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Správn˘ smûr inovaãního zamûfiení Orionu na
komplexní pokrytí elektronické komunikace
podniku potvrdilo ocenûní, které vyhla‰uje IDG
Czech a udûluje jej ãeská mutace odborného
magazínu Computeworld. Vyhlá‰ení ceny se
uskuteãnilo ve ãtvrtek 26. listopadu v Papas
baru na Betlémském námûstí v Praze.
¤e‰ení EDI ORION® 2.0 získalo první cenu
v soutûÏi IT produkt roku 2009 v kategorii 
informaãních systémÛ. V ostré konkurenci,
která v této kategorii panovala, zvítûzilo 
zejména díky konvergenci moderních datov˘ch
sluÏeb, klasického EDI ãi datov˘ch schránek. 
Pochlubit se mÛÏe fiadou aplikaãních inovací
pro dal‰í zv˘‰ení produktivity obchodních a lo-
gistick˘ch procesÛ a také nûkolika chytr˘mi
funkcemi, 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

Obhajobou partnerství jste potvrdili silné
postavení v partnerské síti Microsoft, a to i pfies
sloÏité ekonomické podmínky. Co na to fiíkáte?
Minulé období jsme si vedli skuteãnû dobfie 
a spolu s fiadou implementovan˘ch fie‰ení 
Microsoft Dynamics v˘raznû rostli, v meziroãním
srovnání témûfi trojnásobnû. To je spolu s nej -
vy‰‰ím moÏn˘m stupnûm partnerství pro
v‰echny stávající i potencionální zákazníky maxi-
málním provûfiením kvality na‰ich zamûstnancÛ
i dodávan˘ch sluÏeb. Za to patfií uznání v‰em,
ktefií se v˘sledku svou prací podíleli.

MÛÏete prozradit, jaká zajímavá fie‰ení jste 
v uplynulém fiskálním období realizovali?
CCV rozvíjelo nebo implementovalo v tomto 
období ERP nebo WMS systém u fiady pfiedních
firem ve sv˘ch oborech jako Accom, Aqua-
centrum, Askino, Gaston, Goral, Medatron, Met-
ros, Kaumy, Pro-Doma, Scott, Stavospol,
Tempo, Vetro-Plus nebo Visimpex. Dafií se 
nám prosazovat zejména vlastními produkty na
platformû Microsoft Dynamics. CCV ¤ízen˘
sklad je profesionální fie‰ení pro fiízení skladÛ 
s vyuÏitím radiofrekvenãních on-line terminálÛ.

CCV Stavebniny pak pfiedstavuje profesionální
fie‰ení pro dodavatele stavebního materiálu.
Mezi na‰imi klienty je také zájem o produkty pro
business inteligence nebo t˘movou spolupráci
jako je Microsoft SharePoint Server.

Co to znamená pro zákazníky, Ïe jste certi-
fikovan˘ Gold Partner spoleãnosti Microsoft?
MÛÏeme vyuÏívat ve‰ker˘ch v˘hod, které zlaté
partnerství nabízí. Získaná kompetence Microsoft
Business Solutions Competency se vztahuje
ke skupinû produktÛ ERP systému Microsoft

Dynamics, s jejichÏ implementací má spoleãnost
CCV Informaãní systémy rozsáhlé zku‰enosti.
CCV v‰ak navíc do sv˘ch fie‰ení vná‰í nezbytnou
specializaci, zejména pokud se t˘ká oborové
vertikalizace. Status Gold partnera kaÏdopádnû
umoÏÀuje nákup dal‰ích produktÛ pouÏívan˘ch
firmami za maximálnû v˘hodn˘ch podmínek
pro na‰e zákazníky, od základních poloÏek balíku
Microsoft Office aÏ po Microsoft SharePoint Server.

Jakou oblast informaãního systému byste
ve va‰em podniku rádi prioritnû zlep‰ili
nebo zavedli?

Elektronická fakturace 24%

Elektronická v˘mûna dat EDI 18%

ManaÏerské anal˘zy a reporting 28%

¤ízení vztahÛ se zákazníky 24%

¤ízení v˘roby 6%

Dle prÛzkumu realizovaného v prÛbûhu
fiíjnového INVEX FORA vy‰lo najevo, Ïe 42%
náv‰tûvníkÛ brnûnského odborného ICT
setkání by rádo zlep‰ilo nebo pfiímo novû
zavedlo elektronickou v˘mûnu dokumentÛ ãi
elektronickou fakturaci do svého podniku.
Necelá tfietina by pak ocenila Business In-
teligence – tedy manaÏerské anal˘zy a re-
porting. Zástupci 24% firem by pak rádi
vylep‰ili nebo pfiímo zavedli fiízení vztahÛ se
zákazníky (CRM). V prÛzkumu, jehoÏ part-
nery byla spoleãnost Microsoft a ãasopis IT
Systems, odpovídalo 295 respondentÛ.

a rÛzn˘ch typÛ zpráv v samostatn˘ch denících
ãi ‰iroké uplatnûní díky podpofie v‰ech pouÏí-
van˘ch formátÛ pro e-fakturaci, ale díky
posílení archivaãní a pfienosové kapacity také
v˘razné zv˘‰ení v˘konu.

Jaké vlastnosti se porotû líbily?
Zajímavé vlastnosti fie‰ení EDI ORION® 2.0
zvefiejnûné pofiadatelem v závûreãné zprávû
soutûÏe IT produkt roku: 
• komplexní fie‰ení pro elektronickou komu-

nikaci organizací 
• vhodné jak pro malé podniky, tak pro velké

obchodní fietûzce 
• podpora v‰ech na trhu pouÏívan˘ch formátÛ

obchodní e-komunikace, vã. ISDOC 
• umoÏÀuje automatické sledování pfiíjmu

dodá vek, které plní funkci rozdílové zprávy
• pfiehledné deníky pro jednotlivé typy doku-

mentÛ 

• správa datové schránky v samostatn˘ch
denících 

• rozdûlení pfiístupu k agendám podle rolí
na stranû uÏivatele  

CCV jiÏ fiadu let patfií mezi pfiední 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, a to na základû
vyuÏívání globálních standardÛ e-komunikace. 

„EDI ORION® 2.0 je moÏné chápat jako skuteãnû
komplexní nástroj pro fie‰ení elektronické ko-
munikace podniku pfiesnû podle individuálních
potfieb kaÏdého zákazníka, kterému pfiinese
roz‰ífiení spolupráce s obchodními partnery,
úsporu zdrojÛ a spolehlivou kompatibilitu,“
doplÀuje David Reichel, fieditel divize CCV
eBusiness.                                               -red-

Ale nerozumím tomu, proã si lidé dávají
novoroãní pfiedsevzetí. Je to proto, Ïe snad
chceme b˘t pfií‰tí rok lep‰í, milej‰í, ‰tíhlej‰í neÏ
jsme teì? Co to je za blbost! Do teì nám to
nevadilo, nic jsme pro to neudûlali a najednou
je pÛlnoc 31.12. a nám to zaãne vadit. V‰ichni
jsou tím tak nûjak posedlí. O této pÛlnoci 
nejenom, Ïe jsme tady a teì, ale my chceme b˘t
i lep‰í tam a potom. Je to kouzeln˘ a ãasto 
jedin˘ okamÏik, kdy myslíme na svou budouc-
nost.  „Pfií‰tí rok uÏ nebudu koufiit!“,“Cel˘ rok
nebudu na dûti kfiiãet!“,“Budu kaÏd˘ den
cviãit!“. Na‰tûstí je to jen okamÏik, a tak toho
nestihneme proklamovat zase tolik. Navíc do
rána polovinu zapomeneme. Nicménû nûco
nám v té na‰í hlavû utkví a z toho se stane
problém. âert ví, Ïe nás zase nachytal. UÏ ráno
si uvûdomíme, Ïe jsme zase pouÏili slova jako
nikdy, kaÏd˘, cel˘ rok apod. Slíbili jsme nûco,
co jsme vlastnû ani nechtûli. Proã jsme to
udûlali? V duchu doufáme, Ïe to nikdo dal‰í
nesly‰el. A v tom se ozve nûjak˘ „mil˘“ 
kamarád, kter˘ nám pfiipomene, Ïe nejenom
jsme své pfiedsevzetí kfiiãeli jak na lesy, ale je‰tû
jsme se vsadili, Ïe jej dodrÏíme. Co teì?

¤íkáte si : „No, já mÛÏu b˘t v klidu. Mnû se nic
takového nemÛÏe stát. ProtoÏe já si uÏ Ïádná
pfiedsevzetí nemusím dávat. Mám v‰e peãlivû
promy‰leno, mífiím k harmonické budoucnosti
a kaÏd˘m dnem, kaÏdou minutou si naplÀuji své
sny. KaÏd˘ rok si oprá‰ím svou Ïivotní a na‰i
firemní vizi, proberu v‰e se sv˘mi blízk˘mi 
a spolupracovníky a pfietavím v‰e do roãních
cílÛ. Pro mû není tûÏké si cíle stanovit, protoÏe
vím, co je dÛleÏité.“

A to je dobfie, já Vám to pfieju. AspoÀ nûkdo
z nás v tom umí chodit. Nám ostatním pfieji,
abychom se v pfií‰tím roce dostali do stavu,
kdy uÏ nikdy nebudeme potfiebovat Ïádná 
pfiedsevzetí!

Dalibor Damborsk˘

UÎ NIKDY ÎÁDNÁ
NOVOROâNÍ P¤EDSEVZETÍ!

ZLATÉ PARTNERSTVÍ S MICROSOFTEM JE PROVù¤ENÍM NA·Í KVALITY

Nov˘ rok je jen dal‰í zaãátek. A i kdyÏ to není
Ïádn˘ v˘znamn˘ svátek, jsme pfiesto mnozí 
z nás zvyklí provádût oãekávané rituály. Tfieba
si tak trochu poklidíme, nachystáme ‚obÏer-
stvení‘ vãetnû nepiteln˘ch zásob na‰ich
tajn˘ch palíren. Pak zaãne veãer a v‰ichni se
spolu pomûjeme. To bych bral.

CCV Informaãní systémy v fiíjnu uvolnilo na trh vylep‰enou verzi svého fie‰ení pro elektronickou v˘mûnu
dat (EDI) a bezpapírovou komunikaci EDI ORION® 2.0, které zaujalo odbornou vefiejnost fiadou nov˘ch funkcí
a v˘raznou odli‰ností od konkurence.

CCV Informaãní systémy obnovilo své zlaté partnerství se spoleãností Microsoft a mÛÏe se stejnû jako v pfiedchozích letech py‰nit titulem 
Microsoft Gold Certified Partner. Jednoznaãn˘m potvrzením kvality sluÏeb CCV je pak trojnásobné nav˘‰ení obratu realizovan˘ch podnikov˘ch
fie‰ení na platformû Microsoft Dynamics za uplynul˘ fiskální rok.

fiíká Petr Matu‰ka, fieditel divize CCV Business Solutions
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BI V ROLI K¤I·ËÁLOVÉ KOULE
MANAGEMENTU
Jedny z nejefektivnûj‰ích nástrojÛ pro podporu
rozhodovacích procesÛ uvnitfi i vnû obchodní 
organizace, systémy business intelligence (BI), zaÏívají 
- vzhledem k ohromnému mnoÏství dat, se kter˘mi 
se musíme pot˘kat - v poslední dobû neb˘val˘ boom.

CRM – TECHNOLOGIE, 
KTERÁ FRâÍ
Probíhající ekonomická krize klade zv˘‰ené nároky 
na v‰echny oblasti podnikání, svût IT nevyjímaje.
Pfiesto se ukazuje, Ïe nûkter˘m moderním 
technologiím krize ‰kodí ménû neÏ jin˘m. 
Typick˘m pfiíkladem jsou CRM fie‰ení.

NOVÁ ROZDÍLOVÁ ZPRÁVA 
U EDI ORION®

DoplÀkovou sluÏbou k fie‰ení EDI ORION® je chytr˘
agent pro sledování pfiíjmu dodávek, kter˘ plní funkci
rozdílové zprávy. Je urãen pro zákazníky, jejichÏ 
ERP systém neumoÏÀuje automaticky zpracovávat
avízo o pfiíjmu zboÏí od odbûratele.

AKVABELY Z OLOMOUCE
OVùNâENY ÚSPùCHY
Synchronizované plavání má v Olomouci dlouhou
tradici, oddíl SK UP Olomouc se pravidelnû 
úãastní domácích i mezinárodních soutûÏí
s medailov˘mi úspûchy, a to i díky podpofie
spoleãnosti CCV Informaãní systémy.
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Rozhovor se zákazníkem

JAK ZÍSKAT P¤EHLEDNÉ INFORMACE A ROZPOZNAT DÒLEÎITÉ TRENDY?

bylo i samotné reportovací jádro, coÏ
umoÏÀuje niÏ‰í pamûÈovou nároãnost. Toto
je viditelné zejména u vût‰ích reportÛ 
a u portálÛ s vût‰í zátûÏí.
V oblasti transformace dat, tedy Integration
Services 2008 (SSIS), slouÏící k extrakci
dat ze zdroje, jejich transformaci a uloÏení,
zase sluÏby Microsoft SQL Server 2008
pokroãily ve vût‰í propustnosti dat.
UÏiteãná je nová funkce verze 2008 change
data capture, která je cílena na vytváfiení
datov˘ch skladÛ a zabrání opakovanému
nahrávání v‰ech vstupních dat. 
Analysis Services 2008 (SSAS) pro analy-
tické sluÏby softwaru jsou v praxi
oceÀovány opût pro vylep‰ení v oblasti
zrychlení v˘konu a moÏnosti pevného
propojení na office aplikace. Co upoutá 
pozornost z funkcí umístûn˘ch do nejvy‰‰í
Enterprise edice, to je moÏnost vytvofiit
speciální oddíly pro zpûtn˘ zápis, pokud
potfiebujeme modelovat rÛzné verze pláno-
van˘ch dat. 

Implementace BI fie‰ení za jeden den?
Dá se implementace plnû funkãního BI
fie‰ení zvládnout za jedin˘ den? Odpovûì je
pfiekvapivá: ano, dá.
Pfiíkladem takového fie‰ení je standardizo-
vané komplexní fie‰ení BI pro podnikové
systémy Microsoft Dynamics. Jde o slovin-
sk˘ produkt BI4Dynamics, kter˘ na ãesk˘
trh mezi prvními pfiinesla spoleãnost CCV
Informaãní systémy a realizovala uÏ i jeho
nasazení v praxi do systému spoleãnosti
Gaston, nejvût‰ího dovozce konzervo-
van˘ch potravin do stfiední a v˘chodní
Evropy. BI4Dynamics zde byl instalován
jako specializovan˘ manaÏersk˘ informaãní
systém pro Microsoft Dynamics, kter˘
souãasnû vyuÏívá také vlastní vestavûné 
reportovací a analytické nástroje. 
BI4Dynamics tedy úzce spolupracuje 
s Microsoft Dynamics NAV, nicménû není
jeho integrální souãástí. V˘hodou takového
fie‰ení je zejména moÏnost dokonalej‰ího
„vyladûní“ práce s daty z informaãního 
systému smûrem k MIS.
Spoleãn˘m srdcem obou integrovan˘ch
systémÛ je spoleãn˘ datov˘ sklad. Ten
umoÏÀuje integraci rÛznorod˘ch informací
a historick˘ch údajÛ. Pro rozhodování lze
následnû vytvofiit systém poskytování záz-
namÛ a ucelen˘ch informací napfiíã v‰emi
daty z celého podniku. Celé nasazení
BI4Dynamics pfiitom probûhlo velmi rychle,
v rámci jednoho dne, vãetnû nastavení,
pfienosu dat a pro‰kolení uÏivatelÛ.
Zku‰enosti po dvou mûsících vyuÏívání
systému komentuje Yvona ·tûrbová, 
ekonomická fieditelka spoleãnosti Gaston:
„Pro na‰i spoleãnost je velmi dÛleÏité 
mít dokonal˘ pfiehled o nákupu, prodeji, 
a zejména zásobách, které s vyuÏitím
správn˘ch, pfiehledn˘ch a okamÏitû 
dostupn˘ch informací mÛÏeme lépe opti-
malizovat. Dodané fie‰ení BI4Dynamics
nám ve‰keré anal˘zy pfiehlednû zobrazuje
v uÏivatelsky známém prostfiedí MS Excel
a pro práci s nimi není potfieba otevírat ERP
systém.“
BI4Dynamics je spí‰e obchodní, nikoliv
technologické fie‰ení. „ManaÏefii nemusí
rozumût OLAP technologii nebo mít
znalosti programování. Reporty lze snadno
tvofiit pomocí tzv. drag and drop funkce,“
osvûtluje jednu z hlavních pfiedností

Data, data a opût data – setkáváme se s
nimi v‰ude, na v‰ech úrovních firemní hi-
erarchie, ve v‰ech pfiedstaviteln˘ch
oborech, a pfiedev‰ím ve stále vût‰ím
mnoÏství. Jejich sbûr mûl vést k efektivnûj‰í
a rychlej‰í práci, namísto toho ale pfiinesl
informaãní smog. ManaÏefii spoleãností
jsou tak stavûni pfied dva zcela nové úkoly.
První mÛÏeme nazvat „orientace v ãíslech“,
druh˘ pak „pfiesné rozhodování na jejich
základû“. A oba jsou klíãové pro pfieÏití 
v situaci sniÏujících se marÏí, stagnace 
zakázek a zvy‰ujícího se dÛrazu na elimi-
naci ztrátov˘ch a neefektivních ãinností. 
A tak pfiestoÏe je pojem business intelli-
gence znám více neÏ padesát let, jeho
skuteãn˘ rozvoj pfiichází aÏ v dne‰ní dobû
informaãní zahlcenosti. Poskytuje totiÏ 
vedení spoleãnosti, ale i manaÏerÛm na
niÏ‰ích úrovních prostfiedky pro skuteãnû
úãinné dolování dat z informaãních 
systémÛ, jejich efektivní zpracování 
a v neposlední fiadû pfiehledné zobrazení 
s moÏností predikce budoucího v˘voje.

BI na vzestupu
Pfiedpovûdi globálního rÛstu BI trhu za
poslední roky pravidelnû pfiekraãují dvou -
cifernou procentuální hranici. Zatímco je
pfiirozené, Ïe v recesi dochází k ofiezání
nákladÛ na IT, rostoucí trend technologií BI
nikoho nepfiekvapí. Tato podniková fie‰ení
jsou investiãního charakteru s pfiím˘m
dopadem na efektivitu firemních procesÛ.
ManaÏefii potfiebují orientaci v mofii dat
svého podniku, protoÏe v recesi mohou za
chyby draze zaplatit více neÏ kdy jindy.
Trendem, kter˘ zvy‰uje efektivitu nasazení
BI technologií, je jejich roz‰ifiování nejen na
manaÏerské struktury jako dfiíve, ale slouÏí
stále více i pro stfiední management ãi
v˘konné pracovníky ve skladu ãi call centru.
Celosvûtová hodnota roãního objemu
prostfiedkÛ do technologií BI pfiesahuje
hranici sedmi miliard dolarÛ. Nedávná vlna
akvizic v˘raznû zmûnila nabídku a pofiadí
znaãek na trhu. Kromû nezmûnûného
prvního místa, které obsazují technologie
spoleãnosti Microsoft, se na Ïebfiíãku pro-
ducentÛ BI fie‰ení pfieskládala dal‰í trojice
hráãÛ (SAP pfievzal Business Objects a Out-
lookSoft, IBM koupila Cognos s Applixem,
Oracle zase Hyperion), ktefií dohromady 
s Microsoftem pfiedstavují 95procentní 
zastoupení na trhu.

Základy Microsoftu v oblasti BI
Pojìme se nyní podívat, jaké jsou smûry
v˘voje BI technologií na pfiíkladu lídra na
tomto trhu, spoleãnosti Microsoft. Zaãít 
bychom mûli od základÛ, tedy u databázové
platformy od Microsoftu a jejího nasazení
v oblasti business inteligence. Microsoft
SQL Server 2008 nabízí tfii základní
stavební prvky pro tvorbu BI fie‰ení 
– Reporting Services pro reportování, 
Integration Services pro transformaci dat 
a Analysis Services pro „dolování“ infor-
mací a jejich anal˘zu.
Rozdíly v oblasti reportování oproti verzi
2005 pfiedstavují nové vizualizaãní moÏ -
nosti Reporting Services 2008 (SSRS),
která pfiinesla nové typy grafÛ, budíkÛ,
tachometrÛ ãi teplomûrÛ, které slouÏí 
k zobrazení klíãov˘ch ukazatelÛ. Zmûnou
pro‰la také textová pole a tabulky, které
pfiiná‰í nov˘ prvek nazvan˘ tablix. Posíleno

Spoleãnost CCV Informaãní systémy implemento-
vala funkci Rechnung listu v rámci fie‰ení 
EDI ORION® na základû poÏadavku nûmeckého
partnera, stávajícího zákazníka CCV.

Jin˘ kraj, jin˘ mrav
Pfii implementaci Rechnung listu musel v˘vojov˘
t˘m CCV pfiekonat rozdíly, které jsou v pfiístupu 
k EDI komunikaci u nás a v Nûmecku. Pavel 
·afarãík, vedoucí v˘vojového t˘mu fie‰ení 
EDI ORION® k tomu fiíká: „V âeské republice je
bûÏné, Ïe se posílá kaÏdá faktura zvlá‰È v rámci
samostatné v˘mûny a není bûÏné do procesu 

komunikace zapojovat fax. Naproti tomu u Rech-
nung listu se poãítá s v˘mûnami, které obsahují
co nejvíce zpráv.“ Spoleãnost CCV si dokázala
s tûmito rozdíly poradit a celá implementace
Rechnung listu dokonce probûhla bez nutnosti za-
sahovat do systému odesílatele.

Rechnung list z pohledu zákazníka
Zákazník posílá faktury po jednotliv˘ch souborech,
jak je bûÏnû zvykl˘. ¤e‰ení EDI ORION® na základû
konfigurace slouãí v‰echny zprávy do jedné velké
v˘mûny (interchange), která je doplnûna o datovou
zprávu Rechnung list. Takto vytvofiená zásilka 
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je pak odeslána pfiíjemci. Novû vzniklá zpráva 
– Rechnung list – je souãasnû k dispozici
v fie‰ení EDI ORION® v pfiehledném deníku zpráv,
odkud si ji mÛÏe odesílatel vytisknout, uloÏit jako
PDF a následnû odeslat mailem nebo faxem.
Implementací Rechnung listu do‰lo k roz‰ífiení
fie‰ení EDI ORION® o dal‰í v˘znamnou funkci. V‰e
se povedlo zrealizovat v rámci stávajícího rozhraní
u zákazníka, kter˘ nepotfieboval Ïádné investice do
svého informaãního systému. Tato implementace
Rechnung listu byla podle dostupn˘ch informací
první svého druhu v âeské republice. 
Jakub Lamaã

Stále intenzivnûj‰í sbûr dat uvnitfi i vnû organizace, moÏnost jejich ukládání v takfika
neomezeném mnoÏství a zároveÀ obtíÏná „vymahatelnost“ ze strany rÛzn˘ch systémÛ
v konfrontaci s poÏadavky na rychlá a pfiedev‰ím podloÏená rozhodování na v‰ech
úrovních managementu vyústily v boom jednoho z nejefektivnûj‰ích nástrojÛ pro pod-
poru rozhodovacích procesÛ dne‰ní doby – systémÛ business intelligence (BI). 

V Evropû jsou známy dva pfiístupy, jak zasílat bezpapírové daÀové doklady. První, u nás dobfie znám˘, je pfiístup zaloÏen˘ na elektronickém
podpisu. Druh˘, obvykl˘ napfiíklad v Nûmecku, je zaloÏen˘ na seznamech faktur, nûmecky Rechnung listu (nûkdy také Invoice list). 
Rechnung list tedy pfiedstavuje nástroj bezpapírové fakturace.

Jaké byly hlavní dÛvody pro imple-
mentaci nadstavbového modulu pro
fiízení skladu?
Z technologického hlediska byla hlavním
dÛvodem pro implementaci zmûna 
modulu pfiebalení zboÏí z nákupního obalu
do prodejních a vyuÏití na‰eho oznaãení
ãárov˘m kódem pro evidenci zboÏí vãetnû
‰arÏe. S touto úpravou souvisí tisk 
oznaãení, tedy etiket, pfiímo z ERP 
systému, coÏ je velmi dÛleÏité, protoÏe 
pfii pÛvodním pfiepisování a následném
vyhledávání v externím programu dochá -
zelo k chybám.

Proã jste se rozhodli pro spoleãnost CCV
Informaãní systémy?
CCV jsme vybrali jako dodavatele na základû
anal˘zy skladov˘ch procesÛ provedené 
jejich odborníky, ktefií prokázali vysokou
profesionální úroveÀ a znalost dané proble -
matiky podporovanou aktivním pfiístupem
k fie‰ení na‰ich poÏadavkÛ. SvÛj v˘znam
mûl i fakt, Ïe Microsoft Dynamics NAV
jsme jiÏ pouÏívali a modul CCV ¤ízen˘

E-FAKTURACE POMOCÍ RECHNUNG LISTU I V âESKÉ REPUBLICE

Alexandr Danovski, produktov˘ manaÏer
BI4Dynamics ve spoleãnosti CCV 
Informaãní systémy.

Datov˘ sklad a analytick˘ nástroj v jed-
nom
BI4Dynamics NAV pfiedstavuje plnohod-
notné fie‰ení manaÏerského informaãního
systému. Obsahuje datov˘ sklad s obchod-
ními 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. ¤e‰ení je totiÏ
nezávislé na klientském nástroji pouÏitém
pro prezentaci a anal˘zu dat. KaÏd˘ si tak
mÛÏe vybrat prostfiedí, které je mu známé
nebo je preferované v rámci spoleãnosti, aÈ
uÏ jde o Microsoft Excel, Cognos nebo
Panorama Nova View. Jde o fie‰ení zcela
otevfiené, které umoÏÀuje pfiidávání modulÛ
podle oblastí zájmÛ uÏivatele. Proto jsou
klienty tohoto fie‰ení malé podniky 
s ménû neÏ deseti zamûstnanci stejnû jako
velké mezinárodní podniky. JiÏ v základní
verzi pokr˘vá nejpouÏívanûj‰í aplikaãní
oblasti Microsoft Dynamics NAV, jako jsou
anal˘za nákupu, prodeje, zásob, závazkÛ,
pohledávek ãi hlavní anal˘za financí. Pfiitom
není nezbytnû nutné kupovat dal‰í licence
NAV pro zamûstnance, ktefií potfiebují dûlat
v˘kaznictví nebo analytickou práci s infor-
macemi. „Klíãovou v˘hodou BI4Dynamics
je bezesporu jeho cena, která se pohybuje
v˘raznû níÏe, neÏ je tomu u srovnateln˘ch
konkurenãních fie‰ení“ fiíká Danovski. „Celá
fiada podnikov˘ch systémÛ je zahlcená
daty, ze kter˘ch rozhodující pracovníci
získávají 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.”

Petr Ondrá‰ek

sklad je v jeho rámci, takÏe existovala 
uÏ obecná znalost ovládání.

V ãem vidíte v˘hody fie‰ení CCV ¤ízen˘ sklad?
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. Do‰lo 
k úplnému odstranûní papírov˘ch pod-
kladÛ pro skladové pohyby zboÏí, v pfií-
padû jeho fiádného oznaãení ãiteln˘m EAN
kódem odpadly druhové chyby zpÛsobené
zamûstnanci skladu. Procesy provádûné
skladníky máme navíc moÏnost sledovat 
a vyhodnocovat v kaÏdém momentu. 
Systém umoÏÀuje rovnûÏ sluãování objed-
návek a více moÏností balení a optimalizuje
rozloÏení zboÏí na paletû dle pevnosti
obalu. Jednoznaãnû tak do‰lo ke zjedno -
du‰ení, urychlení, upfiesnûní práce skladu
a sníÏení vlivu lidského faktoru. Zákazníky
umíme obslouÏit zase o nûco rychleji 
a kvalitnûji, o ãemÏ svûdãí mimo jiné
v˘razné sníÏení poãtu reklamací.      -red-

JiÏ témûfi roãní zku‰enosti s podnikov˘m fie‰ením CCV ¤ízen˘ sklad na ERP sys-
tému Microsoft Dynamics mají ve spoleãnosti Visimpex, která nabízí tisíce poloÏek
spojovacího materiálu a jejíÏ logistické centrum je tak nyní vybaveno nejen mod-
erní skladovou technikou, ale také ‰piãkov˘m informaãním systémem. O své poz-

natky se s námi podûlil vedoucí logistiky Zdenûk Polá‰ek.

Business Process Management

www.ccv.cz
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Co je pfiíãinou, Ïe se mnozí nedokáÏí s „papírem“ 
rozlouãit? Hlavním dÛvodem je pravdûpodobnû
v‰eobecnû roz‰ífien˘ názor, Ïe elektronická faktura
není s tou papírovou v rovnoprávném postavení.
Opak je v‰ak pravdou! Princip elektronické fakturace
je plnû v souladu s ãesk˘mi zákony i se smûrnicemi
EU. Podmínkou elektronické fakturace je zaruãení
pravosti pÛvodu a integrity obsahu faktur. Tyto poÏa-
davky je moÏné zajistit jedním z tûchto zpÛsobÛ:
prostfiednictvím zaruãeného elektronického podpisu
nebo prostfiednictvím elektronické v˘mûny dat - EDI.
Elektronická fakturace s sebou navíc pfiiná‰í nejen
velké mnoÏství jednoznaãn˘ch pfiínosÛ, ale také
moÏnost pfiesunout celou papírovou agendu pod-
niku do bezpapírové podoby díky fie‰ením, která

integrují rÛzné formáty na trhu, od fenoménu,
kter˘m jsou datové schránky v komunikaci 
s úfiady, aÏ po elektronickou fakturaci prostfied-
nictvím elektronické v˘mûny dat (EDI), tedy plnû 
v souladu s legislativou âR i EU. ¤e‰ení elektro -
nické fakturace pokr˘vají potfieby jak velk˘ch 
korporací, tak i mal˘ch podnikÛ a ÏivnostníkÛ, ktefií
o elektronické faktufie uvaÏují spí‰e na základû
pfiání sv˘ch odbûratelÛ. 
Elektronické faktury si mÛÏete vymûÀovat opravdu
prakticky s kaÏd˘m, jen je tfieba, aby byl vá‰ 
partner ochoten (podle zákona vám pfied první 
fakturou musí dát písemn˘ souhlas, tzn. mailem
ãi dopisem). Má-li také na stranû pfiíjemce dojít 
k naplnûní v‰ech v˘hod elektronické fakturace, 

tak by mûl b˘t také pfiíjemce schopen tyto faktury 
pfiijmout jinak, neÏ Ïe je bude znovu pfiepisovat 
do svého systému. K tomu potfiebuje urãité 
technické vybavení zaji‰Èující pfiijetí elektronické
faktury a její dal‰í zpracování. Aby takové napojení
bylo dlouhodobû efektivní a stabilní bez ohledu 
na to, jaké formáty pouÏívají rÛzní partnefii, pak 
je v˘hodné vyuÏít fie‰ení elektronické fakturace,
která konsolidují rÛzné protistrany. Pokud se t˘ká
integrace systému elektronické fakturace do va‰eho
informaãního nebo úãetního systému, ani zde není
fie‰ení sloÏité, zvlá‰tû pokud vá‰ systém dokáÏe
exportovat a importovat soubory ve formátu XML
nebo v jiném strukturovaném formátu.
Radim Kamler

CRM fie‰ení pomáhají zamûstnancÛm ve tfiech
základních oblastech – obchod, marketing 
a péãe (sluÏby) o zákazníky. Cílem je, aby se pfii
komunikaci s klienty a fiízení procesÛ, za které
jsou zodpovûdní, mohli opírat o jednotn˘
nástroj, jeÏ jim poskytne v‰echny relevantní 
informace, co se t˘ãe pfiíslu‰ného zákazníka,
kontaktu, obchodní pfiíleÏitosti, kampanû nebo
napfiíklad servisního poÏadavku. Tyto informace
se také prostfiednictvím systémÛ pro fiízení 
vztahÛ se zákazníky dají velmi efektivnû sdílet
mezi jednotliv˘mi zamûstnanci i oddûleními 
ve firmû a velmi se tak mÛÏe zjednodu‰it 

a urychlit interní komunikace pfii fie‰ení jed-
notliv˘ch úloh. 

Jak na to, aby CRM opravdu fungovalo
DÛleÏit˘m aspektem funkãního CRM je to, 
Ïe fie‰ení musí b˘t zamûstnanci opravdu
vyuÏíváno. Zní to moÏná zvlá‰tnû, ale ve
skuteãnosti je to nejãastûj‰í problém, jenÏ
vyvstává pfii realizacích CRM projektÛ. Jde o to,

Ïe obchodníci, jako primární skupina zamûst-
nancÛ pro vyuÏití CRM, zrovna nepreferují ad-
ministrativu. Souãasn˘m (a pravdûpodobn˘m
budoucím) poÏadavkem ãíslo jedna kladen˘m
na CRM systém tudíÏ je, aby uÏivatelÛm poskytl
takové prostfiedí, komfort a moÏnosti, které jim
budou práci více usnadÀovat neÏ pfiidûlávat.
Na‰e praktické zku‰enosti ukazují, Ïe zákazníci
jako ideální vidí CRM fie‰ení, které je souãástí
Microsoft Outlook, jako nejroz‰ífienûj‰ího
nástroje pro plánování a interakci se zákazníky.
S ohledem na zvy‰ování produktivity uÏivatelÛ
je téÏ nutné velmi úzké provázání s dal‰ími 

aplikacemi Microsoft Office (zejména Microsoft
Office Word a Microsoft Office Excel), ve
kter˘ch se dnes provádí fiada kaÏdodenních
úloh v souvislosti s komunikací firmy se
zákazníky nebo vyhodnocením obchodních dat. 

Jedním z moderních konceptÛ je také tzv. uÏi-
vatelské rozhraní zaloÏené na rolích. Zjedno -
du‰enû fieãeno jde o to, Ïe kaÏd˘ uÏivatel 

(nebo skupina uÏivatelÛ – role) má pfiipravenu
specifickou pracovní plochu, na které jsou 
vystaveny nejpouÏívanûj‰í funkce a statistiky.
Místo zanofiování v nepfiehledn˘ch menu má
tak zamûstnanec ãasto pouÏívané funkce
okamÏitû dostupné na jedno ãi dvû kliknutí.
Krom toho jsou na pracovní plochu zakom-
ponovány i dÛleÏité ukazatele a grafy, jeÏ 
usnadÀují udrÏení procesÛ pod kontrolou 
a zrychlují procesy rozhodování. 
Obchodníci a dal‰í zamûstnanci komunikující 
s klienty se také velmi ãasto pohybují v terénu,
mimo firmu. I zde potfiebují pracovat s infor-
macemi, které jsou k urãitému zákazníkovi 
v CRM zaznamenány. Na systém to z tohoto
pohledu klade poÏadavky na dostupnost 
obchodních dat mimo firemní síÈ. UÏivatel mÛÏe
mít na v˘bûr ze dvou základních variant. Buì
má data k dispozici v klientské aplikaci off-line
a mÛÏe s nimi pracovat takfika standardním
zpÛsobem, vãetnû moÏnosti zápisu informací 
s jejich pozdûj‰í synchronizací do serverového
prostfiedí. Druhou moÏností je vyuÏít dnes velmi
roz‰ífiené chytré telefony nebo PDA zafiízení.
Vzhledem k velikosti obrazovky se zde vût‰inou
jedná o „pouhé“ ãtení dat. 
V˘razné ulehãení práce mohou pfiinést
roz‰ífiené moÏnosti anal˘z a vyhodnocení 
obchodních informací. V˘znamnou ãást pra-
covního ãasu zamûstnanec totiÏ tráví tím, Ïe
pfiipravuje v˘stupy, aby byl schopen urãit
napfiíklad optimální postup fie‰ení urãitého 
pfiípadu, poÏadavku ãi problému, pfiípadnû aby
vyhodnotil ãinnost sv˘ch podfiízen˘ch nebo
svou vlastní. Zde mÛÏe velmi pomoci, pokud
jsou uÏivatelÛm k tûmto úlohám poskytnuty in-
teraktivní analytické nástroje, ideálnû vãetnû
moÏností grafického ztvárnûní ukazatelÛ 
a rÛzn˘ch typÛ grafÛ. DÛleÏité statistiky pro kaÏ-
dou roli se pak dají umístit na personalizovanou
nástûnku, díky ãemuÏ jsou v‰echny dÛleÏité in-
formace dostupné pro zamûstnance na jednom
místû. KaÏd˘ ukazatel ãi oblast grafu by navíc
mûly poskytovat moÏnost tzv. drill-down, aby byl
uÏivatel schopen analyzovat danou skuteãnost
proklikem k detailnûj‰ím informacím. 

Digitální vûk je tady
Do budoucna pfiedpokládáme z hlediska fiízení
obchodních procesÛ a zákaznick˘ch vztahÛ ma-
sivní vyuÏití internetu. PÛjde zejména o napo-
jení obchodních informací a zákaznick˘ch
interakcí z CRM systému na firemní webové
stránky. Prostfiednictvím této integrace dojde 
k v˘raznému sníÏení transakãních nákladÛ 
v prodeji, marketingu a servisu. Z hlediska
konkrétních funkãností lze jmenovat napfiíklad
následující scénáfie. SamoobsluÏn˘ portál pro
zadávání zákaznick˘ch poÏadavkÛ – zákazníci
budou moci na webov˘ch stránkách organizace
vstupovat a nahlíÏet servisní poÏadavky. 

Ty budou dále vytvofieny a spravovány v CRM 
s moÏností zvefiejnûní aktuálního stavu zpût 
na portál. ¤ízení konferencí a semináfiÛ – mar-
ketingové akce vytvofiené v CRM se budou
zvefiejÀovat na webov˘ch stránkách organizace
a budou umoÏÀovat registraci na pfiíslu‰nou
konferenci nebo semináfi pfiímo z webu. ¤ízení
vztahÛ s partnery – distribuce zájemcÛ a cen-
trální správa obchodních pfiíleÏitostí napfiíã
partnersk˘m fietûzcem. Dal‰ích scénáfiÛ vyuÏití
webu je celá fiada, CRM systémy by v bu-
doucnu mûly umoÏÀovat propojení jakékoli in-
formace ãi funkãnosti na internetové (pfiípadnû
také intranetové) stránky pfiíslu‰né organizace. 
Fenoménem poslední doby se stávají sociální

sítû, jako jsou nejznámûj‰í z nich FaceBook,
LinkedIn a Twitter, na které lze z jistého úhlu
nahlíÏet jako na zcela nov˘ komunikaãní kanál.
Propojení CRM fie‰ení s tûmito sítûmi bude
marketingov˘m profesionálÛm, servisním 
manaÏerÛm a zástupcÛm oddûlení prodeje
umoÏÀovat analyzovat náladu a spokojenost 
s firmou, optimalizovat zásah cílov˘ch 
segmentÛ a dále roz‰ifiovat automatizaci 
obchodních a servisních aktivit a procesÛ. 
S pomocí uvedené integrace budou firmy
schopny monitorovat konverzace na sociálních
sítích, identifikovat nejvíce vlivné kontakty, 
zapojovat lépe zákazníky do pfiípravy nov˘ch
produktÛ i kampaní a úãastnit se diskusí pfiímo
z prostfiedí CRM aplikace. 

MoÏnost volby 
Zákazník, kter˘ si pofiizuje informaãní systém,
má dnes na v˘bûr z celé fiady moÏností, jak
provozovat a financovat svou aplikaci. Kromû
standardního zpÛsobu instalace na serverech
pfiíslu‰né firmy (tzv. on-premise), existují dnes

globálnû i v âeské republice fie‰ení, jeÏ lze také
hostovat a vyuÏívat jako sluÏbu poskytovanou
po internetu. Zprovoznûní CRM v tomto pfiípadû
mÛÏe b˘t otázkou nûkolika minut ãi hodin 
a pfiitom není potfieba na stranû uÏivatelÛ cokoli
instalovat, typicky totiÏ postaãí internetov˘
prohlíÏeã. Do budoucna oãekáváme dal‰í rozvoj
hostovan˘ch CRM fie‰ení, zejména u men‰ích
zákazníkÛ a nárazov˘ch projektÛ, které 
je potfieba podpofiit informaãním systémem. 

I kdyÏ v ãlánku nebyl prostor, abychom mohli
rozebrat ve‰keré aktuální trendy v oblasti CRM
(napfiíklad jsme se vÛbec nevûnovali moÏnos-
tem flexibilního nastavení obchodních procesÛ

firmy uÏivatelsk˘mi nástroji nebo pfiizpÛsobení
CRM doplnûním nov˘ch entit, funkcionalit, 
ãi zcela nov˘ch modulÛ), zmínili jsme alespoÀ
ty, jeÏ v souãasné dobû povaÏujeme za nej -
dÛleÏitûj‰í. Zcela kritick˘m prvkem je uÏivatel-
ská pfiívûtivost, která rozhoduje o tom, zda
koncoví uÏivatelé budou CRM aplikaci pouÏívat,
ãi nikoli. RovnûÏ propojení fie‰ení pro fiízení
zákaznick˘ch vztahÛ s rÛzn˘mi oblastmi inter-
netu mÛÏe firmû zajistit v˘razné zv˘‰ení 
produktivity, obsluhu dfiíve nepouÏívan˘ch komu -
 nikaãních kanálÛ, nové moÏnosti, co se t˘ãe
generování obchodních pfiíleÏitostí, realizace
marketingov˘ch kampaní i fiízení servisních
poÏadavkÛ. Správnû pfiipravená a aplikovaná
CRM strategie, podpofiená kvalitním infor-
maãním systémem, pfiiná‰í zásadní konku -
renãní v˘hody a pomáhá firmû zajistit
dlouhodobou prosperitu.

Petr Hampejs
produktov˘ manaÏer divize podnikov˘ch fie‰ení
Microsoft Dynamics 

CRM - TECHNOLOGIE, KTERÁ FRâÍ

ELEKTRONICKÁ FAKTURACE: VÍC NEÎ JEN DA≈OV¯ DOKLAD
Stále více firem totiÏ objevuje „kouzlo“ elektronické fakturace a celou fiadu jednoznaãn˘ch v˘hod, které s sebou pfiiná‰í. VÏdyÈ fakturovat elektronicky 
je nanejv˘‰ logické. Prakticky 100% v‰ech subjektÛ na trhu vede úãetnictví v elektronické podobû, kdy dodavatel pofiídí fakturu ve svém poãítaãi elektro-
nicky a pfiíjemce faktury ji do elektronické podoby pfievádí. Není pfiece nic jednodu‰‰ího, neÏ pfiímá elektronická cesta! Namísto toho je stále velká skupina
tûch, ktefií „elektronickou“ fakturu vytisknou, dají do obálky a doporuãenû ji velmi draze a mnohdy neúmûrnû dlouho fyzicky posílají pfiíjemci faktury. 

Probíhající ekonomická krize klade zv˘‰ené nároky na v‰echny oblasti podnikání, svût IT nevyjí-
maje. Pfiesto se ukazuje, Ïe nûkter˘m moderním technologiím krize ‰kodí ménû neÏ jin˘m.
Jedním ze systémÛ, u kterého zaznamenáváme i pfies aktuální hospodáfisk˘ pokles v˘razné
zv˘‰ení poptávky, jsou fie‰ení pro fiízení vztahÛ se zákazníky (CRM). DÛvodem je to, Ïe firmy si
v souãasné situaci zaãínají více uvûdomovat nezbytnost kvalitního fiízení obchodních procesÛ
a nutnost bojovat o kaÏdého klienta, jeho loajalitu a spokojenost. Pojìme se nyní podívat, jaké
jsou souãasné trendy v CRM aplikacích a co koncoví uÏivatelé mohou od CRM systémÛ oãeká-
vat do budoucna. 

Microsoft Dynamics CRM je souãástí Microsoft Outlook

Obr. 2: Jedním z v˘znamn˘ch komunikaãních kanálÛ se stávají sociální sítû

CCV eFakturace

www.ccv.cz

EFAKTURACE
SPLNILA 
VŠECHNY 
MOJE BUJNÉ 
PŘEDSTAVY 
DO PUNTÍKU...

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

MÁM 
TO!

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

1.Narozdíl od sluÏby CCV Datová
schránka Profi neumí CCV Datová
schránka Standard:

a) oznaãení a filtrování vyfie‰en˘ch zpráv,
archivace datov˘ch zpráv, adresáfi
právních subjektÛ a orgánÛ vefiejné
moci, rozdûlení pfiístupov˘ch práv 

b) pfiihla‰ování certifikátem, automatické
pfiipojení elektronického podpisu,
plánování a zadávání úkolÛ nad da-
tov˘mi zprávami, distribuce datov˘ch
zpráv v organizaci, integrace s pod-
nikov˘m systémem 

c) obû sluÏby nabízí to samé, je to jenom
marketingov˘ trik

2.Co znamená, Ïe CCV Datová schránka
funguje jako sluÏba?

a) Spoleãnost si musí koupit a nainstalovat
program, ke kterému má ale zaji‰tûn˘
pravideln˘ servis. Technik se postará i o
správné pro‰kolení a pozdûji i o dal‰í
sluÏby jako pravidelnou aktualizaci.

b) Spoleãnost si nemusí pofiizovat Ïádn˘
software, platit poplatky za upgrady ãi

údrÏbu. S fie‰ením od CCV Informaãní
systémy si pofiizuje sluÏbu, kterou má
k dispozici odkudkoliv a stále v ne-
jvy‰‰í kvalitû.

c) CCV Datová schránka jako sluÏba 
neznamená jenom vylep‰ení fie‰ení 
datov˘ch schránek spoleãnosti, ale
zahrnují zároveÀ i mladé sekretáfiky,
které se postarají o celkovou agendu.

3.Od kdy jsou datové schránky podle
zákona povinné pro právnické osoby
uvedené v obchodním rejstfiíku?
a) 1.11. 2009
b) 11.1. 2009
c)   1.1. 2010
d) 1.11. 2010   

4.Kolik pfiijat˘ch a odeslan˘ch zpráv
bude realizováno prostfiednictvím
fie‰ení CCV Datová schránka bûhem
ledna 2010? Uveìte poãet zpráv!

SoutûÏní formuláfi v elektronické podobû
naleznete na webov˘ch stránkách
www.ccv.cz/noviny-soutez, kde budou rovnûÏ
v prÛbûhu února 2010 vyhlá‰eni vítûzové. 
-red-

Datové schránky jsou, aÈ se jiÏ na nû
díváme z jedné ãi druhé strany, skuteãnû
revoluãní záleÏitostí. JiÏ nûkolik t˘dnÛ jsou
právnické osoby povinné jednat s orgány
vefiejné moci prostfiednictvím datov˘ch
schránek. ¤ada podnikÛ nemá ov‰em ãas,
chuÈ ãi prostfiedky komplexnû fie‰it pro -
blematiku datov˘ch schránek, nemluvû
pak o omezen˘ch moÏnostech této sluÏby
poskytované âeskou po‰tou. Pokud tak
spoleãnost chce mít v‰e bez problémÛ,
pfiehledné, archivované a pfiípadnû inte-
grované s podnikov˘m systémem, exis-
tuje tu pro ni fie‰ení v podobû CCV Datové
schránky. CCV Datová schránka navíc 
fungují jako sluÏba, takÏe platíte jen za to,
co opravdu potfiebujete. 

Chcete mít i vy problém datov˘ch schránek
definitivnû vyfie‰en? Zúãastnûte se na‰í
soutûÏe, zodpovûzte do 31.1.2010 níÏe
uvedené otázky a na‰e fie‰ení bude rázem
i va‰e, a to úplnû zdarma!

Poslední termín, kdy je moÏné se soutûÏe
úãastnit, je 31.1.2010!

„Slovensk˘ trh je pro na‰e podnikání velmi
dÛleÏit˘ a povaÏujeme jej za perspektivní,“
osvûtluje zámûr vedení firmy Franti‰ek Bezdûk.
„Chceme vyuÏít na‰ich dlouholet˘ch zku‰e -
ností a v˘razného oborového zamûfiení na‰ich
fie‰ení.“ Ta jiÏ ostatnû úspû‰nû vyuÏívají v celé
fiadû slovensk˘ch firem. 
Jednou z nich je napfiíklad spoleãnost Goral,
která je slovenskou poboãkou nejvût‰ího
dovozce konzervovan˘ch potravin ve stfiední 
a v˘chodní Evropû nebo nûkolik implementací
fie‰ení CCV Stavebniny. Mezi nepfiehlédnutel-
n˘mi projekty z posledních mûsícÛ na sloven-
ském trhu je implementace komplexního fie‰ení
ERP do firmy Aquacentrum, která provozuje
velkoobchod a maloobchod se sanitární 
a zahradní technikou. Nasazení systému 
Microsoft Dynamics do spoleãnosti Egamed,
která se zab˘vá distribucí pro tak nároãné
obory, jako je kardiologie ãi pneumologie, 
si vyÏaduje pfiesné plánování a dokonalé fiízení
péãe o zákazníky. Systém Microsoft Dynamics
NAV zde byl zákazníkem zvolen právû s akcen-
tem na dobrou integraci ERP a CRM systému.
¤e‰ení EDI ORION® si jiÏ získalo mezi zákazníky
na Slovensku znaãnou oblibu, zejména pak

mezi distributory a v˘robci z oblasti potra -
vináfiství, logistiky, vinafiství, kosmetiky, bílé
elektroniky nebo potfieb pro domácnost. 
V roce 2008 totiÏ meziroãnû vzrostl poãet
zákazníkÛ na Slovensku o 45% a rostl i abso-
lutní poãet zpráv zaslan˘ pfies clearingové cen-
trum ORION, a to o více neÏ pûtinu. „Meziroãní
nárÛsty zákazníkÛ i poãtu realizovan˘ch zpráv
jsou jednoznaãn˘m potvrzením znaãného 
potenciálu slovenského trhu v oblasti elektro -
nické v˘mûny dat. Nyní se chceme je‰tû více
zamûfiit na specifika trhu a dále se v námi
nabízen˘ch fie‰eních pfiiblíÏit individuálním
potfiebám zákazníkÛ,“ komentuje aktuální
situaci Franti‰ek Bezdûk.                           -red-

Agent je urãen pro zákazníky, jejichÏ ERP
systém neumoÏÀuje automaticky zpra-
covávat avízo o pfiíjmu zboÏí od odbû -
ratele (zpráva RECADV) a musí tyto
údaje porovnávat s dodacím listem
manuálnû.

Na trhu unikátní agent
EDI ORION tak jako jediné EDI fie‰ení na
trhu umoÏÀuje jeho uÏivatelÛm usnadnit
procesy spojené s dodávkami zboÏí 
a jednodu‰e a rychle vystavovat 
elektronické faktury s jistotou správn˘ch
údajÛ. DodavatelÛm vyuÏití agenta pro
sledování pfiíjmu dodávek umoÏÀuje
rychle odhalit rozdíly vzniklé pfii pfiedání
zboÏí (napfi. nenahlá‰ené ztráty, krádeÏe
apod.) a bez prodlení je zaãít fie‰it. 

Chytr˘ agent pro sledování pfiíjmu dodávek
vyvinut˘ spoleãnosti CCV Informaãní sys-
témy provádí komplexní po rovnání údajÛ
na dodacím listu a pfiíjemce a porovnává
rovnûÏ údaje z pfiíjemky s údaji o objed-
naném mnoÏství. V˘sledky tûchto porovnání
jsou zpracovány v roz dílové zprávû.

Pfiesnost, rychlost i pfiehlednost
OkamÏitá reakce pak má bezpochyby vût‰í
pravdûpodobnost dopátrání se vzniku
nesrovnalostí, neÏ jejich fie‰ení aÏ pfii
samotné reklamaci faktury, které mÛÏe
probíhat se zpoÏdûním v fiádu t˘dnu,
eventuálnû mûsícÛ. Rozdílová zpráva 
obsahuje ke kaÏdé poloÏce v˘sledek
porovnání, vãetnû vyãíslení vzniklého rozdílu.
Pro vût‰í pfiehlednost jsou v˘sledky barevnû

odli‰eny (zelené poloÏky jsou v pofiádku,
ãervené chybnû).

S partnery bez problémÛ
Informace z rozdílové zprávy umoÏÀují
dodavateli vystavit okamÏitû bez jakékoliv
dal‰í práce fakturu s jistotou správn˘ch
údajÛ, které jsou na ní uvedeny. Cel˘ 
proces fakturace se tímto zjednodu‰uje 
a zrychluje, coÏ má v koneãném dÛsledku
pozitivní vliv na cash flow podniku.Dal‰ími
pfiínosy této sluÏby jsou také sníÏení poãtu
dobropisÛ a tzv. logistick˘ch reklamací
(chybné mnoÏství, ‰patné balení, oznaãení
apod.), coÏ má pozitivní vliv na vzájemnou
spolupráci partnerÛ, která se obvykle díky
tûmto událostem zhor‰uje.              
Václav Kameníãek

SOUTùÎ S CCV DATOVOU SCHRÁNKOU

NOVÁ ROZDÍLOVÁ ZPRÁVA PRO SLEDOVÁNÍ P¤ÍJMU DODÁVEK

Prvních sedm, ktefií správnû zodpoví soutûÏní otázky, získá vûcné ceny a 100% slevu k fie‰ení 
CCV Datová schránka Standard na jeho roãní provoz!

CCV Datová schránka
Standard

CCV Datová schránka
Profi

Standardní, státem
poskytované řešení

vzrušující, 

přesto bezpečné

kvalitní, 

přesto levné

dospělé, 

bez dětských 

rozmarů

ZE SVùTA EDI

Spoleãnost CCV Informaãní systémy pfiedstavila novou doplÀkovou sluÏbu k fie‰ení EDI ORION®. Jedná se o chytrého agenta
pro sledování pfiíjmu dodávek, kter˘ plní funkci rozdílové zprávy. 

Jaké va‰e novinky pro stavebnictví by
mohly nejvíce zajímat na‰e klienty?
Vstupujeme do nového kalendáfiního
roku, a to znamená, Ïe jiÏ tradiãnû
pfiipravujeme aktualizovaná vydání
na‰ich katalogÛ. Proto tedy zejména nová
publikace pfiehledu ãinností a nákladÛ pfii
v˘stavbû. Katalogy popisÛ a smûrn˘ch
cen dosud nefie‰ily v‰echny náklady spo-
jené s realizací stavebního díla. Nûkteré
náklady bylo nutno evidovat samostatnû
mimo poloÏkov˘ rozpoãet a b˘valy ob-
vykle zahrnuty do krycího nebo souhrn-
ného listu stavby. Jedná se zejména 
o tituly vedlej‰ích rozpoãtov˘ch nákladÛ.
Nová publikace tyto ãinnosti a náklady
pfiehlednû shrnuje, jednoznaãnû definuje
a ãlení do souvisejících celkÛ ve snaze
usnadnit komunikaci na stavebním trhu.

Jak se odrazily v˘razné zmûny na
stavebním trhu v cenové úrovni prvního
pololetí 2010?
Trend urãitû nikoho nepfiekvapí, cel˘ trh
ãeká, aÏ se klesající poptávka po staveb-
ních pracích odrazí ode dna. K v˘znam-
nému cenovému poklesu do‰lo zejména
u stavebních materiálÛ, a to u stavební
oceli a pálen˘ch v˘robkÛ jako jsou cihly
nebo pálená stfie‰ní krytina.
PrÛmûrn˘ pokles cen ocelov˘ch hutních
v˘robkÛ v druhém pololetí ãiní cca 3 %.
Ov‰em napfiíklad cena oceli ‰iroké (jakost
S235JR) poklesla aÏ o 34%. Cena vyztuÏí
do betonu nebo tfieba ocelov˘ch tyãí se
sice v tomto pololetí nezmûnila, ale klesla
o 34% v pfiedchozím období. Cena Kari
sítí klesla v tomto pololetí o 19 % a
meziroãnû o 25 %. Pokles produkce a
odbytu oceli se projevil uÏ v prvním polo-
letí. Ke sníÏení ceníkov˘ch cen pálen˘ch
cihel, keramick˘ch pfiekladÛ, stropních
nosníkÛ aÏ o 20 % se odhodlali nejvût‰í
v˘robci pálen˘ch cihláfisk˘ch v˘robkÛ
v srpnu 2009. Pfiíãinou je kromû nízké
poptávky také vysoká konkurence
v tomto odvûtví.                               -red-

V P¤Í·TÍM ROCE MOHOU 
STAVEBNÍCI V¯RAZNù U·ET¤IT

CCV INFORMAâNÉ SYSTÉMY 
NOVOU POBOâKOU NA SLOVENSKU

Na slovíãko s expertem

Jednou z neopomenuteln˘ch agend podnikov˘ch fie‰ení v oblasti stavebnictví 
je oblast oceÀování. Kam souãasné ceny smûfiují jsme se ptali povolaného
odborníka. Na otázky odpovídal Ing. Michal Hanák, v˘robní fieditel spoleãnosti
ÚRS Praha, která pravidelnû vydává oceÀovací podklady pro stavebnictví a vytváfií
anal˘zy v˘voje a prognózy ve stavebnictví. 

CCV otevfielo slovenskou „dcefiinku“ se sídlem v Kysuckém Novém Meste. O tom, 
Ïe nová firma jiÏ pracuje na plné obrátky, svûdãí nejen fiada úspû‰n˘ch implementací
ERP systému Microsoft Dynamics ‚za fiekou Moravou‘, ale stále v˘raznûji se ‚pod
Tatrami‘ také prosazuje v oblasti elektronické v˘mûny dat. 

Meziroãní nárÛsty zákazníkÛ potvrzením potenciálu slovenského trhu 
fiíká Franti‰ek Bezdûk

EDI komunikace Orion®

www.ccv.cz

… JSME NA 
POBOČKÁCH 
UŠETŘILI 
11 TUN 
PAPÍRU.

MOŽNÁ 
JSEM TOMU 
USTARANÉMU 
CHLÁPKOVI 
OD TISKÁREN 
NEMUSEL 
PROZRAZOVAT… 

… ŽE OD 
CHVÍLE, 
CO MÁME 
ORION®...

POŠLU MU ASPOŇ 
PAPÍROVÝ PÉEFKO 
S LOGEM ZELENÉ 
TECHNOLOGIE 
JAKO VÝRAZ 
SOUCITU.
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AKVABELY Z OLOMOUCE OVùNâENY ÚSPùCHY

JEN JEDNO JEDINÉ P¤EDSEVZETÍ MÁ SMYSL!CHCETE POZNAT SÍLU OBOROV¯CH ¤E·ENÍ
ERP SYSTÉMÒ MICROSOFT DYNAMICS?

Nabízím vám dva rozhovory. Odehrály 
se dávno v dobách parních lokomotiv 
a po‰tovních balónÛ. Pfieji vám, aby vám
pomohly stejnû jako kdysi mnû.

Pilot balónu oslovil strojvedoucího
P: Jak tû to mÛÏe bavit? Jezdí‰ po pfie-

dem stanoven˘ch tratích. Má‰ pfiesn˘
ãasov˘ rozvrh.

S: Já vím, kam pfiesnû a kdy dojedu.
Mohu si sestavit itineráfi pfiesnû podle
sv˘ch pfiedstav a moÏností.

P: No ale, stále jezdí‰ po stejn˘ch tratích.
VÏdyÈ to je pofiád dokola!

S: Není, kaÏd˘ den se na trati i kolem ní
nûco zmûní. KaÏd˘ den mám jiné ces-
tující, jin˘ náklad, jinou náladu.

P: VÏdyÈ ty se nemÛÏe‰ ani o kousek od-
ch˘lit od plánu.

S: Ten plán se t˘ká pfiece jen místa a
ãasu. Jinak si mohu dûlat, co chci.

P: Cha, na kolejích, co chci? To je blbost!
S: Miluji hledání zmûn. Naslouchám

stroji, prohlíÏím krajinu, nasávám vÛni
uhlí. Rád ãelím nepfiedvídatelnému a
bavím se tím, co den pfiinese.

P: No ale, má‰ v‰echno pfiesnû pfiedem
urãené!

S: To je jen tvÛj pohled Z BALÓNU. Loko-
motiva nûkdy pfiede, nûkdy funí, nûkdy
je líná, jindy jako lasiãka - hbitá a ti-
chouãká. A tak sem tam zv˘‰ím v˘kon
a sem tam zase povolím. Ano, mám
dojet vãas na správné místo, ale sv˘m
zpÛsobem. To mi nikdo nemÛÏe vzít.

Synchronizované plavání má v Olomouci
dlouholetou tradici. Akvabely zde byly 
zaloÏeny jiÏ v roce 1965. V roce 1973 bylo
synchronizované plavání uznáno jako ãlen
plaveck˘ch sportÛ a první soutûÏ 
se v Olomouci uskuteãnila v roce 1975.

V souãasnosti patfií oddíl SK UP Olomouc
mezi ãtyfii nejvût‰í kluby v âR a pravidelnû
se úãastní domácích i mezinárodních soutûÏí
s medailov˘mi úspûchy, a to i díky podpofie
spoleãnosti CCV Informaãní systémy. Tradiãní
akcí je kaÏdoroãní „Letní pohár mûsta Olomouce“,
zlat˘m hfiebem pak vánoãní vystoupení pro
rodiãe a ‰irokou vefiejnost. „Zájem o vstupenky

na vánoãní vystoupení ze strany pfiátel 
a pfiíznivcÛ synchronizovaného plavání byl
jako vÏdy velk˘. Dûvãata si pfiipravila
stylovou show ve stylu Michaela Jacksona,“
doplÀuje Linda Fle‰ková, pfiedsed kynû 
oddílu.
Pokud se t˘ká medailov˘ch úspûchÛ, nebyl
ani rok 2009 v˘jimkou. Na dubnovém 
Mistrovství âR v synchronizovaném plavání
získaly mladé olomoucké akvabely v silné
konkurenci hned dvû medaile – stfiíbrnou 
v kategorii mlad‰ích Ïákyní za volnou t˘mo -
vou sestavu a bronzovou dvojice juniorek
Krist˘na Judasová a Markéta KachyÀová.
Zlato a stfiíbro pak v domácím bazénu 

v rámci Letního poháru mûsta Olomouce ve
voln˘ch sestavách vyválãila druÏstva
mlad‰ích (stfiíbro) a star‰ích Ïákyní, které
se svou kombinovanou volnou sestavou
vÛbec poprvé vystoupaly aÏ na nejvy‰‰í
pfiíãku. Ani ze ‰ampionátu star‰ích Ïákyní 
a seniorek v Praze se olomoucké akvabely
nevracely s prázdnou. Druhé místo v kom-
binovan˘ch voln˘ch sestavách star‰ích
Ïákyní podtrhly bronzovou pfiíãkou v t˘mo -
v˘ch sestavách. Dal‰ích cenn˘ch umístûní
tûsnû pod stupni vítûzÛ dosáhla dûvãata
v párov˘ch i sólov˘ch sestavách. 
Nejen svÛj klub, ale i âeskou republiku
úspû‰nû reprezentovaly star‰í Ïákynû 

i na mezinárodním poli. Z prestiÏní soutûÏe 
9th Primorje Synchro Cup v chorvatské 
Rijece pfiivezly hned tfii medaile. V párov˘ch
sestavách skonãily Barbora Bittnerová 
s Eli‰kou Skácalovou na vynikajícím tfietím
místû z 27 párÛ, stfiíbrné medaile pak 
olomoucké akvabely získaly v t˘mov˘ch 
a kombinovan˘ch voln˘ch sestavách. 
„Dvû druhá  a tfietí místo mezi t˘my z celé
Evropy je obrovsk˘ úspûch, sv˘mi v˘kony
se dûv ãata zafiadila nejen mezi ãeskou, 
ale dokonce i mezi evropskou ‰piãku,”
zhodnotila v˘kony jedna z trenérek oddílu
Alena Schinerová.                                         
-red-

Strojvedoucí oslovil pilota balónu
S: Jak tû to mÛÏe bavit? Létá‰ si kudy

chce‰, jen tak, kam tû vítr zavane,
nemÛÏe‰ nikdy zaruãit ãas, kdy do-
letí‰. Nikdy nemÛÏe‰ nic pfiedvídat.

P: Musím právû pfiedvídat v‰echno, to jsi
na omylu. Musím mít cíl pfiedem
stanoven˘ stejnû jako ty. Urãím si v˘‰ku,
ve které se budu pohybovat, místo,
kam si pfieji doletût.

S: Ale ta nejistota, ta je pfiímo dûsivá. 
To ne mÛÏe‰ vydrÏet!

P: Není tam Ïádná velká nejistota. KaÏd˘
den pfied startem si zkontroluji balón,
dostatek paliva, mapy. Rozumím 
vzdu‰n˘m proudÛm, pfiedvídám poãasí.

S: VÏdyÈ tak málo staãí a nemusí‰ doletût
do cíle.

P: Místo doletu je jen jeden bod na mapû.
Uãím se létat, abych byl pfií‰tû pfies-
nûj‰í.

S: Cha, v balónu, ten se nedá ani fiídit. 
To je blbost!

P: Miluji vrtkavost v‰ech okolních pod-
mínek. Musím b˘t ve stfiehu, sleduji
krajinu, zmûny vûtrÛ. KaÏd˘ den ãelím
nûãemu nepfiedvídatelnému a bavím
se tím, co den pfiinese.

S: No ale, pfiedem neví‰ vÛbec nic!
P: To je jen tvÛj pohled Z LOKOMOTIVY.

Let se dá studovat, má své zákonitosti.
A tak sem tam vyletím v˘‰ a vidím
vûci, které nejsou patrné, kdyÏ vedle
nich stojí‰. Nûkdy musím zase pfiistát.
Ano, pfiedem nevím, co se stane. Ale
nakonec vÏdycky letím. To mi nikdo
nemÛÏe vzít.

KaÏd˘ máme jin˘ Ïivot, nûkdo pln˘ kolejí
nûkdo pln˘ náhody. Ale kaÏd˘ z nás Ïije
s chutí, pokud dûlá to, co povaÏuje 
za dÛleÏité. A z toho vypl˘vá to jediné 
a definitivní pfiedsevzetí. Soustfieìme 
se na to, co je pro nás dÛleÏité! Zjistûte
to, napi‰te, namalujte, zazpívejte a pak 
se na to soustfieìte a dûlejte to kaÏdou
minutu svého dal‰ího Ïivota.

Pfieji vám krásn˘ nov˘ rok a aÈ vás 
ani nenapadne Ïádné jiné pfiedsevzetí!

Dalibor Damborsk˘

• Zajímá vás financování a dotaãní podpora pro rozvoj ERP systému? 
• Hledáte provûfiené vertikální fie‰ení pro v˘robu, obchod ãi logistiku v jediném 

podnikovém systému? 
• Potfiebujete komplexní a dobfie srozumitelné fie‰ení business intelligence? 
• Chcete zlep‰it fiízení dodavatelsko – odbûratelsk˘ch vztahÛ? 

Pak by va‰í pozornosti nemûlo ujít konferenãní setkání urãené managementu stfiednû
velk˘ch podnikÛ, které pofiádají spoleãnosti Microsoft a CCV Informaãní systémy.

Kdy: ve ãtvrtek 21. ledna 2010 od 9,30 hod
Kde: prostory Microsoft, s.r.o. – BB Centrum

Program hlavního semináfie
Tématem budou nejen vybraná oborová fie‰ení, ale zejména financování projektÛ
s vyuÏitím aktuální v˘zvy evropského dotaãního programu ICT v podnicích.

9.30 hod Registrace se snídaní 
10.00 hod PrÛzkum potfieb a rozvoje ERP ve vybran˘ch oborech 

(Petr Ondrá‰ek, CCV) 
10.10 hod MoÏnosti financování IT projektÛ a ãerpání financí z fondÛ EU 

(Tomá‰ Palko, Microsoft & Daniel Hornof, IBM) 
10.50 hod ¤ízení vztahÛ se zákazníky - Microsoft Dynamics CRM 

(Pavel ·lezinger, Microsoft)
11.15 hod Pfiestávka na kávu 
11.30 hod ¤ízení skladu pod kontrolou – pokroãilé fie‰ení bez kompromisÛ 

(Petr Matu‰ka, CCV)
12.00 hod Elektronická v˘mûna dat v obchodních a logistick˘ch procesech 

(David Reichel, CCV) 
12.30 hod Pfiestávka na obûd 
13.00 hod V˘konné a pfiitom dostupné fie‰ení business intelligence 

(Tomá‰ Foltán, CCV) 
13.30 hod Oborová fie‰ení Microsoft Dynamics NAV v praxi (Michal Navrátil, CCV) 
13.50 hod Podpora efektivní t˘mové spolupráce – Microsoft SharePoint 

(Draho‰ Dvofiák, Microsoft)
14.10 hod Závûreãná diskuse a otázky 

(Petr Matu‰ka, CCV & Pavel Kuãera, Microsoft) 
14.30 hod Prohlídka "Superkanceláfie" 

Doprovodné programy
•  MoÏnosti EDI a elektronické komunikace s obchodními a logistick˘mi partnery 
•  Datové schránky, elektronická fakturace 

Registrujte se na www.ccv.cz/seminar 

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Nov˘ rok se blíÏí, pozor! Co si letos zase na sebe u‰iju? Dennû budu… T˘dnû budu…
Pfiestanu… Zaãnu… Cha a proã? Stejnû mû to zase semele. 

Klientské centrum podpory pro EDI
roz‰ifiuje
Pro dal‰í zkvalitÀování servisní a po-
radenské péãe o své zákazníky spoleã -
nost CCV Informaãní systémy perso nálnû
posiluje e-mailov˘ a telefonick˘ Hot Line
klientského centra EDI ORION®.
Novû najdete divizi pro elektronickou ko-
munikaci CCV eBusiness v prostorné
poboãce v Opavû v centru mûsta,
na adrese Pekafiská 58, Opava.

Tfietí v˘zva programu ICT v podnicích
Evropské dotaãní tituly jako program
EDUCA a ICT v podnicích jsou opût
otevfieny. âtenáfii se mohou informovat 
u konzultantÛ nebo na nûkterém ze semi -
náfiÛ CCV, jak nejlépe k financování pro-
jektÛ pfiistoupit a jaké podpory vyuÏít ze
strany dodavatele. Aktuální tfietí v˘zva
programu ICT v podnicích byla otevfiena
v listopadu, moÏná jde o poslední vlnu
evropsk˘ch penûz na tuto oblast. Pfiíjem
registraãních Ïádostí zaãíná od ledna
2010. Je urãena pfieváÏnû pro v˘robní
podniky do velikosti 250 zamûstnancÛ,
zatímco program EDUCA je urãen pro
dotace firmám bez omezení velikosti
firem, vãetnû obchodních.

Stavební firmy investice do IT neomezí
Investice do IT povaÏují ãe‰tí v˘robci
stavebních materiálÛ za uÏiteãné a nebu-
dou je ani v souãasné ekonomické
situaci nijak v˘raznû omezovat; 65%
firem hodlá plánované investice do IT pro
nejbliÏ‰í období zachovat, pln˘ch 25%
pak plánuje tyto v˘daje dokonce je‰tû
zv˘‰it. O sníÏení investic tak uvaÏuje
pouh˘ch 10% osloven˘ch firem.

Vyhodnocení elektronické podpory
skliznû vína ve Valticích
Podzimní sklizeÀ vína se urodila nejen po
stránce kvality produkovan˘ch vín, 
ale stranou nezÛstaly ani technologie 
e-governmentu, neboÈ od vinafiÛ bylo
na Registr vinic vzneseno 15 tisíc dotazÛ
a ovûfieno bylo témûfi 1200 dodavatelÛ
a 2000 vinic. Tato ãísla kontatoval RNDr.
Jan ·kerle, fieditel divize CCV eGovern-
ment, pfii zahájení setkání ve ãtvrtek 
26. listopadu ve Valticích, kde se
uskuteãnilo vyhodnocení elektronické
podpory skliznû vína za úãasti zástupcÛ
odborné i uÏivatelské sféry. 
Portál Registru vinic slouÏí pfieváÏnû
k propojení s ministerstvem zemûdûl-
ství a Ústfiedním a kontrolním zku‰eb-
ním ústavem zemûdûlsk˘m a mimo jiné
nabízí moderní sluÏby právû pûstitelÛm
révy a v˘robcÛm vína. O efektivním fun-
gování a smûrech rozvoje proto pro -
mluvila také Ing. Eli‰ka ·evelová,
fieditelka odboru trval˘ch kultur UKZUZ 
a jako zástupce uÏivatelÛ vystoupil fieditel
Templáfisk˘ch sklepÛ âejkovice Ing. Pavel
Pastorek. Ten vyjádfiil spokojenost
s elektronickou komunikací se státními
orgány pfii leto‰ní sklizni hroznÛ. „Pfii
leto‰ní sklizni jsme díky registrÛm vinic
ovûfiili pÛvod témûfi ‰esti a pÛl miliónÛ
kilogramÛ hroznÛ,“ konstatoval Pavel 
Pastorek. 

Elektronick˘ch prohlá‰ení o zásobách
vína bylo 12x více
Úspûch slavil elektronick˘ zpÛsob podání
o zásobách vína, kter˘ vyuÏilo 12x více
vinafiÛ neÏ v loÀském roce, naopak kla-
sick˘ch papírov˘ch podání ubylo o 48%.
Letos poprvé bylo moÏno provést podání
elektronicky bez elektronického podpisu
pouze na základû pfiihla‰ovacího 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.
Potvrdila se tak oãekávání, kdyÏ podle
opakovan˘ch prÛzkumÛ CCV, které je
technologick˘m dodavatelem registrÛ
Ministerstva zemûdûlství, více neÏ 40%
vinafiÛ uvádûlo, Ïe získání a obnova elek-
tronického podpisu je pro nû sloÏité. 
-red-
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CCV eGovernment v obrazech

Programátofii Registru vinic
SchÛzka realizaãního t˘mu CCV po práci :-)

·kolení uÏivatelÛ Registru vinic
Pfiedná‰ka ‰kolení vyuÏití Portálu farmáfie na pÛdû NVC ve Valticích

Je dÛleÏité, aby bylo v‰e jasné i bez zbyteãné, sloÏité a ãasovû nároãné administrativní agendy :-)

Ovûfiování pfii v˘kupu hroznÛ podle registrÛ vinic
V˘kup hroznÛ spoleãnosti Templáfiské sklepy âejkovice

Stfiední vinafiská ‰kola Valtice
V˘uka studentÛ na vyuÏívání zemûdûlsk˘ch portálÛ a Registru vinic

·kolení uÏivatelÛ Registru vinic
Vyfiízení elektronického podpisu a pfiístupu k registrÛm

15. evropská konference Informaãní systémy v zemûdûlství a lesnictví
Pfiedná‰ka k vyuÏití Registru vinic na pÛdû âeské zemûdûlské univerzity

Vyhodnocení elektronické podpory skliznû vína ve Valticích
Souãástí veãera bylo i vystoupení tradiãní cimbálovky

CCV Registry a portály pro státní zprávu

www.ccv.cz

JÁ UŽ ALE
NOHY NA
ÚŘADY 
NETAHÁM 
A JSEM DOCELA
SPOKOJENÝ.

ŘÍKÁ SE, ŽE
STÁTNÍ SPRÁVA
NENÍ PŘÍLIŠ 
EFEKTIVNÍ. 

KOLUJÍ O TOM 
HOTOVÉ 
LEGENDY!

DÍKY REGISTRU
VINIC JE KONTAKT 
S ÚŘADY EFEKTIVNÍ 
JAK TO JEN JDE.

Now working 
on the new design.

CCV Team


