffice a  kdoví, možná tato situace 
povede i k digitální revoluci ve veřejných služ-
bách, jako je státní správa nebo školství.

V  GRiTu nicméně věříme, že pokud budeme 
vzájemně spolupracovat a  pomáhat si, tak 

dokážeme velké věci. Zvládli jsme jarní vlnu, 
zvládli jsme tu podzimní a… zvládneme i coko-
liv dalšího.

Přejeme vám příjemné čtení a pevné zdraví.
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ZAVŘENÉ 
OBCHODY? FIRMY 
MOHOU SVÉ 
ZBOŽÍ PRODÁVAT 
NA ALZE NEBO 
MALLU

Obrat Alzy roste dvakrát 
rychleji než vloni a MALL 
hlásí v porovnání s loňským 
rokem takřka dvojnásobnou 
návštěvnost webu. Protože 
koronavirová pandemie 
vyhnala zákazníky 
z kamenných obchodů, velká 
část z nich teď nakupuje 
na e-shopech. A svézt se 
na tomto trendu mohou 
i prodejci, kteří žádný e-shop 
(zatím) nemají. Stačí, když 
využijí marketplace nebo 
dropshipping.
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Co je to marketplace a dropshipping?
Marketplace je tržiště zboží a  na jeho prin-
cipu funguje například Amazon. Velký e-shop 
slouží jako výkladní skříň, ve které inzerují 
různí prodejci. Pokud například někdo pro-
dává nádobí do kuchyně, domluví se s e-sho-
pem a  prodává zboží jeho prostřednictvím. 
Využívá návštěvnosti nebo technického ře-
šení e-shopu i síly jeho marketingu. Jakákoliv 
objednávka zboží padá rovnou do systému 
prodejce nádobí a  se zákazníkem vše řeší 
napřímo.

Dropshipping je podobný  – jen s  tím rozdí-
lem, že veškerou komunikaci s  klientem 
místo prodejce přebírá e-shop. Prodejce 
pouze dodá objednané zboží ze svého skladu. 
Zákazník tak nemusí poznat, od koho si zboží 
koupil, na druhou stranu je to pro prodejce 
mnohem jednodušší. Řeší totiž jenom logis-
tiku a někdy dokonce pouze expedici – a ne-
musí se starat o dotazy, stížnosti nebo rekla-
mace.

Alza nabízí klasický dropshipping
Marketplace nebo dropshipping dnes nabízí 
oba největší české e-shopy  – Alza i  MALL.  Gi-
gantické internetové obchody tak propůjčí 
svoje stránky s  miliony potenciálních zá-
kazníků i  malému regionálnímu prodejci, 
který si e-shop nebo jeho propagaci často ne-
může dovolit.

Alza nabízí klasický dropshipping. „Vůči kon-
covému zákazníkovi vystupujeme jako prodejce, 
takže na našem e-shopu nabízíme zboží a  zob-
razujeme skladové dostupnosti dodavatele, který 
pak objednávky připravuje a  odesílá ze svých 
skladů přímo zákazníkovi nebo na naše odběrná 
místa,“ říká Jan Pípal, Business Development 
Manager Dropshipment z Alzy.

„Letos jsme citelně zrychlili a  zjednodušili pro-
ces zapojování partnerů, náš obrat z  této formy 
prodeje se i díky tomu od začátku roku ztrojná-
sobil a  odbavili jsme desetitisíce zakázek. Roz-
šiřujeme tím sortiment pro naše zákazníky a  vi-
díme v  tom obrovskou obchodní příležitost pro 
obchodní partnery, včetně menších prodejců,“ 
pokračuje Pípal.

„Abychom však objem nové práce bez problémů 
zvládli, je nezbytné automatizovat procesy zpra-
cování souvisejících dokladů, což nám umožňuje 
elektronická výměna dokladů EDI.  Zapojení do 
EDI je jednoduché a  potenciálním obchodním 
partnerům s  ním rádi pomůžeme,“ zakončuje 
Pípal.

MALL se vydal cestou marketplace
Prodejci své zboží mohou inzerovat také na 
MALLu. Druhý největší český e-shop nabízí 
v  rámci tzv.  Partnerského prodeje podobné 
služby jako Alza, způsobem fungování se ale 
více blíží e-shopovému tržišti.

„Máme zapojených 1 300 prodejců a dáváme jim 
velkou volnost. Každý partner má k dispozici vlastní 
administrační rozhraní, ve kterém si svoje produkty 
sám spravuje nebo nahrává do nabídky. Když se 
na produkt podívá návštěvník zvenčí, jasně vidí, 
že zboží neprodává MALL, ale daný partner. Náš 
partner si tak buduje vlastní značku, jen prodává 
přes e-shop s  obrovským renomé, návštěvností 
i zázemím. Má ale zároveň například jistotu, že re-
klamace za něj řešíme my,“ přibližuje Jakub Kováč, 
Head of Sales and Marketplace z MALL Group.

Obrovská šance i pro malé prodejce
Podle mnohých odborníků pandemie covidu 
navždy změní svět. I  když se uvolní všechny 
restrikce a opatření, lidé budou méně cestovat, 

méně létat letadlem a méně chodit do kamen-
ných obchodů.

Je na čase se přizpůsobit. Dropshipment nebo 
marketplace jsou užitečným nástrojem pro 
všechny, kteří nemají vlastní e-shop, případně 
jim internetový obchod příliš nefunguje. Za 
malou provizi své zboží dostanou mezi miliony 
potenciálních zákazníků.
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Dětskými představami o svém povolání se Ma-
rek příliš nelišil od svých vrstevníků. Od pilota 
a popeláře se s láskou ke kopačáku propracoval 
až k  fotbalistovi. Když byl starší, bavila ho prá-
ce s počítačem a už tehdy věděl, že se jednou 
uplatní v IT. „Práce v GRiTu bylo mé první zaměst-
nání. Hned po škole jsem hledal IT pozici, ideálně 
v okolí Opavy. O EDI jsem předtím neslyšel, ale už 
na pracovním pohovoru jsem měl z CCV skvělý po-
cit a věděl jsem, že v  takové firmě chci pracovat. 
Vyšlo to na první pokus,“ vzpomíná.

Z introverta team leaderem konzultantské-
ho týmu
Do tehdejšího CCV nastoupil v listopadu 2010 
a jako čerstvý absolvent se musel ohánět. „Prv-
ní dny jsou vždycky složité, poznával jsem nové 
lidi a učil se spoustu věcí. Když jsem nastupoval 
do opavské pobočky, bylo nás 10. Vybavuji si 
velmi neformální a  přátelskou atmosféru, která 
u nás trvá dodnes.“

První pozice Marka v GRiTu byla velmi technic-
ká. Jako systémový dozor kontroloval funkč-
nost řešení ORiON. „Komunikoval jsem praktic-
ky jen s počítačem, což mi tehdy jako rozenému 
introvertovi vyhovovalo,“ vysvětluje.

Po dvou letech mu ale vedení nabídlo pozi-
ci konzultanta, kde poznal krásu analytické 
a  konzultantské práce. „Najednou jsem viděl 
naši práci z  jiného úhlu  – komunikoval jsem 
s klienty, analyzoval jejich požadavky a zařizoval 
jejich realizaci. A protože rád hledám řešení pro-
blémů a přijímám nové výzvy, chopil jsem se před 
pár měsíci nabídky vést tým konzultantů jako 
team leader.“

Dělám práci, která dává smysl mně i klientovi
Mezi Markovy zákazníky patří společnosti, 
které jsou na špici ve svých oborech podniká-
ní. Patří mezi ně například Plzeňský Prazdroj, 
Nestlé, Henkel nebo Globus. „Jsem hrdý na to, 

Na podzim 2010 Marek 
do GRiTu nastupoval 
na pozici systémového 
dozoru. Po dvou letech na 
technické pozici přešel na 
konzultanta a zamiloval se 
do analytické práce. A letos 
stojí před novou výzvou – 
povýšením na team leadera 
konzultantského týmu. 
Přečtěte si, jak připodobňuje 
cyklistické závody 
k projektům a čeho si nejvíc 
cení na své práci.

ZÁVOD 
1000 MILES 
ADVENTURE SE 
DÁ PŘIROVNAT 
K VĚTŠÍMU 
PROJEKTU 
V PRÁCI, ŘÍKÁ 
TEAM LEADER 
MAREK KYJOVSKÝ
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že pracuji ve firmě, která je českou EDI jednič-
kou. Pomáháme s procesy firmám s miliardový-
mi obraty. Je skvělé, že nás tyto firmy berou jako 
kapacity v  oboru a  využívají našich zkušeností,“ 
podotýká.

Jako konzultant se Marek zúčastnil zajímavých 
jednání, workshopů i exkurzí v provozech, kam 
se jen tak člověk nedostane. „Podíval jsem se 
například do skladu Alzy, kde jsem porozuměl 
procesům, jako je vychystávání objednávek. Díky 
tomu jsem si dotvořil obrázek, jak taková společ-
nost funguje uvnitř, a mohl jí ještě více pomoci,“ 
dodává.

Největší radost mu dělá, když klienta posu-
ne netradičním řešením. „Když pak z  hovoru 
s  klientem cítím opravdovou vděčnost, že jsem 
mu zrovna vytrhl trn z paty, mám z  toho skvělý 
pocit. Uvědomím si, že svou práci dělám dobře 
a dává smysl. Jednou u nás v kanceláři zazvonil 

obchodník pivovaru, který mi přivezl dva kartony 
piva jako poděkování za nadstandardně odvede-
nou práci. Vůbec jsem to nečekal a o pivo se sa-
mozřejmě rozdělil s kolegy.“

Marek je houževnatý při práci i mimo ni
Marek rád vše dotahuje na 100 % v práci i při 
svých koníčcích. „Myslím, že silná vůle a houžev-
natost patří k mým nejsilnějším stránkám. Člověk 
se nesmí vzdát s první překážkou – naopak musí 
bojovat a mít cíl pořád před očima. Tak to funguje 
na cyklozávodě i v práci. Hlavní je se ničeho nebát.“

Se svou zarputilostí věci dotahovat do konce 
se letos pustil i  do nonstop závodu 1000 Mi-
les Adventure, kde závodníci na kole zdolávají 
extrémní převýšení i vzdálenost napříč Českem 
a Slovenskem. A všichni si zde sáhnou na dno 
svých sil.

„Když nad tím uvažuji, závod je jako větší projekt 
v  práci. Jednotlivé dny závodu jsou úkoly, které 
plním k dosažení potřebného cíle. Každý den se 
setkávám s překážkami – některé jsou bolestivější, 
některé méně. Nicméně všechny nakonec zdolám. 
Na konci mě pak čeká odměna v  podobě cíle. 
Zajímavé je, že v takto extrémních situacích jsem 
nejproduktivnější – v práci i v sedle.“

Protože je Marek většinu pracovního dne 
v kanceláři, svůj volný čas tráví co nejaktivněji. 
Kromě kola hraje pravidelně fotbal, rád chodí 
po horách a jeho velkou vášní je cestování. Zá-
žitky někdy spojí i s kamarády z práce. „Obecně 
musím říct, že jsme skvělý kolektiv a podporu-
jeme se navzájem, což je pro chod a růst firmy 
klíčové. S některými kolegy pravidelně sportuji, 
chodím na pivo, nebo jezdím na dovolenou,“ 
dodává.

OBECNĚ MUSÍM 
ŘÍCT, ŽE JSME 
SKVĚLÝ KOLEKTIV 
A PODPORUJEME 
SE NAVZÁJEM, 
COŽ JE PRO 
CHOD A RŮST 
FIRMY KLÍČOVÉ.
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V  září  2015 nastupovala Kristýna ještě do pů-
vodních kanceláří na Libušinu třídu, o  chvíli 
později se s  týmem stěhovala pod brněnský 
Petrov. „Začátky byly těžší, ale to zná asi každý 
nováček. Hodně mi to usnadnili lidé okolo – když 
jsem cokoliv potřebovala, byli mi k dispozici.“

Od té doby se firma změnila k  nepoznání. 
Z CCV se stal GRiT a svou pozornost zaměřil na 
vývoj vlastních řešení, které pomáhají firmám 
s  automatizací toku peněz, zboží a  dokladů. 
Kristýna ale zůstala v původním týmu, který se 
stará o  ERP systém Microsoft Dynamics NAV. 
V  rámci systému konzultuje s  klienty nové 
funkce na míru a řeší s nimi úpravy.

V GRiTu máte spoustu možností, jak být uži-
tečný
Kristýna z  pozice konzultanta ERP systému 
řeší zákaznické požadavky, analyzuje data, 
navrhuje nové funkce, testuje a  zaškoluje kli-
enty do ovládání systému. Jak ale sama přizná-
vá, její práce bývá v  praxi ještě různorodější 

„Ke konzultantské práci si obvykle přiberu něco 
navíc. Jednu dobu jsem v ERP programovala funk-
ce, pak jsem vedla projekty a v tuto chvíli je moje 
druhá role Teamleader Delivery NAV.“

Během doby, kdy Kristýna v  ERP programo-
vala, poznala systém z úplně jiné perspektivy. 
„NAV má svůj specifický programovací jazyk. 
S  programováním jsem získala hlubší technický 
vhled, takže teď dokážu při konzultacích ještě lépe 
odhadnout, co si můžu dovolit zákazníkovi navrh-
nout, nebo jaká funkce už není reálná. Nyní už 
na programování nemám prostor, takže jej plně 
nechávám na našich zkušených programátorech. 
Díky technickému povědomí se s nimi také snáze 
domluvím,“ doplňuje.

„Nejvíce mě baví, když je zákazník na konci vý-
voje spokojený a nová funkce v systému mu šetří 
čas. Naposledy náš tým například implementoval 
import schválených dokladů z našeho řešení pro 

automatické zpracování faktur iNVOiCE FLOW, 
z čehož jsem měla obrovskou radost. Klient s im-
portem získá automaticky předvyplněný doklad 
do ERP, kde ho jenom zkontroluje, případně do-
plní a zaúčtuje.“

Kolegové a partneři, kteří vás podrží i pobaví
Kristýna si v  GRiTu pochvaluje také kolektiv. 
„Všichni lidé, které jsem za 5 let ve firmě potka-
la, přispěli něčím, co mi ukázalo nový pohled na 
práci. Načerpala jsem od nich zkušenosti pro ko-
munikaci s  týmem i  klienty, nebo pro vymýšlení 
systémových řešení,“ vysvětluje.

„Život v GRiTu ale není jenom o práci. Zažijeme 
spolu i  spoustu zábavy. Nejvíc jsem se s  týmem 
nasmála na teambuildingové akci, kde jsme hráli 
deskovku Krycí jména a bylo u ní krásně vidět, jak 
každý úplně jinak přemýšlíme.“

Celý tým, zvlášť ten konzultantský, má s klienty 
dobré vztahy. Kristýna pracuje mimo jiné pro 

KCK Cyklosport-Mode nebo MEDAC a oceňuje, že 
se klienti v komunikaci dokáží uvolnit. „Naposle-
dy nás třeba klient poprosil o popravu, když objevil 
chybu, která jim způsobovala v systému problémy. 
Samozřejmě tím myslel opravu. Ale my jsme bez vá-
hání reagovali tak, že se na to podíváme, ale že po-
prava kolegy snad nebude nutná. Klient se pak nad 
vlastním překlepem pobavil s námi,“ vzpomíná.

Kristýna kromě práce tráví čas s  partnerem, 
rodinou a kamarády, ráda vaří a chodí na pro-
cházky. „U vaření mě baví samotný proces. V prá-
ci i ve volném čase mám totiž ráda činnosti, u kte-
rých se učím a rozvíjím.“

Dříve Kristýna hrávala také deskovky, dnes si 
s  lidmi raději povídá. Po Krycích jménech prý 
ale sáhne kdykoliv. „Jako dítě jsem se u her čas-
to rozčilovala, ale dnes už vím, že deskovky nejsou 
o vyhrávání. Jsou o tom stráveném času s  lidmi,“ 
dodává.

DÍKY ZKUŠENOSTEM 
S PROGRAMOVÁNÍM LÉPE 
ODHADNU, CO SI MŮŽU 
DOVOLIT ZÁKAZNÍKOVI 
NAVRHNOUT, ŘÍKÁ 
KONZULTANTKA A TEAM 
LEADERKA KRISTÝNA 
MIČKOVÁ
Kristýna dříve pracovala 
na zákaznickém oddělení 
firmy, kde se poprvé setkala 
s podnikovým informačním 
systémem (ERP). Ten ji 
zaujal natolik, že před pěti 
lety nebojácně naskočila 
do výběrového řízení na 
konzultanta ERP v tehdejším 
CCV. Přečtěte si, co ji na práci 
nejvíc baví, nebo jak se přes 
konzultantskou pozici dostala 
třeba i k programování.
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„Na náš obor stavebnictví krize doléhá postupně, 
třeba my jsme měli v prvním pololetí lepší tržby 
než za loňský rok. Pomohla tomu situace, kdy 
lidé nemohli cestovat a bavit se, a tak nakupovali 
stavební materiál na své zahrady nebo chalupy. 
Samotný trh se začíná propadat a  nejpozději 
příští rok se v něm krize projeví naplno. Ochota 
investorů utrácet se snižuje, stejně jako veřejné 
rozpočty obcí.“

„Na druhou stranu to nevnímám jako tragédii. 
Jistě, některé firmy nejspíš zkrachují, ale jiné díky 
tomu posílí. Můžete se na to dívat jako na hrozbu, 
já to vnímám spíše jako příležitost. Pokud firma 
dokáže rychle reagovat na měnící se podmínky 
a  přijímat okamžitá (a  často bohužel i  nepopu-
lární) rozhodnutí směrem ke snížení nákladů, 
věřím, že z této krize vyjde silnější. Ale k výsledku 
se samozřejmě nedá „prošetřit“. Ještě důležitější 
je hledání nových trhů, postupů, inovace, tlak na 
motivaci zaměstnanců a  důrazná marketingová 
podpora.“

„Pandemie přispěla k tomu, že lidé začali více na-
kupovat online. Díky tomu rosteme letos dvakrát 
více než minulý rok, ještě rychleji jsme pak rostli 
v zahraničí. Hodně nám pomohlo, že jsme na kri-
zové scénáře připraveni – přesně víme, co v tako-
vých situacích dělat, a dokážeme se postarat o své 
zaměstnance i obchodní partnery. Zaměstnance 
jsme ze dne na den poslali na homeoffice a s do-
davateli komunikujeme elektronicky prostřednic-
tvím EDI.  Navíc jsme jim pomáhali s  cash flow 
díky naší službě Alza Invoice Financing.“

„Abychom dokázali udržet svou pozici jedničky 
na trhu, po každé krizové situaci své plány vy-
hodnocujeme a snažíme se je zlepšit. Všímáme si 
například, že během krize extrémně vzrostla po-
ptávka po doručení zboží do AlzaBoxů. Proto tuto 
síť neustále rozšiřujeme a do konce roku chceme 
provozovat 1 000 takových boxů.“

„Automotive patří mezi odvětví, které krizi odnesly 
nejvíce. Na jaře jsme prakticky měsíc a půl nic ne-
dělali, hodně nám pomohla vládní pomoc a  pak 
bohužel nepopulární škrty  – snižování stavu za-
městnanců, minimalizace nákladů nebo výrazné 
utlumení investic. Abych ale nebyl jenom negativní – 
krize nám taky ukázala, že jsme schopni v  nějaké 
formě fungovat i na dálku.“

„Budoucnost zase tolik neřešíme, i  když plánovat ji 
musíme, jsme přesvědčeni o tom, že covid tady s námi 
bude ještě hodně dlouho a společnost se s tím musí 
vyrovnat. Jde jen o to, abychom ho přijali, naučili se 
s ním žít a brzy zase vrátili životy lidí do normálu.“

„Dopad na podnikání je obrovský, například 
nám na jaře spadly tržby o 40 %. Ačkoliv se zvý-
šila poptávka po baleném pivě, výpadek hospod 
a  restaurací to nemohlo nahradit. Přesto jsem 
s výhledem do budoucna spíše optimistický, pro-
tože během rozvolněného léta lidé ukázali, že 
o  čepované pivo mají zájem a  čísla se na chvíli 
vrátila na předkrizovou úroveň. S úplným uzavře-
ním hospod a restaurací se ale prodeje opět sníží 
o desítky procent.“

„Obecně nás ale covid krize posílila. Dokázali 
jsme si, že i  jako velká firma dokážeme pružně 
reagovat na situaci a přizpůsobit se. Spoustu lidí 
jsme poslali na homeoffice, potkáváme se on-line 
a maximálně podporujeme zaměstnance i zákaz-
níky – tedy restaurace a hospody. Nepláčeme nad 
aktuální situací, ale už teď přemýšlíme, co udělá-
me, až se vše zase otevře.“

COVID KRIZE OČIMA 
EXPERTŮ: JAK ZASÁHLA 
BYZNYS A CO MŮŽEME 
ČEKAT V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ?
Česká republika na jaře 
a na podzim tohoto roku 
na čas zamrzla. Zavřely se 
obchody i restaurace, přestali 
sem jezdit turisté a vláda 
doporučila lidem nevycházet 
z domovů. Jaký to má podle 
expertů dopad na byznys – 
a co nás čeká v nejbližších 
měsících?

Pavel Kostrhoun,
finanční ředitel PRO-DOMA

Monika Ježková,
EDI specialista v Alza.cz

Petr Plášil,
TSCD engineering manager, THK RHYTHM 
AUTOMOTIVE CZECH

Tomáš Mráz,
obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje
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Nové funkce a vylepšení si na své konto připsal 
také systém pro automatické zpracování faktur 
iNVOiCE FLOW.

Zpětná vazba od zákazníků nám ukázala, že 
prahnou po klíčové funkci: schopnosti vytěžit 
i  jednotlivé položky na fakturách. Tak jsme 
to zařídili. Systém nově vyčte z  dokladu jed-
notlivé položky, jejich kód, počet, popis i ceny. 
Účetní pak bez nutnosti přepisování může 
data exportovat do.xls nebo rovnou do ERP. 
iNVOiCE FLOW navíc dokáže vytěžit a  zpraco-
vat i účtenky.

To všechno znamená nejen úsporu času a eli-
minaci chyb, ale také automatickou kontrolu, 
zda celková suma na dokladu odpovídá součtu 
položek.

Inovace se dočkal rovněž modul pro správu 
objednávek: umožňuje vytvoření objednávky 
přes její schválení a odeslání dodavateli až po 
evidenci v  elektronickém archivu. Navíc umí 
objednávku automaticky spárovat s  přija-
tou fakturou, což zjednodušuje schvalování 
dokladů. A jako bonus si v modulu můžete sta-
novit rozpočty podle vlastních kritérií a zabrá-
nit tak jejich přečerpání.

VELKÝ PŘEHLED 
NOVINEK ZA ROK 
2020

CO CHYSTÁME 
V ROCE 2021?

Nových funkcí se zákazníci dočkají i  v  roce 
2021. Rozšíříme práci s vytěženými položka-
mi tak, aby byl provázaný s modulem rozúčto-
vání a umožňoval u jednotlivých položek zadá-
vat nákladová střediska, schvalovatele a  další 
parametry.

Ze zpětné vazby také víme, že zákazníci potře-
bují u svých účtů rozšířenou správu osob, rolí 
ve firmě (například kvůli zástupům v době do-
volených), číselníků, dodavatelů a dalších. Také 
na tom příští rok zapracujeme.

Roger má novou mobilní aplikaci a podporu od 
Komerční banky, iNVOiCE FLOW už umí vyčítat 
a vytěžovat také položky faktur, LOKiA nabízí 
pokročilejší evidenci manipulačních jednotek nebo 
postupné vykrytí objednávky a systém ORiON EDI 
jsme tentokrát zlepšovali hlavně zevnitř. Čtěte, jaké 
nejdůležitější novinky jsme v roce 2020 přidali do našich 
systémů – a také co chystáme pro rok 2021.

iNVOiCE FLOW: NOVĚ 
VYTĚŽUJE Z FAKTUR 
TAKÉ POLOŽKY
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Systém ORiON EDI vypadá na první pohled stej-
ně jako před rokem – zásadně se ale proměnil 
uvnitř. Jelikož neustále rosteme a za rok 2020 
jsme získali nejvíce nových zákazníků v historii, 
zapracovali jsme na interních procesech, au-
tomatizaci i  zabezpečení, optimalizovali hard-
warovou náročnost nebo nabrali nové kolegy. 
Systém je tak ještě bezpečnější a  stabilnější 
než kdy dříve a nadále platí, že na vaše hovory 
a dotazy reagujeme okamžitě.

Projekty, kterými se můžete inspirovat
Novinky se ale přesto najdou  – zejména díky 
spolupráci s  klienty jsme v  posledním roce 
vyvinuli několik zajímavých funkcí. Například 
L’Oréal objednávky od některých zahranič-
ních zákazníků z  Excelu převádí do zprávy 
ORDERS a  načítá je do svého ERP stejně po-
hodlně jako EDI objednávky. Rádi podobnou 
funkci nasadíme také u vás.

Život jsme zjednodušili i těm dodavatelům, kte-
ří mimo jiné dodávají své zboží do Škody Auto. 
Přestože řešení ORiON EDI není v  současné 
době určeno pro JIT dodavatele automotivu, 
naučili jsme ORiON Škodovkou podporovaný 
formát faktury (VDA Global Invoic), a nově také 
můžete od Škody Auto přijímat i objednávky.

Další užitečnou novinku máme pro dodavate-
le, kteří od nás využívají elektronickou faktu-
raci  – například pro komunikaci s klienty bez 
EDI.  Nyní můžete na faktury v  PDF přidávat 
QR kódy, což urychluje a zjednodušuje platbu 
a zvyšuje šanci, že odběratel fakturu zaplatí ve 
splatnosti. Funkci jsme nasadili u prodejce dve-
ří Solodoor a rádi ji nasadíme i vám.

Pro dalšího dodavatele využívajícího elektro-
nickou fakturaci jsme rozšířili možnosti odeslá-
ní faktury. Nově může klientovi poslat e-mai-
lem jen odkaz na stažení faktury – a následně 
dostane upozornění ve chvíli, kdy si klient fak-
turu stáhne. Dodavatel má tak jistotu, že faktu-
ra byla v pořádku doručena.

Hodně zajímavá věc, kterou jsme před rokem 
implementovali u  zákazníka Compass group 
a  nadále ji rozvíjíme a  vylepšujeme s  dalšími 
odběrateli, je funkce pro zpracování faktur. Ta 
automaticky porovnává příjemku s  faktu-
rou, a pokud doklady sedí, ORiON EDI fakturu 
předá k zaúčtování, aniž by vyžadoval další ruč-
ní zásah. Na případné rozdíly systém zároveň 
automaticky upozorní. Podobnou funkci sice 
po úpravě umí i ERP systémy, ale v případě ně-
kterých firem je taková úprava zbytečně drahá 
a časově náročná.

Vylepšujeme také webEDI pro malé doda-
vatele
Vylepšení v  posledním roce doznalo také 
webEDI, které využijí zejména menší dodavate-
lé. Chceme, abyste také s webovým EDI moh-
li využívat co nejvíce benefitů, na které jsou 
zvyklí uživatelé ORiON EDI s integrovaným ERP 
systémem.
Pokud fungujete v  režimu dropshipmentu 
a prodáváte své zboží na partnerském e-sho-
pu, nově již nemusíte vystavovat zvlášť 
fakturu ke každé objednávce. Ve webEDI 
jednoduše vystavíte jednu fakturu a v detailu 
vyberete všechny objednávky, které do ní chce-
te zahrnout. Fakturace například Alze tak pro 
vás bude jednodušší a méně pracná.

Rozhraní webEDI je nově také čistější a  pře-
hlednější pro neplátce DPH.  Jestliže v  na-
stavení zadáte, že nejste plátce DPH, systém 
v rozhraní zneviditelní všechna příslušná pole. 
U  faktur tak například nemusíte opakovaně 
zadávat, že nejste plátci  – tuto možnost vám 
webEDI vůbec nenabídne a automaticky počí-
tá s tím, že DPH neodvádíte. Nastavení může-
te kdykoliv změnit a pole související s DPH do 
webEDI vrátit.

CO CHYSTÁME 
V ROCE 2021?

Příští rok spustíme novou verzi komunikáto-
ru, softwaru, který umožňuje přenos dokladů 
mezi ORiONem a vaším ERP systémem. V nové 
verzi na vás čeká mnohem jednodušší a  pře-
hlednější instalace, automatické aktualizace 
nebo možnost vzdálené údržby.

ORiON EDI vám během příštího roku také 
usnadní správu financování pohledávek. Ve vy-
lepšeném rozhraní jednoduše vyberete, které 
faktury chcete s pomocí služby Roger profinan-
covat a  které nikoliv. Také do služby rychleji 
zapojíte svoje obchodní partnery.

ORiON EDI: VE ZNAMENÍ 
NENÁPADNÝCH, ALE O TO 
DŮLEŽITĚJŠÍCH ZMĚN
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Dynamický rok má za sebou skladový systém 
LOKiA. Kromě nových funkcí jsme se letos za-
měřili i na vylepšení aplikace pro Android a la-
díme také funkce stávající.

V aplikaci na vás od letoška čeká nová funkce 
pro přesnější evidenci manipulačních jedno-
tek. Kromě počtu kusů a pozice zboží ve skla-
du nově v LOKiA vidíte i to, na které paletě je 
zboží umístěné. To vám umožní udržet pořá-
dek na příjmové ploše i v případě, že se na ní 
sejde velké množství palet. Budete moct také 
přesouvat celé palety pomocí jednoho pípnu-
tí bez nutnosti načítat jednotlivá zboží a jejich 
exspirace.

V systému přibyla také užitečná funkce Multi-
picking, díky které může jeden skladník jedno-
duše vychystávat více objednávek souběžně, 
což zvyšuje jeho efektivitu při pohybu ve skladu.

Radost vám udělá také nový modul pro po-
stupné vykrytí objednávky. Jestliže u  vás 
zákazník objedná zboží, ale vy některé položky 
z objednávky nemáte skladem, můžete ty skla-
dové nachystat, odložit bokem a  objednávku 
dokončit až ve chvíli, kdy vám na sklad dorazí 
zbytek. Takové předchystání objednávky vám 
zejména ve špičce ušetří cenný čas a nestane 
se, že byste mezitím „rezervované“ zboží pro-
dali někomu jinému.

Postupné vykrytí objednávky využijete i v pří-
padě, kdy některé zboží z  objednávky sice 
máte skladem, ale je momentálně nedo-
stupné  – například na pozici, kam skladník 
nedosáhne a potřebuje kolegu s vysokozdviž-
ným vozíkem. V  takovém případě LOKiA po-
šle skladníka pro ty položky, které dostupné 
jsou, a  kolegu s  ještěrkou pro ty položky, 
které je potřeba přemístit. Jakmile jsou pře-
místěné, pošle systém skladníka pro zbytek. 
Opět tím zvýšíte rychlost a efektivitu vyřízení 
objednávky.

Vylepšení se dočkala i funkce pro přesuny zá-
sob mezi skladovými pozicemi. Nový intuitivní 
nástroj na webu zcela nahradí formulář, kte-
rým se dosud zadávaly úkoly pro řízený pře-
sun, a usnadní také manuální přesun.

CO CHYSTÁME 
V ROCE 2021?

Motto pro příští rok zní: vylepšování. Chceme, 
aby aplikace byla výkonnější a  její uživatelské 
rozhraní bylo přívětivé a přehledné, jak jen to 
jde. Vycházíme přitom ze zpětných vazeb od 
zákazníků.

Nabídneme proto možnost prohlížet si reporty 
o výkonnosti celé logistiky i jednotlivých sklad-
níků pohodlně ve webovém rozhraní. Aplikace 
pro Android pak dostane automatické aktua-
lizace.

Pro ještě hladší tok informací ve firmě připra-
vujeme nové možnosti pro export a  import 
souborů. Bude možné si je nakonfigurovat 
přesně podle potřeby, což usnadní propojení 
skladového systému LOKiA s dalšími informač-
ními systémy v podniku.

LOKiA WMS: SLEDOVÁNÍ 
PALET I JEJICH OBSAHU 
A JEDNODUŠŠÍ PŘESUNY
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Velký kus cesty letos urazil Roger. Od samého 
začátku chceme, aby pro vás bylo zkracování 
splatnosti faktur co nejefektivnější a  nejjed-
nodušší. Proto jsme vyvinuli mobilní aplikaci. 
Představili jsme ji na konci léta, abyste ji vy-
užili už v předvánočním období, kdy spousta 
firem řeší cashflow víc než jindy. Aplikaci vy-
užijí klienti i investoři a už teď na ni máme 
spoustu pozitivních reakcí.

Na konci září jsme dále oznámili spojení Ro-
gera s  Komerční bankou, která u  nás získa-
la i minoritní podíl. Už od října pracujeme na 
společných produktech i  komunikaci. Shodou 
okolností byl říjen také náš nejúspěšnější 

měsíc, profinancovali jsme klientům faktury 
před splatností za téměř půl miliardy. Cel-
kem jsme profinancovali faktury už za 5 miliard 
korun.

Pokračuje také naše spojování s účetními a fak-
turačními systémy  – kromě programů Helios 
Orange a ABRA Flexibee jsme nově součástí 
i POHODY a iDokladu. Služba financování do-
davatelského řetězce Invoice Financing získala 
další příznivce z řad velkých hráčů e-commer-
ce – k Alze, MALLu či Datartu nově přibyla Pilul-
ka. Díky propojení Roger Platba a ORiON EDI 
navíc můžete financování faktur řídit přímo 
z ORiONu. Vše zařídíte na pár kliknutí.

CO CHYSTÁME V ROCE 2021?

V  příštím roce chceme nadále rozvíjet spolu-
práci s Komerční bankou. Společné produk-
ty nabídneme přes digitální kanály, které již 
využíváme a máme zaintegrovány, EDI nevyjí-
maje.

S  podporou silného bankovního partnera 
budou náklady na profinancování faktur 
v  Rogeru ještě nižší než doposud. Navíc díky 
tomu, že jsou naše služby kompletně online, 
stáváme se pro spoustu zákazníků jedničkou 
na trhu v poměru cena/výkon. Očekáváme, že 
na Roger Platbu během příštího roku přejde 
dalších 1 000 firemních zákazníků.

Kromě toho budeme s KB rozšiřovat službu In-
voice Financing k financování dodavatelského 
řetězce. Představíme první zavedení Invoice Fi-
nancing v segmentu logistiky, do kterého jsme 
nově pronikli. Už v průběhu pilotního provozu 
u  jednoho z  největších českých dopravců do-
davatelé řešení pro zkrácení splatnosti faktur 
hojně využívali, takže je vidět, že jsme na správ-
né cestě.

ROGER: 
PŘEDSTAVENÍ 
MOBILNÍ 
APLIKACE 
A INTEGRACE 
DO DALŠÍCH 
ÚČETNÍCH 
SYSTÉMŮ
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Výraz Purchase-to-pay shrnuje celý proces 
pořizování zboží nebo služeb od objednávky 
přes výměnu všech dokladů až po platbu. 
Bez digitalizace a automatizace vyžaduje tento 
proces spolupráci zaměstnanců z  více oddě-
lení, stovky hodin na telefonu s  dodavateli, 
tuny papíru, litry inkoustu a  hodiny ručního 
přepisování. A bohužel také zmatky a chyby.

Dnes již existují systémy, které celý proces di-
gitalizují a z velké části automatizují. Tím zefek-
tivňují práci, zvyšují přehlednost, snižují chybo-
vost a šetří náklady za práci nebo tisk.

Krok 1: objednávka
Automatizaci objednávek umožňuje tzv. e-Pro-
curement. Soubor procesů, které (často s vy-
užitím digitálních nástrojů) zvyšují efektivitu, 
přesnost a rychlost pořizování zboží a služeb.

Odběrateli tyto procesy pomáhají už při vý-
běru dodavatele – hlídají, jestli nejsou partneři 
v insolvenci, shromažďují informace o obchod-
ních podmínkách nebo možnostech slev a po-
dobně.

Odběratelé se pomocí integrací mohou napojit 
přímo na systémy svých dodavatelů, sledovat 
dostupné zboží nebo skladové zásoby a  rov-
nou objednávat. Díky otevřenosti systémů ne-
musí zboží objednávat jen nákupčí, ale zvlád-
nou to i další zaměstnanci.

Po vytvoření objednávky ji systém automaticky 
přiřadí schvalovateli. Jakmile je objednávka 
schválená, systém ji posune dodavateli. Od-
běratelé mají nad procesem neustálou kon-
trolu, například nákupčí při vytváření každé 
objednávky sledují rozpočet a vidí, jak ho ob-
jednávka vyčerpala.

V  České republice existuje lehčí verze tohoto 
systému, například modul Objednávky v  na-
šem nástroji iNVOiCE FLOW.  Vytvoříte v  něm 
objednávku navázanou na rozpočet a  systém 
objednávku automaticky odešle nejprve ke 
schvalovateli a poté dodavateli.

Krok 2: zpracování faktur
Objednávka v  elektronické formě přijde do-
davateli a  automaticky zablokuje zboží ve 
skladu. Doklad je transparentní, obě strany jej 
přímo ve webové aplikaci mohou komentovat. 

Dodavatel poté připraví zásilku a vystaví digi-
tální fakturu. I tuto část procesu je možné au-
tomatizovat, například pomocí EDI.

Jakmile faktura dorazí k odběrateli, přichází na 
řadu systém k  automatickému zpracování 
faktur. Tento systém fakturu přijme, v případě 
potřeby z ní vytěží údaje (faktury poslané přes 
EDI již není třeba vytěžovat) a zkontroluje, zda 
sedí s objednávkou. Poté fakturu zašle schva-
lovateli, nebo, pokud objednávka sedí s  fak-
turou, automaticky schválí. Následně fakturu 
zaeviduje do podnikového systému a archivuje 
v elektronickém archivu.

Nástroje pro automatizaci zpracování fak-
tur jsou dnes běžné a používají je nejen kor-
poráty, ale i  malé a  střední firmy. Například 
náš iNVOiCE FLOW pracuje na principu umělé 
inteligence, postupně se učí a  časem dokáže 
automaticky vytěžit a  zpracovat každou přija-
tou fakturu.

Krok 3: elektronická platba
Po schválení faktury přichází na řadu platba. 
Purchase-to-pay nástroje nabízí integrované fi-
nanční služby například pro zkracování splat-
nosti faktur. Z českých systémů to umožňuje 
Invoice financing od firmy Roger. Roger za 
drobnou provizi automaticky proplatí dodava-
teli fakturu už několik dní po vystavení. Zkra-
cuje tak splatnost faktury a zlepšuje cashflow 
obou stran.

Některé zahraniční systémy umožňují také na-
pojení na banku, díky kterému platby odchází 
automaticky, případně umožňují placení přímo 
z rozhraní systému nebo nabízí pokročilé ana-
lytické možnosti nad fakturačním procesem. 
Podobné služby budou brzy také v Česku.

Budoucnost automatizace klepe na dveře
Cesta od objednávky přes fakturu po platbu 
je díky popsaným nástrojům kompletně digi-
tální a z velké části automatizovaná – šetří 
obrovské množství času, je kompletně zazna-
menaná na jednom místě, nenutí firmy přijí-
mat ve špičce další zaměstnance a  uvolňuje 
stávajícím lidem ruce pro zajímavější práci.

Automatizace Purchase-to-pay procesu se 
v zahraničí stává standardem, v Česku je jejím 
průkopníkem náš GRiT.

Budoucnost komunikace 
mezi firmou a jejími partnery 
je v automatizaci. Už dnes 
některé firmy využívají 
nástroje, které automatizují 
proces Purchase-to-pay, tedy 
proces od objednávky až po 
platbu. Ukážeme vám, jak to 
v takových firmách vypadá.

BUDOUCNOST 
OBCHODNÍ 
KOMUNIKACE JE 
V AUTOMATIZACI 
OBJEDNÁVEK, 
FAKTUR I PLATEB
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Nižší počáteční investice
Cloudové a  on-premise WMS plní stejné 
funkce. Hlavní rozdíl je v tom, jakou infrastruk-
turu po firmách vyžadují, aby své úkoly mohly 
plnit. Zda systém běží v cloudu, nebo on-pre-
mise, má do jisté míry vliv na práci v systému 
a provozní náklady.

Pořízení on-premise WMS je pro firmy velký 
krok, který většinou nejde vzít zpět. Kvůli poří-
zení serveru, náboru IT expertů na jeho provoz 
a  dalším položkám vyžaduje investici v  řádu 
statisíců až milionů, na což si firmy často musí 
brát úvěr. Při pořízení cloudového WMS je in-
vestice řádově levnější a  následně firmy platí 
jen měsíční paušál.

Z dlouhodobého hlediska nebo při velkém ob-
jemu dat už se rozdíl v nákladech mezi oběma 
řešeními stírá. Platí ale, že on-premise WMS 
je nutné používat několik let, aby se investice 
vyplatila. S cloudovým WMS může společnost 
kdykoliv skončit, ať už kvůli nespokojenosti 
s  řešením nebo pokud uzná, že už skladový 
systém nepotřebuje. I přestože firma cloudové 
WMS časem opustí, vylepšila si díky implemen-
taci nastavené procesy.

V provozu za pár dní
Nasazení on-premise systému zabere mě-
síce, zatímco nasazení cloudového WMS jen 
několik dní. Implementace on-premise sys-
tému vyžaduje velké úsilí ze strany firmy, za-
tímco u cloudu část činností zařídí dodavatel. 
Proto po cloudovém WMS často sahají rychle 
rostoucí e-shopy či firmy, které nechtějí se 
zdlouhavou implementací ztrácet čas a  pe-
níze a potřebují efektivnější skladový systém 
co nejrychleji.

Vzdálený přístup
Do cloudového WMS se uživatelé přihlásí od-
kudkoliv. Díky tomu si obchodník přímo na 
schůzce s  klientem ověří skladovou dostup-
nost zboží na svém smartphonu a šéf logistiky 
ohlídá provoz skladu například během slu-
žební cesty. Cloudové WMS se také díky vzdá-
lenému přístupu snáze integruje se čtečkami 
čárových kódů, bez kterých se dnes již pokro-
čilé WMS neobejde.

Vzdálený přístup je zároveň klíčový pro firmy, 
které mají více skladů. Cloud je zbavuje nut-
nosti zavádět pro každý sklad samostatný 
server a  všechny sklady přehledně propojí. 
WMS s  napojením na více skladů počítají, 
a proto uživatelům zobrazí reálný stav zboží na 
jednotlivých skladech.

Časté a jednoduché aktualizace
On-premise systémy vyžadují ruční instalaci 
aktualizací, což vyžaduje koordinaci IT oddě-
lení a  skladu, vyčlenění zaměstnance, který 
aktualizaci provede, a  mnohdy i  pozastavení 
provozu. Cloudové WMS se oproti tomu aktu-
alizuje stejně jednoduše jako aplikace v mobil-
ních telefonech. Aktualizace probíhají ze dne 
na den automaticky a  firmy tak mají 
vždy aktuální systém.

Protože je proces aktualizace jednodušší, 
mohou vývojáři WMS vydávat nové verze čas-
těji  – typicky jednou měsíčně nebo alespoň 
několikrát do roka. Firmy tak neustále dostá-
vají nové funkce a vylepšení, které mají v ceně 
pronájmu.

Kvalitní zabezpečení
Velká část firem už dnes ví, že napadnout ky-
berútokem firmu a ukrást jí data je jednodušší 
než shodit zabezpečený server v cloudu. Byz-
nys cloudových poskytovatelů na bezpečnosti 
dat stojí, a  proto do zabezpečení serverů in-
vestují obrovské peníze a provádějí pravidelné 
penetrační testy.

Závěrem: on-premise WMS vs. cloudové WMS
Pokud mají firmy zavedený on-premise WMS 
včetně vybudované infrastruktury, tak se jim 
přechod na cloud pravděpodobně nevyplatí. 
Náklady by byly vysoké. On-premise WMS také 
lépe sedne velkým firmám, jejichž potřeby jsou 
tak specifické, že je pro ně potřeba vytvořit sys-
tém na míru.

Menším a středním firmám a  těm, které jsou 
ochotné standardizovat své skladové procesy 
se dnes už více vyplatí cloudové WMS, a  to 
jak z hlediska financí, tak z pohledu výše zmí-
něných výhod. Pokud tušíte, že řízený sklad 
v cloudu pomůže i vám, dejte nám vědět. Rádi 
vám představíme naše řešení 
LOKiA WMS.

PROČ FIRMY 
PŘECHÁZÍ NA 
SKLADOVÁNÍ 
V CLOUDU
Podle výzkumu společnosti 
Flexera z roku 2019 využívají 
firmy k práci v průměru 
5 cloudových nástrojů. 
Že v nich mají účetnictví 
nebo CRM už v roce 2020 
asi nikoho nepřekvapí. 
Kromě podnikových 
systémů či ekonomických 
programů už ale do cloudu 
přesouvají také skladové 
systémy WMS. Skladování 
v cloudu je totiž pro většinu 
podnikatelů výhodnější než 
klasické serverové řešení 
(on-premise). V čem přesně?

LOKiA WMS ŠETŘÍ 
PRÁCI SKLADNÍKŮM. 
AŽ O 40 PROCENT.
Zrychlení skladových operací, optimalizace 
tras ve skladu či absolutní přehled o stavu 
i umístění zásob – to jsou přednosti 
skladového systému LOKiA WMS. Praktická 
nadstavba ERP systému rozšíří řízení 
skladových procesů o nové možnosti 
a ušetří skladníkům až 40 % práce.

VÍCE INFORMACÍ  
O LOKiA WMS
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Ruční zpracování faktur zaměstnalo téměř 
jednoho člověka
Dříve ve firmě SMART Comp. přijaté faktury 
zpracovávali ručně. Fakturant přijal a zkontro-
loval doklad, nechal jej schválit u vedení a ná-
sledně ho přepsal do ERP systému. Tato práce 
mu zabrala asi dvě třetiny pracovní doby, tedy 
více než 100 hodin měsíčně.

„Jako firma působící v IT jsme dobře věděli, že ta-
kový systém práce už je dávno překonaný. Začali 
jsme uvažovat o automatizaci, v té době se navíc 
ozvali z firmy GRiT a nabídli nám nástroj na auto-
matizaci zpracování a  schvalování faktur. Trefili 
se do správné chvíle,“ vzpomíná na začátky spo-
lupráce finanční ředitel SMART Comp., Martin 
Ryšavý.

SMART Comp. potřeboval také zjednodušit pro-
ces schvalování faktur. V  akciové společnosti 
některé faktury musí vidět členové předsta-
venstva, takže schvalovací kolečko bývá hodně 
dlouhé. Ve SMART Comp. faktury schvalovali 
v ERP systému, ve kterém však může pracovat 
najednou jen omezený počet uživatelů.

„Zpětně jsme zjistili, že k  přijatým fakturám se 
u nás vyjadřuje až 30 lidí. V ERP, které má ome-
zený počet současně pracujících uživatelů, se celý 
proces dost zdržoval. Museli jsme to hodně hlídat, 

RYCHLEJŠÍ 
SCHVALOVÁNÍ 
A MÉNĚ PRÁCE 
S PŘIJATÝMI 
FAKTURAMI VE 
SPOLEČNOSTI 
SMART COMP.
Společnost SMART Comp., poskytovatel 
internetového připojení Netbox a internetové 
televize Kuki, přijímá každý měsíc v průměru 
350 faktur. Do léta roku 2019 všechny zpracovávala 
a schvalovala ručně, nyní jí s tím pomáhá nástroj 
s umělou inteligencí iNVOiCE FLOW. A jak přiznává 
hlavní účetní firmy Šárka Pavelková, nástroj 
zjednodušil proces schvalování faktur a ušetřil 
firmě asi 50 hodin práce měsíčně.

DÍKY iNVOiCE FLOW 
UŠETŘÍME PŘES 
50 HODIN MĚSÍČNĚ, 
ŘÍKÁ HLAVNÍ ÚČETNÍ 
FIRMY SMART COMP.
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upomínat schvalovatele po e-mailech a  tak po-
dobně,“ říká hlavní účetní SMART Comp., Šárka 
Pavelková.

iNVOiCE FLOW se postupem času zlepšuje
Výběr systému pro automatizaci zpracování 
a schvalování dokladů se v tomto případě obe-
šel bez výběrového řízení – když přišla nabídka 
z  GRiTu, ve SMART Comp. dlouho neváhali. 
„GRiT nám představil své řešení a  zaujal nás. 
Proto jsme ani nezvažovali jiné dodavatele,“ tvrdí 
Ryšavý.

A  hned první kroky spolupráce dobrý dojem 
potvrdily. „GRiT udělal analýzu schvalovacích 
procesů a  nastavil iNVOiCE FLOW tak, aby spl-
ňovalo naše potřeby. Občas pochopitelně došlo 
ke komplikacím, jako firma pracující s  citlivými 
daty máme nadstandardní požadavky z pohledu 
GDPR, měli jsme složité napojení na ERP a občas 
se nám faktury v schvalovacím procesu dostaly, 
kam neměly. Časem si to ale sedlo,“ popisuje za-
čátky se systémem Pavelková.

Účetní ve SMART Comp. potěšilo i to, jak rychle 
se systém s umělou inteligencí sám učí a po-
stupem času zvyšuje svou úspěšnost ve 
vytěžování faktur. „I když iNVOiCE FLOW sám 
vyčítá údaje z faktur, raději po něm ještě všechny 
doklady kontrolujeme. Mám ale informace od 
účetních, že úspěšnost systému se skutečně zlep-
šuje a vypadá to, že brzy ruční kontrolu výrazně 
omezíme a  časem možná úplně zrušíme,“ věří 
Pavelková.

Ve SMART Comp. úplně zrušili papírové fak-
tury
Přestože ve SMART Comp. automaticky zpra-
cované faktury pořád ještě ručně kontrolují, 
ušetřil jim systém iNVOiCE FLOW asi 50 ho-
din práce měsíčně. „Fakturantovi ubyla třetina 
práce, kterou teď může věnovat důležitějším čin-
nostem. Navíc máme nad doklady větší přehled, 
například vidíme, u koho zrovna čeká na schvá-
lení. Společně s  tím jsme také definitivně zrušili 
papírové faktury, už je vedeme jen v digitální po-
době,“ pochvaluje si Pavelková.

„Pozitivní zpětnou vazbu mám i  od těch, kteří 
schvalují faktury. Schvalovatelům chodí notifi-
kace, k  fakturám je možné přikládat přílohy, na 
faktury se můžou podívat i  z  mobilu  – celý ten 
proces je teď uživatelsky mnohem přívětivější. Na-
víc nemusíme nikoho upomínat,“ říká Pavelková.

„Firma SMART Comp. vždycky patřila mezi přední 
hráče v  digitálních technologiích, takže přechod 
na podobný systém pro nás byl logickým krokem. 
Systém iNVOiCE FLOW můžeme doporučit, byť 
nám v něm chybí například pokročilejší administ-
rátorské rozhraní. Automatické vytěžování faktur 
je za nás každopádně cesta budoucnosti, která se 
časem stane standardem,“ uzavírá Ryšavý.

ZPĚTNĚ JSME ZJISTILI, 
ŽE K PŘIJATÝM 
FAKTURÁM SE 
U NÁS VYJADŘUJE 
AŽ 30 LIDÍ.

FAKTURANTOVI 
UBYLA TŘETINA 
PRÁCE, KTEROU 
TEĎ MŮŽE VĚNOVAT 
DŮLEŽITĚJŠÍM 
ČINNOSTEM.

S iNVOiCE FLOW 
ODPADÁ PRÁCE 
S PŘÍJMEM FAKTUR
Systém iNVOiCE FLOW automaticky eviduje 
přijaté faktury, extrahuje z nich důležité 
údaje, kontroluje úplnost údajů a následně 
faktury účtuje nebo zakládá do ERP či 
účetního systému. Automatizace procesů 
zkracuje čas potřebný pro zpracování 
přijaté faktury až o 80 %.

PROFIL ZÁKAZNÍKA
SMART Comp. a. s. je český poskytova-
tel internetového připojení Netbox a in-
ternetové televize Kuki. Na trhu působí 
od roku 1998 a dnes se stará o více než 
100 000 přípojek internetu a digitální te-
levize v domácnostech v deseti městech 
České republiky. Přesto sám sebe neřadí 
k  velkým korporacím ani nadnárodním 
firmám, vystupuje spíše jako menší fir-
ma s rodinným přístupem.
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Se systémem pro elektronickou výměnu do-
kladů se on-line lékárna Pilulka setkala hned 
na začátku svého podnikání. Obchodovala 
totiž s  dodavateli z  farmaceutického odvětví, 
kteří jsou zvyklí řešit komunikaci s  lékárnami 
nebo nemocnicemi pomocí formulářů PDK 
(PharmData kód). Ty slouží k  elektronické vý-
měně strukturovaných dat (např. skladových 
dodacích listů nebo automatizovaných dode-
jek). Problém je, že tento systém se používá 
jenom v Česku a  jenom ve farmaceutickém 
byznysu.

Pilulka proto tento formát komunikace brzy 
přerostla. Chtěla prodávat také kosmetiku, 
drogerii, doplňky stravy nebo sortiment pro 
maminky a děti – a v těchto segmentech PDK 
neexistuje. Navíc spousta dodavatelů zboží je 
ze zahraničí, kde PDK také neznají. Proto se 
Pilulka rozhodla zavést EDI, které umožňuje 
výměnu strukturovaných dat v  kterémkoliv 
odvětví a je rozšířené po celém světě.

„Když chci ve firmě zavést nový sortiment zboží 
a hodlám například zdvojnásobit počet dodava-
telů, nemůžu zároveň s  tím zdvojnásobit počet 
zaměstnanců, kteří jen řeší administrativu. Ta-
kový růst nepřináší potřebný zisk, protože zvyšuje 
náklady. Musím byznys škálovat. Proto jsme šli 

cestou EDI, se kterým díky automatizaci procesů 
můžeme růst a  zvládat výkyvy poptávky, i  když 
náklady na dotčené procesy zůstávají pořád 
stejné,“ říká COO Pilulky, Michal Hanáček.

EDI usnadňuje objednávky i příjem zboží
Při výběru řešení padla volba na GRiT a systém 
ORiON EDI. „Prošel jsem si reference největších 
dodavatelů a  GRiT mě zaujal nejvíce. Zpětně 
můžu říct, že to byla dobrá volba. Na firmě si 
cením jejich flexibility a  komunikace  – kdykoliv 
cokoliv potřebuji, vyjdou mi vstříc. Také podpora 
pro naše zaměstnance funguje rychle a bez pro-
blémů,“ pochvaluje si provozní ředitel Hanáček. 
Pilulka hned na začátku propojila ORiON EDI 
se svým ekonomickým systémem Money S5 

Jeden z největších prodejců 
léčiv, doplňků stravy 
nebo kosmetiky v České 
republice – lékárna Pilulka – 
obchoduje přibližně s 1 500 
dodavateli. Denně posílá 
stovky objednávek, měsíčně 
zpracovává tisíce dokladů. 
Toto obrovské množství 
administrativní práce 
firmě usnadňuje systém 
elektronické výměny dokladů 
EDI. Tak moc, že Pilulka ušetří 
na práci miliony korun ročně 
a COO Michal Hanáček si 
fungování bez EDI už vůbec 
nedokáže představit.

EDI NÁM ŠETŘÍ 
MILIONY KORUN 
ROČNĚ, CHCEME 
DO NĚJ ZAPOJIT 
VŠECHNY PARTNERY, 
ŘÍKÁ PROVOZNÍ 
ŘEDITEL PILULKY

KONEC RUTINNÍ 
ADMINISTRATIVY 
VE SPOLEČNOSTI 
PILULKA
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i  na míru vyvinutým podnikovým systé-
mem a začala EDI využívat pro
• objednávky,
• potvrzení objednávky,
• dodací listy
• a faktury.

Díky tomu ORiON EDI v Pilulce nejvíce pomáhá 
s  nákupem a  příjmem zboží. „Když jsme ještě 
neměli EDI, každou objednávku jsme posílali 
e-mailem a  čekali na odpověď. Tehdy jsme ale 
dělali jednotky objednávek denně, teď jsou to 

stovky. Nedovedu si vůbec představit, jak by to 
bez EDI vypadalo dneska,“ tvrdí Hanáček.

Dnes je objednávání v  Pilulce mnohem pře-
hlednější. Někteří dodavatelé dokonce přes 
EDI rovnou posílají potvrzení objednávky 
(zpráva ORDRSP), ve kterém uvedou, které 
zboží jsou schopni dodat a  které nikoliv. Lé-
kárna tak může rychle reagovat a  v  případě 
potřeby objednat zboží jinde.

EDI v Pilulce také zrychlilo příjem zboží. „Do-
davatelé nám přes EDI předem posílají elektro-
nické dodací listy včetně nákupních cen, které 
se automaticky načtou do skladového systému. 

Skladníci pak při fyzickém příjmu jenom načítají 
čárové kódy do čteček a tím zboží ihned zasklad-
ňují. Když si vzpomenu, jak jsme za starých časů 
opisovali z dokladů nákupní ceny a ty ručně za-
dávali do systému, polévá mě horko,“ pokračuje 
provozní ředitel.

Jednodušší práci mají i účetní
Kromě nákupčích a skladníků si EDI pochvalují 
také v účtárně. Faktura, která přijde přes EDI, se 
automaticky propíše do podnikového systému 
a  účetní ji jedním tlačítkem schválí. To je opět 

obrovská úspora času v  porovnání s  běžným 
fungováním, kdy fakturant/ka musí ručně přepi-
sovat každou položku z faktury do podnikového 
systému. Běžná faktura má přitom v  průměru 
18 řádků a v Pilulce jich řeší asi 6 000 měsíčně.

„Narovinu říkám, že naší hlavní motivací pro 
zavedení EDI byla úspora peněz. Nechtěli jsme 
ztrácet čas administrativou, kterou lze jednoduše 
automatizovat. EDI spoustu rutinní práce kolem 
objednávek, faktur nebo příjmu zboží dělá auto-
maticky a  jen za poslední rok jsme díky tomu 
ušetřili vysoké miliony korun. Lidé se navíc 
mohou věnovat důležitějším věcem, na-
příklad nákupčí místo rozesílání stovek 
e-mailů raději řeší, jak můžou zboží 
nakupovat ještě výhodněji,“ do-
dává provozní ředitel.

Pilulka chce do EDI zapojit všechny dodava-
tele
V Pilulce jsou s elektronickou výměnou struk-
turovaných dat natolik spokojení, že chtěli 
mít v  roce 2020 do EDI (případně PDK) zapo-
jené všechny dodavatele. Dokonce zvažovali, 
že to zavedou jako podmínku spolupráce.

Kvůli pandemii covidu lékárna na tomto cíli 
nakonec tolik netrvá, přesto se k němu velmi 
přiblížila. „Máme zapojených odhadem 90 % do-
davatelů. Hodně nám to usnadňuje GRiT, který 

dodavatelům se zapojením do EDI pomáhá. 
Věříme, že už příští rok se nám podaří zapojit 
všechny. Někteří dodavatelé sice na začátku ne-
mají radost, že po nich něco chceme, ale jakmile 
EDI zavedou, jsou rádi. EDI totiž usnadňuje práci 
s  vyřizováním objednávek také jim,“ říká Haná-
ček.

Pilulka navíc svým dodavatelům díky napojení 
na EDI pomáhá i  s  jejich cash flow. Ve spolu-
práci s fintech společností Roger, si její doda-
vatelé mohou nechat proplatit své faktury 
již 3 dny po vystavení dokladu. Dostanou tak 
rychle své peníze, které mohou ihned využít 
k nákupu dalších zásob a výrobě.

ROGER 
PLATBA 
ZKRACUJE 
SPLATNOST 
FAKTUR NA 
3 DNY
Roger Platba je řešení dlou-
hých splatností faktur. Klient si 
sám vybírá, u které faktury chce 
zkrátit splatnost. Do 3 dnů pak 
získá peníze na účet v průměru 
za 1,57 % z celkové hodnoty fak-
tury.

ORiON EDI 
PATŘÍ KE 
SVĚTOVÉ ŠPIČCE
Vlajkovou lodí společnosti GRiT je systém 
pro automatizovanou výměnu dokladů mezi 
odběrateli a dodavateli – ORiON EDI. Systémem 
každý měsíc protečou téměř 3 miliony dokladů 
a využívají ho firmy jako Alza, OBI nebo Nestlé.

VÍCE INFORMACÍ 
O ROGER PLATBĚ

PROFIL ZÁKAZNÍKA
Pilulka Lékárny a. s. je největší on-line lé-
kárna v České republice, která u nás zá-
roveň provozuje 30 vlastních a 120 fran-
šízových kamenných lékáren. Kromě 
léčiv prodává i kosmetiku, doplňky stra-
vy nebo drogerii. Celkem nabízí 70 tisíc 
položek zboží a působí v Česku, na Slo-
vensku a v Rumunsku. V roce 2019 měla 
obrat za celou skupinu včetně franšízy 
2‚4 miliardy Kč.
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Pomalá expedice, vysoká chybovost
Firma Bonus Bona provozující e-shop se zub-
ními kartáčky zubni-kartacek.cz se ve svém 
skladu potýkala se stejnými problémy jako 
tisíce dalších e-shopů v  Česku. Vychystá-
vání objednávek bylo pomalé, skladníci dělali 
chyby, nikdo neměl přehled o  skladových zá-
sobách ani pozicích jednotlivých položek.

Společnost za tento chaos draze platila, nad-
bytečné náklady šly do desetitisíců korun 
měsíčně. „Většina kartáčků vypadá stejně, mají 
i  podobné obaly, takže skladníci se při výdeji 
často pletli. Občas jsme zákazníkovi poslali o  ti-
síc korun dražší kartáček, než který si objednal. 
Takový člověk se pak nemusí vůbec ozvat, takže 
vy jen počítáte ztráty,“ přiznává Petr Matoušek, 
jednatel Bonus Bona.

Podobné chyby navíc neovlivňují jen konkrétní 
objednávku, ale mají vliv i  na další. „Neměli 
jsme přehled o skladových zásobách a například 
jsme zákazníkovi tvrdili, že daný kartáček máme 
skladem. Teprve poté jsme zjistili, že už vlastně na 
skladě není,“ pokračuje Matoušek.

Striktní požadavky, které splnila jen LOKiA
S  růstem firmy i  počtem objednávek byl stá-
vající systém práce neudržitelný, začalo proto 
hledání skladového systému. Firma chtěla 
software, který zajistí jednoduchý a bezproblé-
mový příjem, zaskladnění i výdej zboží. Tak, aby 
se vším bylo co nejméně práce, co nejméně 
papírování a  aby jeho obsluhu zvládli sami 
skladníci.

Výběrem systému v  Bonus Bona strávili ně-
kolik týdnů. Zvítězila LOKiA WMS od firmy 
GRiT. „Zvažovali jsme několik dodavatelů i vývoj 
vlastního systému na míru, ale nakonec jsme se 
rozhodli pro LOKiA. Nabízí nejvíce funkcí, navíc 
umožňuje provádět inventuru za běhu, což je pro 
nás důležitá věc,“ přibližuje výběr skladového 
systému Matoušek.

Následovalo několik schůzek a  integrace 
s  účetním systémem FlexiBee, který v  Bonus 
Bona používají. „Oceňuji, že zástupci GRiTu byli 
absolutně otevření a  přiznávali omezení, které 
jejich systém má. Navíc ihned přicházeli s  mož-
nostmi řešení. Nasazení i naší vinou trvalo déle, 
ale integrace je perfektní a dnes nám LOKiA a Fle-
xiBee odvádí skvělou službu,“ pochvaluje si Ma-
toušek.

Výsledek? 6× rychlejší expedice a konec zá-
měn zboží
To, co se ale po nasazení LOKiA stalo, v Bonus 
Bona nejspíš nečekali ani v tom nejoptimistič-

tějším scénáři. Zrychlila se expedice, zpřesnily 
se inventury, došlo k  úplné eliminaci záměn 
zboží.

„O Vánocích 2018 nám odbavení všech objedná-
vek v jednom dni zabralo přibližně 12 hodin. O rok 
později, s nasazeným systémem LOKiA, jsme ten 
stejný počet objednávek odbavili za dvě hodiny. 
Klidně můžu zastoupit kolegu skladníka, když je 
na dovolené, a během chvilky vyřídit všechny ob-
jednávky. Práce s LOKiA je tak jednoduchá, že by ji 
zvládl i můj 16letý syn,“ říká Matoušek.

LOKiA do skladu Bonus Bona vnesla také pořá-
dek. Zatímco dříve byly rozdíly mezi papírovým 
a  skutečným stavem skladu při inventarizaci 
několik desítek tisíc Kč, dnes jsou to řádově 
stokoruny.

Skladový systém firmě ušetřil jednoho za-
městnance
Rychlejší odbavování objednávek, přesnější 
evidence skladových pozic nebo optimalizace 
tras ve skladu navíc ušetřila firmě Bonus 
Bona jednoho zaměstnance.

ODBAVENÍ 
OBJEDNÁVEK VE 
SKLADU E-SHOPU 
BONUS BONA JE PO 
NASAZENÍ LOKiA 
WMS 6× RYCHLEJŠÍ
Když ještě ve firmě Bonus 
Bona nepoužívali skladový 
systém, skladníci při 
vychystávání objednávky 
asi čtyřikrát týdně omylem 
zaměnili zboží a poslali 
zákazníkovi něco jiného, 
než si objednal. Po nasazení 
systému LOKiA WMS však 
došlo ke zlomu – skladníci 
už půl roku ani jednou 
zboží nezaměnili. Systém 
navíc šestinásobně urychlil 
expedici. ZVAŽOVALI 

JSME NĚKOLIK 
DODAVATELŮ 
I VÝVOJ VLASTNÍHO 
SYSTÉMU NA MÍRU, 
ALE NAKONEC JSME 
SE ROZHODLI PRO 
LOKiA.
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O VÁNOCÍCH 2018 
NÁM ODBAVENÍ 
VŠECH OBJEDNÁVEK 
V JEDNOM DNI 
ZABRALO PŘIBLIŽNĚ 
12 HODIN. 
O ROK POZDĚJI, 
S NASAZENÝM 
SYSTÉMEM LOKiA, 
JSME TEN STEJNÝ 
POČET OBJEDNÁVEK 
ODBAVILI ZA DVĚ 
HODINY

PROFIL ZÁKAZNÍKA
Bonus Bona s.r.o. je česká firma provozu-
jící několik e-shopů i kamenných prode-
jen, například e-shop Zubní-kartáček.cz 
nebo obchod se zvířecími krmivy Vese-
léZvíře.cz. K němu provozuje čtyři kamen-
né obchody s chovatelskými potřebami.

PŘÍPADOVÁ STUDIE

„Kdybychom neměli skladový systém, potřebu-
jeme do skladu o  člověka více. Díky přesné evi-
denci pozic jsme navíc mohli přejít na náhodný 
systém zaskladňování zboží, kdy jednotlivé po-
ložky umísťujeme na první vhodnou pozici. Za-
skladňování i vyskladňování zboží je pak rychlejší, 
než když musíte produkty systematicky řadit vedle 
sebe,“ pokračuje Matoušek.

Jednatel Bonus Bona přiznává, že je ze sklado-
vého systému nadšený a dodnes v něm obje-
vuje malé vychytávky, o kterých nevěděl a které 
mu dělají obrovskou radost. „Jsem z  LOKiA 
skutečně nadšený. Pokud máte e-shop s  řádově 
stovkami druhů zboží, je pro vás podobný systém 
prakticky nutností. Já už si dnes bez něj nedokážu 
svůj sklad představit,“ uzavírá Matoušek.
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„HLAVNĚ ZŮSTAŇTE 
NEGATIVNÍ“ ANEB 
TOP ZÁŽITKY, KTERÉ 
NÁS POTKALY BĚHEM 
JARNÍHO LOCKDOWNU

Kancelář? Klidně i na záchodě
Neobvyklé situace často vyvolávalo už to, od-
kud jsme pracovali. Ne každý má tu možnost 
vyčlenit si v  domě nebo bytě samostatnou 
místnost na pracovnu, a  tak víc než polovina 
z  nás úřadovala z  ložnice, obýváku, kuchyně 
nebo balkonu.

Anonymita on-line schůzek některé dokonce 
sváděla k tomu, aby si při jednání odskočili na 
záchod. Jednomu z našich kolegů se to ale vy-
mstilo – když zrovna vykonával potřebu, někdo 
ho na schůzce vyzval, aby se k tématu vyjádřil. 
Následující desítky sekund pro něj byly neko-
nečně dlouhé…

Košile, kravata a… dál?
Velkým tématem jarní vlny homeofficů bylo 
také oblečení. Někteří se oblékali stejně, jako 
kdyby šli do kanceláře, jiní zůstávali v pyžamu 
a  další přes sebe navlékli pohodlné tričko 
a tepláky. To pravé pozdvižení ale nastalo, když 

jsme měli důležitou schůzku s  klientem nebo 
obchodním partnerem.

Zejména pánové tyto situace řešili tak, že si 
oblékli košili, kravatu a  třeba i  sako. Ale dole 
zůstali jen v  teplákách nebo spodním prádle, 
protože na kameře notebooku to není poznat. 
Tedy nebylo – do chvíle, kdy si to jeden náš ko-
lega neuvědomil, rychle vstal od počítače a kli-
ent si tak detailně prohlédl jeho staré spodky.

Hlavně zůstaňte negativní
Internet na jaře doslova zaplavila videa, na 
kterých formálně oblečený člověk sděloval 
firmě nebo světu důležitou zprávu, zatímco za 
ním proběhl partner či dítě ve spodním prádle 
a  zvesela cosi vykřikovali. A  nám se něco po-
dobného stalo taky.

Syn jednoho z  našich kolegů při důležité 
schůzce rozrazil dveře do místnosti a  zřetel-
ným hlasem pronesl: „Já se na to, tati, můžu 
vys*at, na hodině jsem byl s učitelkou jedinej 
a musel jsem to s ní dělat sám…“

Co nás ale vykolejilo nejvíc? Když jsme se s kli-
entem po schůzce loučili a on nám popřál, ať 
„zůstaneme co nejdéle negativní.“ Nastalo 
dlouhé trapné ticho, než jsme pochopili, co 
nám to klient vlastně vzkazuje.

„JEDNA NAŠE 
KOLEGYNĚ 
ABSOLVOVALA 
ON-LINE HOVOR 
S CHLAPÍKEM, KTERÝ 
U TOHO SEDĚL NA 
ZÁCHODĚ A JEŠTĚ 
BYL NAHÝ. CO 
DODAT.“

„ASI NIKDY 
NEZAPOMENU NA 
TEN MOMENT, KDYŽ 
NA MĚ BĚHEM 
HOVORU HLASITĚ 
VOLALA DCERKA, ŽE 
ZROVNA SKONČILA 
NA NOČNÍKU A ZDA 
JI PŮJDU UTŘÍT.“

„SVÉHO KRÁLÍKA 
MÁM NORMÁLNĚ 
RÁD. KDYŽ ALE 
ZROVNA MÁTE 
SLOVO NA 
CELOFIREMNÍ 
PORADĚ A ON V TU 
CHVÍLI ZAČNE 
VYHRYZÁVAT DÍRU 
DO KOBERCE, 
NEJRADŠI BYSTE MU 
ZAKROUTILI KRKEM.“

Když koronavirová krize koncem října opět 
poslala půlku republiky do domácí karantény, 
vzpomněli jsme si na zážitky, které nás v GRiTu 
potkaly během lockdownu na jaře. Některé byly 
komické, jiné bizarní – a v některých se možná 
sami najdete. Výčet toho, co nás nejvíc pobavilo 
nebo ztrapnilo, přinášíme v tomto článku.
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CESTA DO PRAVĚKU NEBO 
TŘÍDENNÍ POCHOD 
V KRUŠNÝCH HORÁCH. VÝLETY 
PO ČESKU, KTERÉ SI ZAMILUJÍ 
I ZARYTÍ INTROVERTI
I když v GRiTu dělá spousta ajťáků, 
nerdů a geeků, všichni víme, že občas 
je potřeba od počítače vstát a vyrazit 
na výlet. V posledních měsících jsme 
proto brouzdali českou krajinou a vybrali 
místa, která nás nadchla ze všech nejvíc – 
a která zaručeně nadchnou taky vás.

VÍCE  
O VÝLETĚ

VÍCE  
O VÝLETĚ

VÍCE  
O VÝLETĚ

VÍCE  
O VÝLETĚ

VÍCE  
O VÝLETĚ

VÍCE  
O VÝLETĚ

VÍCE  
O VÝLETĚ

VÍCE  
O VÝLETĚ

VÍCE  
O VÝLETĚ

1. Návrat v čase o tisíce let 
Boubínský prales je jedním 
z posledních původních lesů 
u nás. Jako byste se vrátili do 
pravěku. Nejlepší je to z Kubovy 
Huti a pak rovnou do srdce 
pralesa. 2. Hora, kde odpočívají rytíři 

Pověst o blanických rytířích zná 
asi každý. Na Malém Blaníku 
stojí kaplička, na Velkém 
Blaníku rozhledna a u Veřejové 
skály nakouknete do hory 
spících rytířů.

5. Parádní jídlo i koupačka 
Z Jedovnic vyrazte na 
jihovýchod do Lulče. Po 
příjemných 20 kilometrech 
vás čeká koupačka v lomu 
a restaurace Panelka, kterou 
vychvaloval i Lukáš Hejlík.

6. Skála, odkud kázali 
Cyril s Metodějem 
Asi osm metrů vysoká skála 
Kazatelna v srdci chřibské 
vrchoviny nabízí neskutečný 
výhled do okolí – a navíc odtud 
podle legend v 9. století kázali 
Cyril s Metodějem.

3. Třídenní trek v Krušných horách 
68 km dlouhý pochod z Komáří 
hůrky do Jirkova přes bývalé 
Sudety vám změní pohled na život. 
Doporučujeme každému, kdo si 
chce pořádně vyčistit hlavu.

4. Mrazivý zážitek u protržené 
přehrady 
Přehrada u obce Desná 
v Jizerských horách byla 
otevřena roku 1915 – a hned 
další rok se protrhla. Zemřelo 
65 lidí a ruina přehradní věže 
je dodnes němým svědkem 
této tragédie.

9. Zámecká cesta kolem Opavy 
Máte rádi zámky a zámecké 
parky? Pak vás tenhle výlet 
bude bavit. 46km okruh na 
jihovýchod od Opavy nejlépe 
projedete na kole a navštívíte 
při něm hned tři zámky.

8. Nejoblíbenější poutní místo 
na Moravě 
Hostýn a jeho mariánská 
svatyně je zrcadlem do dávné 
historie. První lidé tu žili už 
v době kamenné, ze země 
vyvěrá zázračná voda a projít 
si můžete i křížovou cestu.

7. Lepší než dokumenty 
od BBC 
Chropyňský rybník vypadá 
jak z jiného světa. Hladina 
je posetá zelenými listy 
vzácné kotvice plovoucí, 
na březích sídlí chráněný 
racek a pod vodou žijí 
stovky žab.
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https://www.grit.eu/cs/vylety/detail-vyletu/krusne-hory/?utm_source=grit-list-2020&utm_medium=tipy-na-vylet&utm_campaign=krusne-hory
https://www.grit.eu/cs/vylety/detail-vyletu/jizerske-hory/?utm_source=grit-list-2020&utm_medium=tipy-na-vylet&utm_campaign=jizerske-hory
https://www.grit.eu/cs/vylety/detail-vyletu/zamky-okolo-opavy/?utm_source=grit-list-2020&utm_medium=tipy-na-vylet&utm_campaign=zamky-okolo-opavy
https://www.grit.eu/cs/vylety/detail-vyletu/chropynsky-rybnik/?utm_source=grit-list-2020&utm_medium=tipy-na-vylet&utm_campaign=chropynsky-rybnik
https://www.grit.eu/cs/vylety/detail-vyletu/boubinsky-prales/?utm_source=grit-list-2020&utm_medium=tipy-na-vylet&utm_campaign=boubinsky-prales
https://www.grit.eu/cs/vylety/detail-vyletu/maly-blanik/?utm_source=grit-list-2020&utm_medium=tipy-na-vylet&utm_campaign=maly-blanik
https://www.grit.eu/cs/vylety/detail-vyletu/z-lulce-do-jedovnice/?utm_source=grit-list-2020&utm_medium=tipy-na-vylet&utm_campaign=z-lulce-do-jedovnice
https://www.grit.eu/cs/vylety/detail-vyletu/kazatelna/?utm_source=grit-list-2020&utm_medium=tipy-na-vylet&utm_campaign=kazatelna
https://www.grit.eu/cs/vylety/detail-vyletu/hostyn/?utm_source=grit-list-2020&utm_medium=tipy-na-vylet&utm_campaign=hostyn


Vydavatel: GRiT, s.r.o, Kopečná 10, 602 00 Brno, Česká republika, T: +420 541 212 199, E: marketing@grit.cz, www.grit.cz

https://www.grit.eu/cs/

