
Noviny pro pfiíznivce softwarov˘ch fie‰ení vydávané spoleãností CCV Informaãní systémy

Díky svému fie‰ení EDI ORION® patfií CCV
Informaãní systémy jiÏ fiadu let mezi klíãové
VAN (Value Added Network) operátory pro
elektronickou v˘mûnu dokladÛ jako jsou
objednávky, faktury, dodací listy, ceníky,
katalogy zboÏí, logistické doklady a fiadu
dal‰ích. Na základû vyuÏívání globálních
standardÛ komunikace se tedy jedná 
o komplexní fie‰ení pro ve‰keré doklady
v obchodním styku. „EDI ORION® 2.0 
je moÏné chápat jako skuteãnû komplexní
nástroj pro fie‰ení elektronické komunikace
pfiesnû podle individuálních potfieb kaÏdého
zákazníka, kterému pfiinese roz‰ífiení spolu -
práce s obchodními partnery, úsporu ãasu
a penûz, spolehlivost a kompatibilitu,“
doplÀuje David Reichel, fieditel divize CCV
eBusiness.

Webová sluÏba dostupná 
odkudkoli zajistí integraci
celopodnikové e-komunikace

EDI ORION® 2.0. je fie‰ení na technologii
Oracle poskytované formou sluÏby, které
lze vyuÏívat prostfiednictvím webové 
aplikace a pomocí komunikátoru integrovat
pfiímo s ERP systémem. Zaji‰Èuje konverzi
v‰ech formátÛ obchodních dokumentÛ, 
jejich strukturované zpracování, pfievod 
do ãitelné podoby (napfi. PDF), pfiijímání 
a doruãování s notifikací o pfiijetí a následnû
správu ve webovém archivu, v‰e v˘hradnû
pfies zabezpeãenou komunikaci. EDI ORION®

2.0 tak umoÏÀuje spoleãnostem komuniko-
vat s obchodními tuzemsk˘mi i zahra -
niãními partnery elektronicky pomocí
jednoho v˘konného a komplexního fie‰ení,
které integruje v˘hody nadnárodních 

standardÛ EDI, moderní B2B komunikace,
datov˘ch schránek a zároveÀ slouÏí jako
clearingové centrum pro e-fakturaci. Zákaz -
níci tak mají jedin˘ nástroj pro v‰echny
vyuÏívané oblasti e-komunikace, kter˘ navíc
provádí archivaci dokumentÛ, umoÏÀuje 
jejich správu v oddûlen˘ch denících, snadné
vyhledávání, posílá avíza o vybran˘ch
událostech a je nezávisl˘ na pouÏívaném
formátu. UÏivatelé si mohou navíc nastavovat
zasílání rÛzn˘ch upozornûní, pohodlnû
vyuÏívat elektronick˘ podpis. Toto fie‰ení
nejenÏe pomáhá v˘raznû urychlit a zauto -
matizovat obchodní a logistické procesy,
ale stejnû spolehlivû slouÏí i pro správu ko-
munikace s orgány vefiejné moci a dokonce
nabízí chytré funkcionality pro automatizaci
obchodních a logistick˘ch procesÛ se za-
mezením pfienosu chyb a rozdûlením pfiístupu
k agendám podle rolí na stranû uÏivatele.
¤e‰ení umoÏÀuje firmû pracovat s jedním
certifikátem v jediném systému jak pro 
e-business (e-fakturaci, EDI), tak i pro kon-
takt s orgány vefiejné moci.

EDI ORION® 2.0 pro malé 
i velké, stfiední nevyjímaje

Velkou v˘hodou fie‰ení EDI ORION® 2.0 je
jeho variabilita. Smysl tedy má jiÏ pro
spoleãnosti s men‰ím objemem vymûÀo-
van˘ch dokumentÛ, a to díky moÏnosti
získat balík standardních sluÏeb. Pfii vût‰ím
objemu dokladÛ platí pravidlo, Ïe
s mnoÏstvím realizovan˘ch transakcí je
v˘hodnûj‰í cena za pfienesená data. Pro
zákazníky EDI ORION® 2.0 je také
pfiipravena rozsáhlá technická podpora.
Pavel ·afarãík, vedoucí v˘voje doplÀuje: 

„EDI ORION® 2.0 umoÏÀuje celou fiadu 
variant práce podle toho, co zákazníkovi 
nejvíce vyhovuje. MÛÏe vyuÏít pfiíjem 
a tvorbu dokladÛ ve webovém rozhraní 
aplikace nebo integrovat EDI do stávajícího
informaãního systému automatick˘m 
pfie nosem zpráv z lokálního disku nebo na
disk a to buì vyuÏitím webové sluÏby nebo
pomocí komunikátoru. Samo zfiejmostí 
je moÏnost sledování obsahu a stavu
doruãení zpráv i z mobilních zafiízení jako
jsou notebooky nebo PDA s pfiipojením
k internetu. DÛleÏité je, Ïe ve‰kerá komu-
nikace probíhá ‰ifrovanû, a tím je zaji‰tûn
bezpeãn˘ pfienos dat.“

EDI ORION® konvertuje a doruãí
aÏ milion zpráv mûsíãnû

¤e‰ení EDI ORION® si jiÏ získalo mezi
zákazníky znaãnou oblibu. DÛkazem je fakt,
Ïe sluÏby pro elektronickou v˘mûnu dat
ORION® vyuÏívá více neÏ 700 spoleãností
v âR i SR, jimÏ zaji‰Èuje komunikaci s ob-
chodními partnery nejen v tûchto zemích,
ale po celém svûtû, nejãastûji pak 
v Nûmecku, Rakousku, Maìarsku a Polsku.
KaÏd˘ den v roce, 24 hodin dennû je zpra-
cováváno tisíce dokladÛ. KaÏd˘ mûsíc 
je pak prostfiednictvím fie‰ení EDI ORION®

spolehlivû pfieloÏeno (z rÛzn˘ch formátÛ
protistran) a doruãeno témûfi milion zpráv
pro tisíce zapojen˘ch subjektÛ. „S fie‰ením
EDI ORION® 2.0 získává zákazník chytré
fie‰ení s nadstandardní moÏností zpûtné
vazby na ‰piãkové technologii. DÛleÏit˘m
parametrem je rovnûÏ jeho dostupnost 
a jednoduchá a rychlá implementace,“
uzavírá David Reichel.

Visimpex zvolil fie‰ení integrované
v jednom ERP systému
¤e‰ení CCV ¤ízen˘ sklad, zaloÏené na plat-
formû Microsoft Dynamics NAV, poskytuje
pomocí vyuÏití on-line komunikujících radio -
frekvenãních terminálÛ plné pokrytí ve‰ke -
r˘ch procesÛ se schopností automatického
zaznamenávání a fiízení v‰ech skladov˘ch
operací. V reálném ãase tak umoÏÀuje kom-
plexní správu provozu skladu s vyuÏitím
moderních technologií a automatické identi-
fikace. Zdenûk Polá‰ek, vedoucí skladu
spoleãnosti Visimpex k implementaci ¤íze -
ného skladu od spoleãnosti CCV Informaãní
systémy fiíká: „Nov˘ systém v praxi znamená,
Ïe se ve‰keré zboÏí vyskladÀuje naãtením
kódu pomocí radiofrekvenãního terminálu,
tedy s vût‰í pfiesností. Minimalizuje omyly
pracovníkÛ a zvy‰uje produktivitu práce.
Na‰e zákazníky tak dokáÏeme obslouÏit zase
o nûco rychleji a kvalitnûji." Pfii v˘bûru doda-
vatele se stala v˘hodou volba fie‰ení inte-
grovaného v rámci jediného systému
Microsoft Dynamics NAV, kter˘ jiÏ byl
ve Visimpexu pouÏíván a jeho dodateãné
roz‰ífiení o skladové fie‰ení CCV nepfied-
stavovalo Ïádné komplikace. Volbu doda-
vatele Zdenûk Polá‰ek vysvûtluje: „CCV jsme
vybrali na základû anal˘zy skladov˘ch
procesÛ provedené jejich odborníky, ktefií
prokázali vysokou profesionální úroveÀ
a znalost dané problematiky podporovanou
aktivním pfiístupem k fie‰ení poÏadavkÛ.“

¤ada v˘hod a uÏiteãn˘ch funkcí
systému zvy‰uje efektivitu
OkamÏité v˘sledky po implementaci nového
modulu komentuje Petr Matu‰ka, fieditel 
divize CCV Business Solutions: „Jsme rádi,
Ïe se splnily na‰e pfiedpoklady a okamÏitû
po nasazení fie‰ení CCV ¤ízen˘ sklad do‰lo 
k rapidnímu sníÏení chybovosti obsluhy 
a poãtu reklamací. Podstatnû vy‰‰í pfiehled 
o zásobách navíc vede k dal‰ímu posílení
konkurenceschopnosti Visimpexu. Jedno -
znaãnû do‰lo ke zjednodu‰ení, zrychlení 
i zpfiesnûní práce skladu a sníÏení vlivu lid-
ského faktoru.“ Jedním z nejv˘znamnûj‰ích
pfiínosÛ fie‰ení CCV ¤ízen˘ sklad je úplné
odstranûní papírov˘ch podkladÛ pro sklado -
vé pohyby zboÏí, a to díky vyuÏití radio -
frekvenãních terminálÛ. Podmínkou je fiádné
oznaãení zboÏí ãiteln˘m ãárov˘m EAN kódem
vãetnû ‰arÏe. Oznaãení pro pfiebalení zboÏí
(etikety) jsou novû automaticky tisknuty
pfiímo z ERP systému. V˘sledkem je elimi-
nace chyb zpÛsoben˘ch lidsk˘m selháním.

Podrobnosti doplÀuje Vladimír Tepl˘, hlavní
architekt fie‰ení CCV ¤ízen˘ sklad: „Odpadly
napfiíklad druhové chyby a nejrÛznûj‰í
opomenutí zpÛsobená zamûstnanci skladu,
navíc procesy provádûné skladníky je moÏné
stále sledovat a vyhodnocovat v kaÏdém 
momentu. Systém minimalizuje reklamace,
umoÏÀuje sluãování objednávek a více moÏ -
ností balení a optimalizuje rozloÏení zboÏí 
na paletû dle pevnosti obalu.“
Vylep‰en je rovnûÏ balící a kontrolní list, v‰e
probíhá na úrovni jedné lokace a záznam 
o pfiebalení je v jednom formuláfii od návrhu
aÏ po pfiesun do expediãního skladu vãetnû
zaúãtování rozdílÛ do normy.
Vyãísliteln˘m pfiínosem nového systému je
pak rychlost vychystání poloÏky, která se
zv˘‰ila o více neÏ 20%. Díky automatickému
zohlednûní tuhosti obalÛ a pfiíslu‰n˘ch
váhov˘ch limitÛ také jiÏ nedochází ke ‰kodám
vznikl˘m zborcením zboÏí na paletû. Pfiibyla
také pfiehledná evidence jiÏ vyskladnûného
zboÏí v expediãní zónû s informací o poãtu
palet a jejich hmotnosti, která je k dispozici
pro pfiesn˘ a rychl˘ podklad pro nakládku.
Tím je moÏno optimalizovat tonáÏ a velikost
auta a dosáhnout úspor pfii distribuci zákaz -
níkÛm. Pfiechodem na radiofrekvenãní ter-
minály do‰lo rovnûÏ k úsporám nejen pokud
se t˘ká administrativní zátûÏe, ale i samotné
obsluhy skladu. CCV ¤ízen˘ sklad totiÏ
umoÏÀuje pfiíjem jedné dodávky více sklad-
níky najednou a tedy pfiesouvání pracovníkÛ
dle priorit a vytíÏení, coÏ s sebou pfiiná‰í
i zkrácení ãasu pfiíjmu dodávky. Nov˘ sys-
tém umoÏÀuje rovnûÏ okamÏité zji‰tûní 
pfiípadn˘ch nesrovnalostí v prÛbûÏné inven-
tufie nebo kaÏdodenní kontrolu stavu skladu
v prÛbûhu v˘deje.

Zlep‰en˘ komfort na stranû
zákazníkÛ Visimpexu

CCV ¤ízen˘ sklad s sebou pfiiná‰í fiadu pozi-
tivních dopadÛ nejen pro samotného pfií-
jemce softwaru, ale rovnûÏ – a to je nesmírnû
dÛleÏité – i pro jeho zákazníky. Ti tak nyní u
Visimpexu mohou tûÏit zejména z
vyskladÀování zboÏí pomocí automatizované
identifikace, ãímÏ dochází k minimalizaci
chyb zpÛsoben˘ch lidsk˘m faktorem a vy-
chystávání zakázek tak lze garantovat jako
prakticky bezchybné, a to v pofiadí od ne-
jtûÏ‰ího po nejlehãí z dÛvodu eliminace pfií-
padného po‰kození lehãích obalÛ. Více
objednávek jednoho zákazníka lze nyní v
rámci jednoho dne slouãit do jedné zásilky,
pfiiãemÏ jeden druh zboÏí lze balit do více
druhÛ krabiãek.

EDI ORION® 2.0: fiada nov˘ch funkcionalit a v˘raznû vy‰‰í v˘konCCV ¤ízen˘ sklad pomáhá ve spoleãnosti
Visimpex: zjednodu‰ení, zrychlení 
a zpfiesnûní práce s v˘raznou eliminací chyb

Spoleãnost CCV Informaãní systémy pfiichází na trh s vylep‰enou verzí svého fie‰ení pro elektronickou v˘mûnu dat (EDI) 
a bezpapírovou komunikaci EDI ORION® 2.0. Pochlubit se mÛÏe fiadou aplikaãních inovací pro dal‰í zv˘‰ení produktivity obchod-
ních a logistick˘ch procesÛ a také nûkolika chytr˘mi funkcionalitami, jako napfiíklad agentem pro sledování pfiíjmu dodávek, kter˘
plní funkci rozdílové zprávy. Z dal‰ích nov˘ch vlastností fie‰ení ORION® 2.0 je tfieba uvést nejen správu datov˘ch schránek 
a rÛzn˘ch typÛ zpráv v samostatn˘ch denících ãi ‰iroké uplatnûní díky podpofie v‰ech pouÏívan˘ch formátÛ pro e-fakturaci, 
ale díky posílení archivaãní a pfienosové kapacity také v˘razné zv˘‰ení v˘konu. 

PÛlroãní zku‰enosti s podnikov˘m fie‰ením CCV ¤ízen˘ sklad na ERP systému Microsoft
Dynamics mají ve spoleãnosti Visimpex, která nabízí tisíce poloÏek spojovacího 
materiálu s garancí kvality a standardizovaného balení pro obchodníky, fiemeslníky,
stavebnictví, specializované v˘roby i nároãné v˘robní segmenty. Její logistické cen-
trum v Pfierovû o kapacitû 5000 skladov˘ch míst je tak vybaveno nejen moderní
skladovou technikou, ale také ‰piãkov˘m informaãním systémem. Mezi nejzásadnûj‰í
pfiínosy implementovaného fie‰ení pro fiízení skladÛ (Warehouse Management 
Systems) patfií zejména v˘razné celkové zjednodu‰ení skladov˘ch procesÛ a tedy 
i administrativní zátûÏe, zrychlení vychystání zboÏí o 20% a absolutní odstranûní
druhov˘ch chyb pfii vychystávání zboÏí a opomenutí zpÛsoben˘ch zamûstnanci skladu
vãetnû úplného odstranûní ‰kod zpÛsoben˘ch nedodrÏením váhov˘ch limitÛ.
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¤e‰ení EDI ORION® 2.0

KDO SE 
V TOM MÁ 
VYZNAT? 
RŮZNÁ XML 
NEBO EDI, 
PAK TY 
DATOVÉ
SCHRÁNKY, 
TO JE 
ČURBES!

ALE DÍKY 
VYUŽITÍ SLUŽEB
CLEARINGOVÉHO
CENTRA ORION
SE NEMUSÍME
STARAT...

JAKÝ FORMÁT
ELEKTRONICKÉ
FAKTURY MAJÍ
ZÁKAZNÍCI 
NEBO JAKÝ 
JE ZROVNA 
V MÓDĚ.

CCV ¤ízen˘ sklad

V˘konné WMS fie‰ení 
integrované v jednom 
systému Microsoft 
Dynamics (strana 1)

CCV uvolnilo novou 
verzi EDI ORION® 2.0:
chytré funkce a vy‰‰í
v˘kon  (strana 1)

eGovernment: 
Elektronická podání
vinafiÛ narostla 
12x více  (strana 2)

ORION®

podporuje
e-fakturaci ISDOC  
(strana 2)

GASTON nasazuje 
ocenûné BI fie‰ení
postavené na Microsoft 
Dynamics  (strana 2)

KAMARÁD 
SE CAMRAL
JAK RYCHLE 
PRÝ UMÍ 
VYEXPEDOVAT 
OBJEDNANÉ 
STAVEBNINY...

MACHÍREK!
VSADIL JSEM 
SE S NÍM 
O MONTÉRKY, 
ŽE TO ZVLÁDNU
RYCHLEJI.

JENŽE JSEM 
ZAPOMNĚL, 
ŽE JEŠTĚ 
NEMÁME 
TEN JEJICH 
MICROSOFT 
DYNAMICS.
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Termín pro podání povinného prohlá‰ení byl
10. záfií 2009 a kromû tradiãní a jiÏ nepfiíli‰
vyhovující papírové formy jej bylo moÏno
provést elektronicky a to novû bez elektronic -
kého podpisu pouze na základû pfiihla‰o-
vacího jména a hesla, které zájemce získal 
v nejbliÏ‰í Agentufie pro zemûdûlství a venkov.
O tom, Ïe nezÛstalo pouze u moÏnosti, ale
nesporn˘ch v˘hod elektronického podání
vyuÏili vinafii i ve skuteãnosti, svûdãí leto‰ní
aktuální ãísla z registrÛ vinic. „Celkov˘ poãet
papírov˘ch podání oproti loÀsku poklesl
o 48% a naopak poãet elektronick˘ch podání
vzrostl 11,8krát,“ uvedl Radim ·ediv˘
ze spoleãnosti CCV Informaãní systémy,
která je technologick˘m dodavatelem registrÛ
Ministerstva zemûdûlství.
Pozitivní byl v‰ak nejen zpÛsob, ale i skla dové
zásoby. „V˘robci a obchodníci s vínem, ktefií
svou ohla‰ovací povinnost provedli elektronicky,
evidují 649.622 hektolitrÛ zásob vína, celkové
ãíslo pak bude vy‰‰í neÏ je odhadovaná
leto‰ní roãní tuzemská produkce vína,“
komentuje leto‰ní v˘sledky vedoucí registru
vinic Ing. Rostislav Gruna z UKZUZ (Ústfiední
kontrolní a zku‰ební ústav zemûdûlsk˘).

Elektronická podání pomáhají
vinafiÛm i státní správû
Elektronická forma podání mají oproti kla-
sick˘m zpÛsobÛm celou fiadu nesporn˘ch
v˘hod, tûmi nejvût‰ími je naprostá jednodu-
chost a v˘razná úspora ãasu, a to nejen na
stranû vinafiÛ, ale i státní správy, jak potvrzuje
vedoucí registru vinic Ing. Rostislav Gruna 
z Ústfiedního kontrolního a zku‰ebního ústavu
zemûdûlského: „Díky plné elektronizaci desítek
tisíc podání roãnû a tedy v˘raznû zjedno -
du‰ené agendû ‰etfiíme v˘znamné finanãní 
i lidské zdroje, roãní úspora práce úfiadu 
pfiijde na 5 tisíc ãlovûkohodin. Na stranû vinafie
je ãasová úspora také znaãná, z na‰ich poz-
natkÛ vypl˘vá, Ïe jednoduché elektronické
podání trvá prÛmûrnû 12 minut, papírové pak
minut 80.“

Spoleãnost CCV Informaãní systémy
oznámila, Ïe její clearingové centrum
ORION® nabízí s úãinností od 1. kvûtna
2009 v‰em sv˘m zákazníkÛm zdarma pod-
poru pfienosu dat ve formátu ISDOC. 

ISDOC je tuzemsk˘ elektronick˘ datov˘ 
formát zamûfien˘ na elektronickou fakturaci
(e-fakturaci). Pfiínosem jeho zavádûní je
dosáhnout za pfiispûní v˘robcÛ úãetních
a ekonomick˘ch systémÛ dal‰ího rozvoje
elektronické v˘mûny dokumentÛ pfiedev‰ím
v rámci men‰ích podnikÛ a organizací.
CCV Informaãní systémy se stala prvním
VAN operátorem (Value Added Network) pro
elektronickou v˘mûnu dat, kter˘ oznámil
podporu nového formátu ISDOC pro elek-
tronickoku fakturaci. S úãinností od prvního
kvûtna 2009 je tak ISDOC podporován jako
jeden z mnoha „inhouse" datov˘ch formátÛ,
a to zdarma pro v‰echny zákazníky jako
souãást sluÏby clearingového (konsoli-
daãního) centra ORION®, které kaÏd˘ mûsíc
slouÏí více neÏ 700 zákazníkÛm k doruãení
více neÏ miliónu zpráv tisícÛm protistran.
„Víme, Ï na‰e role VAN operátora znamená
zajistit na‰im zákazníkÛm sluÏby pro fie‰ení
konkrétních procesÛ, bez ohledu na to, jak se
mûní legislativa a kter˘ formát je zrovna v
módû. Pro zaji‰tûní spolehlivého pfienosu da-

tov˘ch prvkÛ protistran se peãlivû drÏíme
multioborov˘ch standardÛ," fiíká David Re-
ichel, fieditel divize CCV eBusiness, a dodává:
„Téma bylo souãasnû také pfieneseno pod
pracovní skupinu zastfie‰enou organizací
GS1, abychom zde dÛslednû provûfiili
moÏnosti namapování v‰ech datov˘ch prvkÛ
ISDOC na EDIFACT, primárnû na fakturaãní
typ zprávy INVOICE standardu EANCOM."

Elektronická fakturace 
i pro malé spoleãnosti
PfiestoÏe âeské republice stále pfievaÏuje „pa-
pírov˘“ zpÛsob fakturace, pokroãilej‰í formy
EDI komunikace mezi obchodními
spoleãnostmi zaÏívají v posledních mûsících
mezi tuzemsk˘mi firmami znateln˘ rozvoj.
Klíãov˘mi argumenty jsou pfiitom urychlení
procesÛ vázan˘ch na v˘mûnu dokumentÛ a
sníÏení chybovosti.
Jedním z dal‰ích akcelerátorÛ tohoto rozvoje
by se mûl stát i nov˘ tuzemsk˘ formát ISDOC
(Information Systems Document), kter˘ by
mûl slouÏit pro tu ãást trhu, jeÏ poÏaduje
pouze elektronické fie‰ení fakturace, tedy pro
vybranou skupinu ÏivnostníkÛ a mal˘ch pod-
nikÛ. Jeho budoucí podporu ohlásili v˘z-
namní v˘robci úãetních a ekonomick˘ch
systémÛ v âR. Díky ní mohou men‰í firmy

pfiijímat faktury elektronicky s moÏností
snadného importu do systému bez do-
dateãného zásahu dodavatele informaãního
systému, coÏ mÛÏe pfiispût k plynulej‰ímu
rozvoji elektronické fakturace.
Komunikace se stfiedními a velk˘mi spoleã -
nostmi, jeÏ vyÏadují elektronické pokrytí 
i dal‰ích obchodních a logistick˘ch dokladÛ
(objednávka, dodací list, pfiíjemka atd.) a vy -
uÏívají plnohodnotnou elektronickou v˘mûnu
dat (EDI), je pak fie‰ena konverzí lokálního
formátu ISDOC do standardního formátu faktu -
raãní zprávy INVOICE, a to rÛzn˘mi zpÛsoby
s nevelk˘mi náklady a bez nutnosti nároã -
ného zásahu do ERP systému. Pro typické

uÏivatele EDI komunikace z fiad dodavatelÛ
tímto vzniká moÏnost bez dal‰ích nákladÛ
ze svého systému faktury nejen odesílat, ale
formou standardní podpory ISDOCu ve svém
informaãním systému a také v EDI fie‰ení
ORION® pfiijímat faktury od sv˘ch subdoda-
vatelÛ, dodavatelÛ sluÏeb a podobnû, coÏ
mÛÏe v˘znamnû ovlivnit dal‰í pouÏívání
a rozvoj elektronické fakturace.
CCV Informaãní systémy se nejen podílí
v pracovních skupinách SdruÏení pro infor-
maãní spoleãnost (SPIS) nebo sdruÏení GS1
na rozvoji elektronické v˘mûny dokumentÛ
na ãeském trhu, ale pfiipojilo se i k deklaraci
o spoleãném postupu v oblasti fie‰ení elek-

tronické fakturace v âR, kterou organizuje
sdruÏení SPIS. „Tímto krokem na‰e spoleã -
nost vyjadfiuje souhlas s my‰lenkou spojit
své síly s ostatními v˘vojáfisk˘mi, prodejními
a implementaãními spoleãnostmi v oblasti
ERP, podnikov˘ch informaãních systémÛ 
a ostatního ekonomického software na pro -
sazení spoleãn˘ch postupÛ v oblasti elektro -
nické fakturace, které povedou v rámci âR 
k vyuÏívání elektronick˘ch zpráv místo pa-
pírov˘ch dokladÛ. Navazujeme tím na dlouho-
 dobou spolupráci, kterou v oblasti integrace
elektronické komunikace s producenty a im-
plementátory software dlouhodobû rozvíjíme,"
fiíká David Reichel, fieditel divize CCV eBusiness.

Ov‰em dÛleÏit˘m aspektem je i elimininace
rizika ãasového prodlení. Zákonem dan˘m
datem podání povinného prohlá‰ení o skla -
dov˘ch zásobách se totiÏ rozumí datum
doruãení na ÚKZÚZ (Ústfiední kontrolní 
a zku‰ební ústav zemûdûlsk˘). Podáním elektro-
nicky se vinafii vyhnou moÏnosti, Ïe k doru -
ãení dojde po termínu podání. „Je znám
pfiípad, kdy i doporuãen˘ dopis ‰el ‰est dní.
BohuÏel úfiad taková podání dle zákona musí
chápat jako pozdû doruãená,“ vysvûtluje
Gruna.

O povinném prohlá‰ení 
o zásobách
Povinné prohlá‰ení o zásobách je stanoveno
v zákonû 321/2004 Sb. o vinohradnictví 
a vinafiství. Zákon uvádí, Ïe kaÏd˘, s v˘jimkou
maloobchodníka a koneãného spotfiebitele, 
je povinen kaÏdoroãnû odevzdat prohlá‰ení
o zásobách hroznového mo‰tu, zahu‰tûného
hroznového mo‰tu, rektifikovaného mo‰-
tového koncentrátu a vína, které skladoval
k 31. ãervenci. Jak vinafiÛm a vinohradníkÛm
zdÛrazÀují pracovníci ÚKZÚZ, vyplnûní
prohlá‰ení o zásobách je nejen plnûním
zákonné povinnosti, ale také je nezbytnou
podmínkou pro kaÏdého úspû‰ného 
uchazeãe o dotaãní podporu na restruktura -
lizaci a pfiemûnu vinic.

Vinafii elektronicky evidují 649.622 
hektolitrÛ vína, podání pfies internet 
bylo dvanáctkrát více neÏ vloni
Tuzem‰tí v˘robci a obchodníci s vínem elektronicky zaevidovali na 649.622 hektolitrÛ
zásob vína, zatímco pouze jedna ãtvrtina zásob byla zaevidována z papírov˘ch for-
muláfiÛ. Celkové ãíslo tuzemsk˘ch zásob vína zatím nebylo zvefiejnûno, ale pfiesáhne
jeho odhadovanou leto‰ní roãní tuzemskou produkci. Vypl˘vá to z aktuálních v˘sledkÛ
prohlá‰ení o zásobách vína dodan˘ch do zákonného termínu podání. Úspûch slavil
elektronick˘ zpÛsob podání, kter˘ vyuÏilo dvanáctkrát více vinafiÛ neÏ v loÀském roce,
naopak klasick˘ch papírov˘ch podání ubylo o 48%.

CCV Informaãní systémy posiluje svoje port-
folio komplexních dodávek ERP fie‰ení, a to
právû o velmi úspû‰n˘ a sofistikovan˘ mana -
Ïersk˘ informaãní systém s ‰irok˘mi moÏ -
nostmi nasazení na platformû podnikov˘ch
fie‰ení Microsoft DynamicsTM. Od prosince
loÀského roku je CCV smluvním partnerem
v˘robce systému BI4Dynamics (slovinské
spoleãnosti NPS Group, hlavního dodavatele
Microsoft DynamicsTM v adriatické oblasti), 
a získala tak pozici distributora BI4Dynamics
na ãeském a slovenském trhu. Pfiedstavení
této novinky bude jedním z lákadel programu
konference INVEX Fórum od 5. fiíjna 2009 
v Brnû.

Nasazení Business Intelligence
za 1 den 
Premiérové nasazení tohoto mezinárodnû
ocenûného fie‰ení probûhlo v ãervenci do
spoleãnosti GASTON, která do fiady evrop-
sk˘ch zemí dodává konzervované potraviny
pod vlastní znaãkou „GIANA“ a souãasnû
exkluzivnû zastupuje v˘znamné evropské
v˘robce a umísÈuje na trhu zboÏí s jejich
vlastní znaãkou. BI4Dynamics je specializo-
vané Business Intelligence fie‰ení pro ERP
systém Microsoft DynamicsTM, kter  ̆souãasnû
vyuÏívá také své vestavûné reportovací a an-
alytické nástroje. Spoleãn˘m srdcem obou
systémÛ integrovan˘ch systémÛ je spoleãn˘
datov˘ sklad. Celé nasazení pfiitom probûhlo
velmi rychle, v rámci jednoho dne, vãetnû
nastavení, pfienosu dat a pro‰kolení uÏivatelÛ.
Namísto nûkolika mûsícÛ pfiíprav Business
Intelligence projektu „od základÛ“, získal

GASTON dostupné fie‰ení, které pfiiná‰í svou
pfiidanou hodnotu okamÏitû do praktického
fiízení podniku. 

Zku‰enosti po dvou mûsících vyuÏívání sys-
tému komentuje Yvona ·tûrbová, ekonom-
ická fieditelka spoleãnosti GASTON: „Díky
na‰í schopnosti logisticky zabezpeãit rozvoz
zboÏí do dvou desítek zemí stfiední a v˘-
chodní Evropy se na nás obrací stále více
v˘robcÛ se Ïádostí o distribuci. Zvy‰ující se
efektivita na‰í práce znamená, Ïe dokáÏeme
lépe sledovat poptávku trhu a odbourat 
nadbyteãné zásoby. Pro na‰i spoleãnost je
proto velmi dÛleÏité mít dokonal˘ pfiehled 
o nákupu, prodeji a zejména zásobách, které
s vyuÏitím správn˘ch, pfiehledn˘ch a oka -
mÏitû dostupn˘ch informací mÛÏeme lépe
optimalizovat,“ fiíká Yvona ·tûrbová a do-
plÀuje: „Dodané fie‰ení BI4Dynamics v‰echny
na‰e poÏadavky beze zbytku splÀuje. Ve‰keré
anal˘zy nám pfiehlednû zobrazuje v uÏivatelsky
známém prostfiedí MS Excel a pro práci
s nimi není potfieba otevírat ERP systém.“

„Celá fiada podnikov˘ch systémÛ je zahlcená
daty, ze kter˘ch rozhodující pracovníci získá-
vají relevantní informace jen velmi obtíÏnû. To
v dne‰ní rozhoupané dobû znamená zfiejmé
riziko. V˘konné analytické a vykazovací
nástroje jsou proto cestou ke konkurenãní
v˘hodû,“ komentuje dÛvody pro nasazení
manaÏerského informaãního systému Alexandr
Danovski, produktov˘ manaÏer BI4Dynamics
ve spoleãnosti CCV Informaãní systémy, 
a dodává: „Klíãovou v˘hodou BI4Dynamics
je bezesporu jeho cena, která se pohybuje
v˘raznû níÏe, neÏ je tomu u srovnateln˘ch

Ocenûné fie‰ení Business Intelligence vstupuje na ãesk˘ trh 
– první nasazení BI4Dynamics do spoleãnosti GASTON

Clearingové centrum ORION® s podporou e-fakturace ve formátu ISDOC

První tuzemské nasazení komplexního Business Intelligence fie‰ení BI4Dynamics probûhlo ve spoleãnosti GASTON, nejvût‰ího
dovozce konzervovan˘ch potravin do stfiední a v˘chodní Evropy, a to v rekordním ãase jednoho dne. BI4Dynamics je mezinárodnû
uznávan˘ manaÏersk˘ informaãní systém pro Microsoft DynamicsTM. 

CCV eFakturace

konkurenãních fie‰ení pfii zachování v‰ech 
aspektÛ ‰piãkového produktu.“

Datov˘ sklad, datová integrace,
analytick˘ nástroj v jednom
BI4Dynamics NAV je v˘konné a komplexní
fie‰ení Business Intelligence na platformû 
Microsoft, které obsahuje datov˘ sklad s ob-
chodními modely, ETL procesy pro získání dat
z databáze ERP systému a jejich transfor-
maci, OLAP kostky, automatické procedury
pro denní aktualizaci dat a pfiedpfiipravené
v˘stupy v nûkterém z nejpouÏívanûj‰ích
klientsk˘ch nástrojÛ (Microsoft Office Excel,
Cognos, Panorama NovaView aj.). Toto
fie‰ení je zcela otevfiené a umoÏÀuje pfiidávání
modulÛ podle oblastí zájmÛ uÏivatele. JiÏ 
v základní verzi pokr˘vá nejpouÏívanûj‰í 
aplikaãní oblasti Microsoft Dynamics NAV
jako jsou anal˘za nákupu, prodeje, zásob, zá-
vazkÛ, pohledávek ãi hlavní anal˘za financí. 

BI4Dynamics je spí‰e obchodní a nikoliv
technologické fie‰ení. „ManaÏefii nemusí
rozumût OLAP technologii nebo mít znalosti
programování. Reporty lze snadno tvofiit po-
mocí tzv. „drag and drop„ funkce,“ vysvûtluje
Danovski a pokraãuje: „Aby mûl klient
naprostou jistotu pfii v˘bûru, mohl vyuÏít zpra-
cování pilotního projektu s vytvofien˘m testo-
vacím prostfiedím s vyuÏitím dat podniku.“

BI4Dynamics získal na Microsoft World-
wide Partner Conference v roce 2008
v Houstonu ocenûní za nejlep‰í Business
Intelligence fie‰ení v regionu stfiední 
a v˘chodní Evropy.

Business Intelligence

POŘÁD NÁS 
Z MÉDIÍ FACKUJE 
TA STRAŠNÁ
KRIZE, 
OPATRNOST, 
NEJISTOTA 
ODBYTU, 
NEDOSTATEK 
KAPITÁLU
A ZEŠTÍHLENÍ 
TRHU. 

MOJE ODPOVĚĎ 
JE SNIŽOVÁNÍ 
JEDNOTKOVÝCH 
NÁKLADŮ, 
ZPŘEHLEDNĚNÍ 
PROCESŮ,
PRUŽNOST 
A MINIMALIZACE
RIZIK.

MÁM PROSTĚ 
PŘEHLED 
A ONLINE 
ARGUMENTY 
JASNÝ JAKO 
FACKA. 
FACKOVACÍHO 
PANÁKA  
AŤ DĚLÁ 
KONKURENCE.

DALA BYCH
VŠECHNO, 
ANO, VŠECHNO
ZA TO, ABY 
BYL CELÝ 
PROCES 
FAKTURACE 
JEDNODUŠŠÍ!

MÁM TO! 
EFAKTURACE
SPLNILA 
VŠECHNY 
MOJE BUJNÉ 
PŘEDSTAVY 
DO PUNTÍKU...

...A ANI JSME 
ZA TO ZAS TAK
MOC NEDALI.
SNAD JEN 
PO TOM 
OLIZOVÁNÍ 
ZNÁMEK 
SE MI STÝSKÁ.

Partnersk˘ titul Microsoft GOLD Certified Partner získávají partnefii s nejvy‰‰í úrovní
sluÏeb zákazníkÛm. CCV jeho obhajobou potvrzuje v˘jimeãné postavení mezi doda-
vateli komplexních vertikálních fie‰ení. Tuto skuteãnost CCV podtrhuje trojnásobn˘m
nav˘‰ením obratu na podnikov˘ch fie‰eních Microsoft Dynamics.

Zlaté partnerství s Microsoftem tfiikrát silnûj‰í
Byla spustûma nová verze informaãního portálu Edizone (www.edizone.cz), kter˘ 
je zamûfien na informace o elektronické komunikaci. Web sleduje aktuální novinky 
v technologiích, trendech a legislativû. Na portálu jsou pfiipraveny uÏiteãné návody 
a jeho souãástí je i rozsáhlá poradna.

Informaãní portál EdiZone v novém kabátû


