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LOGISTICKÉ CENTRUM ZKD SU·ICE
NASADÍ NOV¯ ¤ÍZEN¯ SKLAD A BUDE ZÁSOBOVAT VÍCE JAK 400 PRODEJEN

ROK 2010 BYL PRO ELEKTRONICKÁ
PODÁNÍ DO REGISTRÒ ZLOMOV¯ (str. 2)

Na ãem závisí zv˘‰ení efektivity v˘konu vefiejné správy? 
Zamrznul u nás rozvoj eGovernmentu? V rozhovoru s Janem
·kerlem pfiiná‰íme jeho názory na pfiínosy a dal‰í rozvoj 
informaãních technologií ve státní správû a ohlédnutí 
za projekty elektronické komunikace úfiadÛ s vefiejností.

CO P¤INESL MICROSOFT DYNAMICS
SPOLEâNOSTI AQUACENTRUM? (str. 5)

PROPOJUJEME EDI 
S ERP SYSTÉMEM SAP (str. 7)

Elektronická v˘mûna dat dokáÏe b˘t rychl˘m a uÏiteãn˘m
pomocníkem pfii v˘mûnû obchodních dokumentÛ za
pfiedpokladu, Ïe je plnohodnotnû implementována. Svû-
tové podnikové fie‰ení SAP s tuzemskou EDI jedniãkou
Orionem zvládají vzájemnou komunikaci bezchybnû.

DODACÍ LISTY S IDENTIFIKACÍ PALET
EFEKTIVNùJI SSCC KÓDEM  (str. 9)

Spoleãnost Henkel patfií v oblasti elektronické v˘mûny dat
mezi prÛkopníky udávající smûr, jak˘m se bude elektro -
nická B2B komunikace vyvíjet. Aktuálnû se spoleãností
AHOLD spou‰tí pilotní projekt v˘mûny elektronick˘ch avíz
o dodání zboÏí s identifikací palet pomocí SSCC kódu.

Sjednocení procesÛ, pofiádek, rychlost a kvalitu zname-
nala pro spoleãnost Aquacentrum, v˘znamného velko-
obchodníka s ãerpací technikou se sídlem v Pie‰Èanech,
implementace informaãního systému Microsoft Dynamics
NAV doplnûné unikátním internetov˘m obchodem. 

Efektivní logistikou 
ke zlep‰ení sluÏeb
Vítûzné fie‰ení je zaloÏené na platformû 
Microsoft Dynamics a pfiedstavuje ‰piãkov˘
systém pro fiízení skladového hospodáfiství
(WMS – Warehouse Management System).
Moderní logistické centrum bude zásobovat
rychloobrátkov˘m zboÏím více jak 400 pro-
dejen. Díky nárÛstu objemu manipulovaného
zboÏí dojde ke v˘‰ení obratu velkoobchodního
skladu aÏ na jednu miliardu korun. 
„Na‰e prodejny dennû nav‰tûvuje okolo 30 tisíc
spotfiebitelÛ. Obstát v dne‰ním konkurenãním

V˘robci piva se stávají dal‰í skupinou firem,
která po vzoru obchodních a logistick˘ch
spoleãností vyuÏívá elektronickou v˘mûnu
dokladÛ (EDI) ve strukturované podobû
prostfiednictvím sluÏeb konsolidaãního a
clearingo vého centra EDI Orion. Platí to i pro
svûtoznámou znaãku PlzeÀsk˘ Prazdroj, která
pfiedstavuje z  hlediska objemu komunikace
vÛbec nejvût‰ího dodavatele do retailu na
tuzemském trhu. Prazdroj si tento zpÛsob
elektronické komunikace vybral letos v
dubnu ve v˘bûrovém fiízení. Dodavatelem
fie‰ení pro komplexní zaji‰tûní EDI komu-
nikace je spoleãnost CCV Informaãní systémy.

Pfiední v˘robci piva pfie‰li 
na fie‰ení EDI ORION
PlzeÀsk˘ Prazdroj nasazením nového fie‰ení
roz‰ífiil fiady dvou desítek spoleãností zab˘va-
jící se v˘robou piva, které se rozhodly vyuÏívat
sluÏbu EDI Orion pro elektronickou v˘mûnu
obchodních informací na principu softwaru
jako sluÏby (SaaS). Zafiadil se tak mezi tisí-
covku spoleãností, které jiÏ sluÏbu EDI Orion
vyuÏívají, mezi nûÏ patfií také znaãky piva
Bernard, Krakono‰, Mû‰Èansk˘ pivovar
HavlíãkÛv Brod, Svijany ãi sedmiãka pivovarÛ
skupiny K Brewery Trade. Novû pak v  kvûtnu
také Mû‰Èansk˘ pivovar v Poliãce. 

Roste poptávka po uceleném fie‰ení
Pfiední v˘robci piva potvrzují trend ústupu od
doposud vyuÏívan˘ch zpÛsobÛ elektronické
komunikace pfiechodem na EDI Orion. Ten pfied-
 stavuje komplexní a sv˘mi moÏnostmi ojedinûlé
fie‰ení pro elektronickou v˘mûnu dat (EDI) 
a bez papírovou komunikaci. „Vnímáme, Ïe 
se zákazníci bez ohledu na velikost firmy
pfiestali bránit ucelen˘m outsourcovan˘m 
a cloudov˘m fie‰ením, kdy neinvestují do vlast-
nictví aplikace, ale vnímají dobfie vlastní pfii-
danou hodnotu pfii minimalizaci nákladÛ na
správu,“ fiíká David Reichel, fieditel divize CCV
eBusiness.
EDI Orion zároveÀ zahrnuje ve‰keré doklady 
v  obchodním styku, jako jsou objednávky, fak-
tury, dodací listy, ceníky a fiadu dal‰ích.
V˘robcÛm piva v‰ak kromû samotného 
zaji‰tûní elektronické v˘mûny dokladÛ a glo -
bální kompatibility komunikace pfiiná‰í mnohem
více, napfi. moÏnost jednoduchého roz‰ífiení
spolupráce na více  obchodních partnerÛ bez
nutnosti dal‰ích nákladÛ. 
„PlzeÀsk˘ Prazdroj vzhledem k  prodejním ob-
jemÛm a zároveÀ k  poãtu obchodních partnerÛ
klade obrovsk˘ dÛraz na kvalitu a úroveÀ
sluÏeb spojen˘ch s  v˘mûnou elektronick˘ch
dokladÛ. Rychlá a spolehlivá komunikace 

s na‰imi zákazníky a dodavateli prostfied-
nictvím formátu EDI je zcela klíãová jak 
z finanãního, tak logistického hlediska,“ fiíká
Pavel Puãelík, Sales systems manaÏer
spoleãnosti PlzeÀsk˘ Prazdroj. 
Jeho slova doplÀuje Pavel Königsmark, Sales
systems expert spoleãnosti PlzeÀsk˘ Prazdroj:
„DÛleÏit˘ aspekt pfii na‰em rozhodování pfied-
stavovaly téÏ vynikající reference zvoleného
fie‰ení od na‰ich stávajících partnerÛ a dále

boji v‰ak znamená nabízet zákazníkovi nejenom
zajímav˘ sortiment za dobrou cenu, ale poskyt-
nout mu celkov˘ servis, kter˘ oãekává. Jeho
dÛleÏitou souãástí je bezchybná a efektivní lo-
gistika, proto jsme pro projekt modernizace
na‰eho logistického centra zvolili skladové
fie‰ení od spoleãnosti CCV Informaãní systémy,“
vysvûtluje volbu dodavatele Ing. Roman Bruzl,
pfiedseda ZKD Su‰ice. 
StûÏejním poÏadavkem na nov˘ informaãní
systém bylo ucelené pokrytí logistick˘ch pro-
cesÛ a jejich vzájemná provázanost. Z tûchto
dÛvodÛ bylo zvoleno WMS fie‰ení CCV ¤ízen˘
sklad, které vyuÏívá on-line komunikující mo-

bilní terminály pro fiízení manipulace se zboÏím
a lep‰í organizaci práce skladníkÛ, ve druhé
etapû doplnûné technologií hlasového navá -
dûní pro komunikaci skladníkÛ s poãítaãem,
kter˘ fiídí cel˘ skladovací proces, také pomocí
hlasu. „Zavedení stabilního on-line systému
pro fiízení skladové logistiky s vyso k˘m stup-
nûm technologické vyspûlosti umoÏní nejen
zv˘‰ení produktivity práce zpÛsobené v˘raz -
n˘m zrychlením a zjednodu‰ením sklado v˘ch 
a meziskladov˘ch operací, ale také sníÏení nák-
ladÛ na provoz skladu,“ komentuje konkrétní
pfiínosy Ing. Vladimír Tepl˘, architekt fie‰ení
CCV ¤ízen˘ sklad.

V˘razné zefektivnûní procesÛ
on-line fiízením
Hlavními pfiínosy fie‰ení CCV ¤ízen˘ sklad
jsou vyuÏití on-line komunikujících radio -
frekvenãních terminálÛ pro automatizovanou
identifikaci EAN kódÛ zboÏí a pokrytí ve‰k-
er˘ch procesÛ skladové logistiky se schop-
ností automatického zaznamenávání a fiízení
v‰ech skladov˘ch operací. VyuÏitím tûchto
terminálÛ zároveÀ dochází k úplnému
odstranûní papírového obûhu dokladÛ pro
skladové pohyby zboÏí, coÏ umoÏní odbourat
náklady spojené s tiskem pfiíkazÛ vychystání
a podobnû. Podmínkou je fiádné oznaãení
zboÏí ãiteln˘m ãárov˘m EAN kódem. VyuÏití
moderních technologií a automatické identi-
fikace zboÏí navíc umoÏní v˘razn˘ nárÛst ka-
pacity skladu, a to spolu s minimální hrozbou
jeho kolapsu ve ‰piãkách a eliminací chyb
zpÛsoben˘ch lidsk˘m selháním.

Komplexní dodávka hardware
a zaji‰tûní infrastruktury
Následnû CCV uspûlo také v dal‰ím
v˘bûrovém fiízení svou nabídkou na kompletní
dodávku hardware a zaji‰tûní infrastruktury
skladÛ pro ZKD Su‰ice, která zohledÀuje 
jejich nepfietrÏit˘ provoz. StûÏejní technologie
jsou kromû serverÛ Dell zejména radio -

Jak WMS ovlivÀuje ekonomiku retailera? Byznys maloobchodních fietûzcÛ je existenãnû spjat s efektivním fiízením zásob rychloobrátkového zboÏí, jak
potvrzuje Západoãeské konzumní druÏstvo (ZKD) Su‰ice. Pfiední ãlen skupiny COOP si ve v˘bûrovém fiízení pro implementaci nového informaãního systému
na fiízení svého logistického centra vybral spoleãnost CCV Informaãní systémy, která uspûla se sv˘m specializovan˘m oborov˘m fie‰ením CCV ¤ízen˘ sklad. 

to, Ïe EDI Orion je nabízen formou sluÏby 
a odpa dají tak sloÏité systémové implemen-
tace.“
Elektronickou v˘mûnu dokumentÛ se sluÏbou
EDI Orion v  souãasné dobû vyuÏívá více neÏ 
1 000 spoleãností. KaÏd˘ mûsíc je prostfied-
nictvím tohoto clearingového centra spolehlivû
a bezpeãnû pfieloÏeno a doruãeno do infor-
maãních systémÛ komunikujících protistran
více neÏ milion zpráv.                              -ktk-

PLZE≈SK¯ PRAZDROJ ZVOLIL ¤E·ENÍ EDI ORION A P¤ECHÁZÍ NA EDI JAKO SLUÎBU

(pokraãování na stranû 2)

V rozsahu elektronické komunikace je PlzeÀsk˘ Prazdroj jedniãkou na trhu mezi v‰emi dodavateli do obchodních fietûzcÛ v âR

KdyÏ sleduji, s jak˘m ohlasem jsou pfii-
jímány nové trendy z oblasti pod-
nikového IT, zejména pak rychlé datové
sluÏby, virtualizace a cloud computing,
pokusil bych se rád alespoÀ ãást této
pozitivní pozornosti zamûfiit i na oblast
elektronické v˘mûny dokumentÛ v ob-
chodním styku  - EDI (Electronic Data 
Interchange). 

Firmy stále ãasto ani netu‰í, jaké jsou 
v této oblasti moÏnosti. Nebo je ãasto
maximem jednostranná elektronická fak-
turace prostfiednictvím formátu, kter˘
znemoÏÀuje dosáhnout automatického
zpracování faktury a není tak moÏné
dosáhnout poÏadované efektivity, které
tfieba bylo pÛvodnû zam˘‰leno. Pfiitom
EDI nefie‰í jen jednu oblast jako je tfieba
fakturace, ale dává odpovûì na vyfie‰ení
celého procesu obchodní spolupráce,
poãínaje informací o subjektech,
nabízeném zboÏí, poptávce i nabídce.
Samotn˘ standard je velmi ‰irok˘ a ob-
sahuje více neÏ sto typÛ dokumentÛ.

Je to právû deset let, co bylo samotné
EDI vyneseno do „oblak“, ãi chcete-li do
cloudu, v podobû „software jako sluÏba“
(SaaS). Za tu dobu se hodnû zmûnilo.
Svût EDI komunikace se mÛÏe opfiít 
o obrovské globální roz‰ífiení sv˘ch
oborov˘ch standardÛ a ‰iroké uplatnûní
u stfiedních podnikÛ, a proto jde velmi
rychle dopfiedu. EDI má úplnû jin˘
charakter, jak co se t˘ãe pouÏívan˘ch for-
mátÛ, tak i komunikaãních kanálÛ, vãetnû
podpory tuzemského formátu e-faktury
ISDOC nebo nepopulárních datov˘ch
stránek. Dnes pfii jeho vyuÏití dokáÏeme
b˘t velice flexibilní a splnit nejnároãnûj‰í
poÏadavky v oblasti B2B integrace, které
byly dfiíve nemyslitelné. Díky samotnému
rozvoji SaaS navíc do‰lo k v˘raznému
sníÏení nákladÛ na jeho zprovoznûní.
Spoleãnosti jiÏ nemusí vlastnit speciali-
zovan˘ software a starat se o chod
celého fie‰ení, ale mohou vyuÏít sluÏeb
nûkterého z poskytovatelÛ EDI sluÏeb
(VAN). Díky tomu jim odpadají investice
do softwaru, jeho údrÏby, aktualizací 
a starostí o monitoring a mohou je vyuÏít
uÏ i ty nejmen‰í firmy. 

Otázkou je, zdali se vÛbec je‰tû dá mluvit
o EDI. Stejnû jako se rozvinul web a za-
ãalo se mluvit o webu 2.0, pfiirovnal bych
i v˘voj v oblasti EDI ke vzniku elektro -
nické komunikace úplnû jin˘ch moÏností,
druhé generace, kterou lze nazvat EDI 2.0.

David Reichel
fieditel divize eBusiness

VZESTUP EDI 2.0
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Co vám poslední dobou nejvíce udûlalo 
radost?
Velmi pfiíjemnou událostí pro mne byla
náv‰tûva zástupcÛ Ministerstva zemûdûlství
Moldávie, ktefií se pfiijeli podívat na ná‰ Registr
vinic. Moldav‰tí kolegové mûli spoustu 
vûcn˘ch dotazÛ jak na na‰e ãeské úfiedníky, tak
na nás jako v˘vojáfie. To co se dozvûdûli a co
pfii praktick˘ch ukázkách uvidûli dle jejich
vlastních slov pfiekonalo oãekávání.
Dále bych rád zmínil velmi dobrou spolupráci
s úfiedníky z fiad státních kontrolních a do-
zorov˘ch orgánÛ, pro nûÏ vytváfiíme 
softwarová fie‰ení. Jsou to zpravidla ‰piãkoví
specialisté na odbornou a legislativní 
problematiku, coÏ je úplnû jin˘ svût neÏ na‰e
„jedniãky a nuly“. Jedna z inspektorek Státní
zemûdûlské a potravinové inspekce to 
hodnotila slovy, Ïe „s vámi se dá velmi dobfie
domluvit a ty programy potom skuteãnû
pomáhají“. To nejvíc potû‰í.

Udûlala vám stejnou radost také ãísla 
a ukazatele?
Urãitû ano. Radost jsem mûl z v˘sledkÛ 
statistiky pouÏívání na‰ich registrÛ farmáfiskou
vefiejností. Zejména vinohradníci a vinafii jsou
skupina, které pomûrnû dlouho trvá, neÏ 
se „rozk˘ve“ k pouÏívání nûjaké novinky. 
Rok 2010 byl zfiejmû zlomov˘ a poãty 
elektronick˘ch podání do registrÛ pfiekonaly
pfiedchozí období nûkolikanásobnû. O tom, 
Ïe jsme se pfienesli pfies poãáteãní nedÛvûru,
mluví jednak poãty jednotliv˘ch podání,
v˘sledky anket, které pravidelnû mezi farmáfii
provádíme a v neposlední fiadû spokojenost 
a úbytek vytíÏení na stranû úfiedníkÛ. UvaÏme,
Ïe pouze 18% zásob vína bylo vloni hlá‰eno
postaru prostfiednictvím papírov˘ch 
formuláfiÛ. Vedoucí inspektor Registru vinic mi
dokonce poslal fotografii jejich kanceláfie, která
jiÏ není zavalena papírov˘mi podáními jako
dfiíve. Takové chvíle ukazují smysl na‰í práce.

Jak vlastnû hodnotíte rok 2010 z hlediska
rozvoje IT ve státní správû v âR?
Rok 2010 byl rokem volebním, coÏ se odrazilo
na praktickém naplÀování vize Smart 
Administration v âR. BohuÏel negativnû. Téma
eGovernmentu je dle mého názoru nepolitické
a v teoretické rovinû to také kaÏd˘ uznává. 
To, Ïe zv˘‰ení efektivity v˘konu vefiejné správy
je zásadní pro na‰i konkurenceschopnost, 
lze najít v programovém prohlá‰ení minulé 
i souãasné vlády. Praxe je bohuÏel taková, 

Ïe rozvoj eGovernmentu u nás v roce 2010
zamrzl a ztratil podporu. Stranické síly
neodolaly lákání a celé téma se stalo nástro-
jem pfii politickém boji, bez ohledu na teoret-
ická prohlá‰ení a proklamace. Svûdãí o tom
aktuální stav projektÛ Informaãního systému
základních registrÛ nebo negativní mediální
kampanû ohlednû ICT ve státní správû.

Jaké priority tedy vidíte letos?
V obecnûj‰í rovinû bych si pfiál, aby docházelo
k vût‰ímu oÏivení, zkrátka aby panáãek Egon,
maskot eGovernmentu, pfiestal chfiadnout 
a zaãal opût prospívat. V konkrétnûj‰í rovinû
bych si pfiál, abychom v âR stihli plánovan˘
termín spu‰tûní Základních registrÛ v polovinû
roku 2012.
Souãasné odsunutí témat eGovernmentu 
na slepou kolej znepokojuje i ICT Unii, jejímÏ
jsme ãlenem. Spolu s kolegy z klubu ICTU
hledáme zpÛsoby, jak vûci opût rozpohybovat.
Je tfieba pfiesvûdãit politiky, Ïe eGovernment 
je apolitická, technická záleÏitost, která pfiinese
pro spûch v‰em. Uvidíme, jak k tomu pfiispûl
14. roãník konference Internet ve státní správû,
kde byl premiér a dal‰í politické ‰piãky âR.
Samo zfiejmû je to o penûzích, které se se‰krtaly.

ProtoÏe jste ministerstvem vnitra jmenovan˘m
hodnotitelem IOP projektÛ, jaké nejãastûj‰í
chyby pfiedkladatelé podle vás opakují?
Nejãastûji hodnotím projekty, kde o finanãní
prostfiedky z Integrovaného operaãního 
programu Ïádají orgány státní správy nebo
samosprávy. Od tûch velk˘ch na úrovni minis -
terstva, aÏ po ty malé na úrovni obce.
Rozhodnû neplatí úmûra – ãím vût‰í úfiad tím
lépe pfiipra vená Ïádost. ÎadatelÛm se vyplatí
investovat do profesionální firmy, která s pfií -
pravou Ïádosti pomÛÏe. Je to v˘hodné ãasovû
i finanãnû. Je bûÏné, Ïe nekvalitnû pfiipravená
Ïádost musí b˘t i nûkolikrát vrácena k doplnûní
a upfiesnûní. Pokud Ïádost pfiipravují profe-
sionálové, je toto riziko minimální.
Nejvût‰í chybou je v‰ak podle mne nepodat
Ïádost vÛbec. Pomûrnû ãasto se potkáváme 
s orgány státní správy, které fie‰í problémy 
z oblasti ICT a vÛbec neví, Ïe je moÏno sáh-
nout si na finanãní zdroje z Integrovaného 
operaãního programu. V konkrétním pfiípadû
napfiíklad ‰lo o napojování spisov˘ch sluÏeb
na datové schránky, kdy nûkolik „úfiadÛ“
naprosto ignorovalo pfiíslu‰nou v˘zvu minis-
terstva vnitra. V této souvislosti mne napadá
staré rãení roz‰ífiené mezi branci: „…voják 
se stará – voják má!...“

Jaké nejvût‰í projekty za uplynul˘ rok si vá‰
realizaãní t˘m pfiipsal na své konto? 
Za zmínku jistû stojí zcela nové agendy pro
kontrolní a dozorové orgány v âR: registrace
osob zab˘vajících se rostlinn˘mi komoditami
a registrace hnojiv ve správním fiízení. Po tech-
nické stránce to znamenalo vybudování dvou
zcela nov˘ch registrÛ v technologii JAVA.
Dále bylo zajímavé fie‰ení poÏadavku inspek-
torÛ Státní rostlinolékafiské správy, ktefií potfie-
bovali vybudovat aplikaci pro podporu práce
v terénu v podmínkách bez pfiipojení 
k internetu. V‰echna data se musí automaticky
synchronizovat, jakmile se internet stane 
dostupn˘m. Tento off-line klient musí umoÏnit
obsluze takov˘ komfort, jako by byli prakticky
stále on-line. V˘sledné fie‰ení inspektorÛm 
vyhovuje a umoÏÀuje jim pracovat kdekoliv.
Zajímavá zku‰enost byla práce pro
zahraniãního klienta. Slovenské Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka u nás 
objednalo anal˘zu vybudování speciálních 

Názory na pfiínosy a dal‰í rozvoj informaãních technologií ve státní správû pfiiná‰í rozhovor s Janem ·kerlem, kter˘ ve spoleãnosti CCV Informaãní systémy vede divizi eGovernment 
se zodpovûdností za projekty elektronické komunikace úfiadÛ s vefiejností.

registrÛ na Slovensku. Za touto objednávkou
stály vztahy ãesk˘ch a slovensk˘ch úfiedníkÛ.
Na‰i uÏivatelé se sv˘m slovensk˘m kolegÛm
pochlubili s podporou pro svou práci a druhou
stranu to velmi zaujalo. Práce byla velmi 
inspirativní i pro mne. Jestlipak ãtenáfii vûdí,
co ãesky znamená slovenské slovo „prieãinok“?
Napovím, Ïe jde o naprosto bûÏn˘ termín 
z oblasti ICT.

Jak˘ch dal‰ích nov˘ch sluÏeb a úprav 
se uÏivatelé doãkali?
Kromû budování nov˘ch aplikací a registrÛ
jsme samozfiejmû rozvíjeli i ty jiÏ existující. 
Vinohradnická a vinafiská vefiejnost si
prostfiednictvím Svazu vinafiÛ âR vyÏádala
dal‰í formuláfie pro elektronická podávání. 
Za úspûch povaÏuji, Ïe se spolu s právníky 
z Ministerstva zemûdûlství âR podafiilo
odstranit povinnost elektronického podpisu 
u tûchto podání. Farmáfii vnímali elektronické
podepisování jako velkou bariéru.
Musím se pochlubit i vznikem nového interneto -
vého portálu pro vefiejnost, na kterém je moÏné
ovûfiit zatfiídûní vína – www.puvodvina.cz. Tento
portál vefiejnosti v âeské televizi pfiedstavil
ministr zemûdûlství a má jistû zajímavou 
perspektivu rozvoje.

Jaké nové produkty v produktovém portfoliu
byste zdÛraznil?
Jako Gold Partner na‰e divize produktovû 
nejvíce spolupracuje s Oracle, ale zamûfiil bych
se více na vlastní fie‰ení. Jak uÏ jsem zmiÀoval
v˘‰e, na‰e portfolio se roz‰ífiilo o Registr státní
správy, kter˘ podporuje procesy správního

fiízení – po technické stránce jde o technologii
JAVA a objektovou architekturu. Do té doby
byla v‰echna na‰e fie‰ení relaãní. Zmûna
v˘robní technologie byla nezbytná pro zv˘‰ení
efektivity na‰í v˘roby a umoÏÀuje klást ty 
nejvy‰‰í nároky na kvalitu. Objektov˘ pfiístup
jsme rovnûÏ zvolili u off-line klienta pro 
inspektory v terénu. Na‰e portfolio se tedy
roz‰ífiilo o podporu práce s registry bez 
nutnosti b˘t neustále on-line.
Za produkt lze povaÏovat i na‰e pojetí v˘voje,
agilní v˘vojovou metodiku SCRUM. Díky ní se
nám dafií uÏivatele co nejvíce „zatáhnout“ do
procesu v˘voje SW a minimalizovat tak ztráty,
které zpravidla zpÛsobuje komunikaãní ‰um
mezi v˘vojáfii a budoucími uÏivateli. Tuto v˘vo-
jovou metodiku jsme v uplynulém roce na ob-
jednávku nûkolikrát ‰kolili a pomáhali nasadit
do jin˘ch softwarov˘ch firem. 

A máme prostor na poslední otázku. Na co
byste rád odpovûdûl?
MoÏná bych se sám sebe zeptal, co mû 
v poslední dobû pfiekvapilo. Pfiekvapením pro
mne bylo, co jsem na vlastní oãi uvidûl pfii mé
leto‰ní náv‰tûvû Egypta. Turistické resorty 
a hotelové komplexy jsou zlatou klecí, kde si
neudûláte pfiedstavu, jak Ïijí bûÏní obyvatelé.
Pár krokÛ odtud najdete nefal‰ovan˘ stfie-
dovûk, ulice bez dláÏdûní a bez kanalizace, Ïe-
brající dûti a hlavnû hodnû opravdové bídy.
Polovina z 80 milionÛ obyvatel je negramot-
n˘ch, do ‰koly chodí jen zlomek dûtí. Proto
jsem velmi pozornû sledoval události v Egyptû,
které zaãaly pfiesnû den po mém návratu
odtud. No, a to mû opravdu pfiekvapilo.  -onr-

ROK 2010 BYL PRO ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ DO REGISTRÒ ZLOMOV¯

MODERNÍ BEZPEâNOSTNÍ TRENDY 
V EDI KOMUNIKACI
Elektronick˘ podpis dnes pfied-
stavuje jiÏ zcela bûÏn˘ a ovûfien˘
nástroj elektronické komunikace,
kter˘ slouÏí k zaji‰tûní autenticity
a integrity elektronické zprávy, 
tj. k ovûfiení a garanci zdroje, ze
kterého zpráva pochází, a zda
nebyla pozmûnûna. 

Pfiekotn˘ v˘voj v oblasti informaãních
technologií zpÛsobil, Ïe doposud pouÏí-
vané metody zabezpeãení jiÏ stoprocentnû
negarantují v‰echny vlastnosti, které jsou
na moderní systémy kladeny. Doposud
podporovan˘ bezpeãností standard SHA1
se jiÏ stal teoreticky prolomiteln˘m 
a protoÏe elektronicky se dnes vymûÀuje
celá fiada citliv˘ch dat, do‰lo k jeho
nahrazení novûj‰í a bezpeãnûj‰í tech-
nologií.

Jak funguje elektronick˘
podpis?
Pomocí algoritmu se vytvofií fietûzec znakÛ
tzv. hash funkce, která je následnû pode -
psána (ve skuteãnosti za‰ifrována) privát-
ním klíãem odesílatele. Pfii validaci se
naopak pouÏívá vefiejn˘ klíã, kter˘ dokáÏe
data roz‰ifrovat a ovûfiit, zda byla pode-
psána privátním klíãem odesílatele. 
Aby byl elektronick˘ podpis dÛvûryhodn˘ 
a uznateln˘, je nutno pfii podepisování
pouÏít kvalifikovan˘ certifikát, coÏ je zpráva
podepsaná certifikaãní autoritou, která ob-
sahuje informace t˘kající se odesílatele,
jako je jméno, název organizace, Iâ apod.
a zaruãuje, Ïe jsou tyto údaje správné.

PÛvodní ‰ifrovací algoritmus
SHA-1 dnes jiÏ nestaãí
Délka hashovací funkce, kterou vyuÏíval 
algoritmus SHA-1, byla 160 bitÛ. Aãkoliv
zatím, dle dostupn˘ch zdrojÛ, nedo‰lo 
k jejímu prolomení, je to dle pfiedních kryp-
tografick˘ch odborníkÛ jiÏ v dosahu

v˘poãetních moÏností. Nûktefií kryptoana-
lytici dokonce jiÏ neoficiálnû informovali,
Ïe se jim podafiilo hash vytvofien˘ pomocí
SHA-1 prolomit, coÏ by v praxi znamenalo,
Ïe lze elektronick˘ podpis zaloÏen˘ na
tomto algoritmu zneuÏít.
Proto se v Evropû i u nás zaãaly prosazo-
vat bezpeãnûj‰í hashovací algoritmy 
z rodiny SHA-2. Tyto algoritmy mají del‰í
v˘stup (224-512 bitÛ), jsou bezpeãnûj‰í 
a zatím u nich nebyla nalezena slabina. 
Od 1. 1. 2010 jsou tyto algoritmy
vyÏadovány i Ministerstvem vnitra âR 
v souladu se smûrnicí EU.

VyuÏití SHA-2 
pfii EDI komunikaci
V EDI komunikaci se elektronick˘ podpis
pouÏívá jiÏ dlouho, proto není nástup al-
goritmÛ z rodiny SHA-2 Ïádné pfiekvapení.
V‰ichni v˘znamní poskytovatelé EDI sluÏeb
podporují algoritmy SHA-2 a otestovali si
vzájemnou kompatibilitu fie‰ení pfii testech
jiÏ pfied pomûrnû dlouhou dobou. Proto
také nenastaly Ïádné komplikace pfii 
nástupu del‰ích certifikátÛ vystaven˘ch 
s hashovací funkcí SHA-2. 
Moderní EDI systémy v kombinaci s certi-
fikáty certifikaãních autorit garantují, Ïe
zabezpeãení dat odpovídá v‰em poÏadavkÛm
a jsou eliminovány bezpeãnostní hrozby.
Spoleãnû s vyuÏitím ãasov˘ch razítek pak
EDI fie‰ení umoÏÀují zachovat elektronická
data v dÛvûryhodné podobû prakticky po
neomezenû dlouhou dobu.   

Jakub Lamaã   

frekvenãní terminály Motorola MC3190-G.
Jedná se o terminál „pistolového“ provedení,
kter˘ je díky nízké hmotnosti a odolnosti
oblíben˘ mezi skladov˘mi operátory. Barevn˘
dotykov˘ displej s rozli‰ením 320x320 bodÛ je
dobfie ãiteln˘ za v‰ech bûÏn˘ch podmínek
okolního osvûtlení. 
Tisk ‰títkÛ, potisk paletov˘ch etiket a kartónÛ
bude zaji‰tûn pomocí klasick˘ch ãi wi-fi
pfienosn˘ch tiskáren Zebra. Samozfiejmostí 
je také samotné pokrytí skladové haly 
a skladov˘ch ploch wi-fi signálem. Souãástí

dodávky tak bude zamûfiení skladov˘ch ploch
a anal˘za skladov˘ch ploch pro umístûní 
jednotliv˘ch antén. 

Moderní logistické centrum 
s kvalitním dodavatelsk˘m
servisem
Pfiíprava a zahájení modernizace velko-
obchodu v Su‰ici probíhaly v prÛbûhu roku
2010 s cílem vytvofiit moderní logistické cen-
trum, které bude zásobovat více jak 400
prodejen potravináfisk˘m sortimentem a zboÏím

RNDr. Jan ·kerle (nar. 1965) je fieditelem 
divize CCV eGovernment, v jejímÏ ãele pÛ-
sobí od roku 2005. Má zku‰enosti s ve-
dením rozsáhl˘ch projektÛ eGovernmentu a
je odborníkem na elektronickou v˘mûnu dat 
v  systémech státní správy. Je spolupracov-
níkem ICT Unie a pÛsobí v  Klubu ICTU, kde
spolupracuje na pfiípravû poziãních mater-
iálÛ tohoto oborového svazu prÛmyslu in-
formaãních technologií. Práci ve spoleãnosti
CCV Informaãní systémy zahájil pfied 13
lety, kdyÏ nastoupil do jako vedoucí projektu
se zamûfiením na spotfiební druÏstva. V roce
2006  stál jako vedoucí projektu u zrodu
fie‰ení Portálu farmáfie ministerstva
zemûdûlství.   Své dosavadní zku‰enosti
vyuÏívá také jako ministerstvem vnitra jmen-
ovan˘ hodnotitel IOP projektÛ financov-
an˘ch EU. Je absolventem Pfiírodovûdecké
fakulty Masarykovy univerzity a má doktorát
v oboru matematika. Mezi jeho záliby patfií
jazzová a rocková hudba, cestování a am-
atérsky se vûnuje vinohradnictví. Je Ïenat˘ 
a má tfii dûti.

denní potfieby. Zadavatel hodnotila posuzoval
ve v˘bûrovém fiízení kromû vítûzného fie‰ení
od CCV Informaãní systémy také dal‰í nabídky
nejv˘znamnûj‰ích specializovan˘ch doda-
vatelÛ WMS fie‰ení.
Vzhledem k nárÛstu kapacity skladu a objemu
manipulovaného zboÏí dojde ke zv˘‰ení
obratu modernizovaného velkoobchodního
skladu na takfika jednu miliardu korun, 
coÏ bude znamenat i vytvofiení nov˘ch 
pracovních míst v Su‰ici. Cílená a systémovû
fiízená organizace skladu navíc zrychlí
pfiípravu objednávek a sníÏí ãas potfiebn˘ 
na jejich realizaci, ãímÏ dojde ke zkvalitnûní 
a zefektivnûní dodavatelského servisu. Cel˘
proces modernizace bude dokonãen 
v prÛbûhu leto‰ního roku. -kmr-

LOGISTICKÉ CENTRUM ZKD SU·ICE
(dokonãení ze strany 1)

„Zatímco na jih jezdím v zimû, v létû je mi lépe na severu,“ fiíká Honza k dovolené na Islandu.
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PRÒZKUM: 97% ZÁKAZNÍKÒ EDI ORION BY DOPORUâILO
EDI SLUÎBY CCV DAL·ÍM SPOLEâNOSTEM

PrÛzkum probíhal ve dvou fázích. Nejprve
odbornû vy‰kolené tazatelky kontaktovaly
zákazníka telefonicky. Pokud se tazatelce
nepodafiilo vyplnit dotazník, mûli zákazníci ve
2. fázi moÏnost vyjádfiit svÛj názor také elek-
tronicky na portále (na platformû Share-
point), k jehoÏ náv‰tûvû byli vyzvání emailem.

Celkem se povedlo dotázat 686 osob z celko -
vého poãtu 728 relevantních kontaktÛ z fiad
zákazníkÛ, ktefií byli do prÛzkumu vybráni.
Response rate (míra odezvy) tak dosáhla
neuvûfiiteln˘ch 94%.
Pfiedmûtem prÛzkumu nebyl jen top mana -
gement nebo obchodní a finanãní manaÏefii,
ale také uÏivatelé, ktefií s produktem kaÏdo-
dennû pracují. Jsou to právû oni, kdo znají
fie‰ení nejlépe a pfiedstavují tak dÛleÏit˘ in-
formaãní zdroj, kter˘ nemohl b˘t opomenut.

Jak zákazníci hodnotili sluÏbu
ORION?
Témûfi 90% zákazníkÛ ohodnotilo spolehli -
vost doruãení dokumentÛ sluÏbou EDI
ORION jako vynikající ãi v˘borné.  Podob-
n˘ch hodnot dosáhlo také kritérium „dostup-
nost sluÏby“, kterou povaÏovalo 59%
zákazníkÛ za vynikající a dal‰ích 29% za
v˘bornou. Rychlost doruãení a odeslání
dokumentÛ povaÏovala pfiibliÏnû polovina
zákazníkÛ za vynikající, dal‰ích 28% jako
v˘bornou. Více neÏ 80% pozitivních odpovûdí
získala také uÏivatelská pfiívûtivost fie‰ení EDI
ORION. Hodnocení ‰patné a velmi ‰patné
nezískalo u Ïádného ze zkouman˘ch para-
metrÛ více neÏ 2%.  

Spokojen˘ zákazník sluÏbu
dále doporuãí 
PrÛzkum spokojenosti ukázal, Ïe 97%
zákazníkÛ by sluÏby elektronické v˘mûny dat
od CCV Informaãní systémy doporuãilo
dal‰ím spoleãnostem, pfiiãemÏ plné tfii
ãtvrtiny zákazníkÛ by tyto sluÏby urãitû do-

poruãily, dal‰ích 22% by je spí‰e doporuãilo.
ZákazníkÛm, ktefií v posledním pÛl roce kon-
taktovali zákaznickou podporu s nûjak˘m
poÏadavkem, byla poloÏena otázka, jak byli
spokojeni s jeho fie‰ením. Více neÏ 
80% zákazníkÛ bylo s ãinností zákaznické
podpory spokojeno, pfiiãemÏ 62% bylo velmi
spokojeno.

Velmi pozitivnû byla zákaznická podpora hod-
nocena z hlediska odborné zpÛsobilosti, kdy
99% zákazníkÛ povaÏovalo odbornou zpÛso-
bilost pracovníkÛ podpory za vynikající
(86%) nebo v˘bornou (13%).  Zákazníci
zároveÀ toto kritérium ohodnotili jako velmi
dÛleÏité.  Podobnû vysoké známky získala
podpora v oblasti vystupování, komunikace
a také u poro zumûní poÏadavkÛm, které na ni
zákazníci zasílají. Rychlost fie‰ení poÏadavkÛ
sice byla hodnocena relativnû hÛfie, pfiesto ji
témûfi 80% zákazníkÛ povaÏuje za vynikající
nebo v˘bornou. Díky v˘raznému posílení
t˘mu zákaznické podpory o nové a kvalitní

pracovníky lze pfiedpokládat a jiÏ nyní se to
potvrzuje, Ïe bude docházet k dal ‰ímu
zlep‰ování rychlosti fie‰ení poÏadavkÛ.

Integrace EDI s ERP systémem
Rozhodnû zajímavá data ukázal stav integrace
fie‰ení EDI ORION s podnikov˘mi systémy.  V
pfiípadû, Ïe zákazník nemá integrováno EDI do
podnikového systému, je odkázán na ruãní
zadávání dat.  Na ruãní tvorbu dokladÛ je od-
kázána pfiibliÏnû pûtina zákazníkÛ. Dal‰ích
15% spoleãností tuto informaci neuvedlo a lze
pfiedpokládat, Ïe právû v této skupinû je
roz‰ífiené tzv. web EDI, reáln˘ poãet zákazníkÛ
bez propojení EDI a podnikového systému
bude tedy zfiejmû nepatrnû vy‰‰í. 

Kvalita EDI sluÏeb
Hodnocení celkové kvality EDI sluÏeb
probíhalo na stupnici 1 aÏ 5, kde známka 
1 znamenala velmi vysokou kvalitu.  Témûfi

V prÛbûhu mûsíce dubna realizovalo CCV Informaãní systémy prÛzkum spokojenosti zákazníkÛ s fie‰ením EDI ORION a sluÏbami, které v oblasti elektronické
komunikace poskytuje. Jako nejdÛleÏitûj‰í vlastnosti EDI fie‰ení zákazníci urãili maximální spolehlivost v doruãování elektronick˘ch dokumentÛ, vysokou
dostupnost sluÏby a rychlost pfii zpracování dokumentÛ. Neménû dÛleÏit˘ je t˘m odborníkÛ, ktefií dokáÏí porozumût poÏadavkÛm zákazníkÛ a rychle je vyfie‰it.
Pro divizi CCV eBusiness pfiedstavují tyto faktory klíãové v˘konové ukazatele. Díky prÛzkumu víme, jak jsou pro na‰e zákazníky dÛleÏité a získali jsme celou
fiadu námûtÛ a doporuãení, jak˘m zpÛsobem je dále vylep‰ovat.

40% zákazníkÛ v prÛzkumu povaÏovalo EDI
od CCV za sluÏbu s velmi vysokou kvalitou.
Pfiiãteme-li k tomu zákazníky, ktefií dali kvalitû
známku 2 (vysoká kvalita), dostaneme se 
k ãíslu 82%. PrÛmûrné hodnocení uvedlo 7%
zákazníkÛ. 

Závûrem bychom chtûli podûkovat v‰em 
respondentÛm prÛzkumu za jejich ãas 
a ochotu vyplnit dotazník, kter˘ leckdy nebyl
krátk˘.  V brzké dobû lze jiÏ oãekávat první
v˘sledky práce v˘vojového t˘mu, kter˘ se
zab˘vá zapracováním vybran˘ch konkrétních
námûtÛ.  

ZároveÀ reagujeme na celou fiadu Ïádostí 
o informace a pro zákazníky chystáme 
fiadu workshopÛ, kde na‰i konzultanti budou
‰kolit postupy práce s EDI ORION a zodpoví-
dat dotazy zákazníkÛ. Pfiihlásit se mÛÏete jiÏ
nyní na www.ccv.cz/workshop  -kmn-

WORKSHOP 
PRO ZÁKAZNÍKY EDI ORION
Jak na vytváfiení, zpracování 
a v˘mûnu elektronick˘ch dokladÛ

Nav‰tivte nûkter˘ z fiady zákaznick˘ch 
workshopÛ:

� Praha
� Brno
� Ostrava
� Bratislava
� Kysucké Nové Mesto

Komu je workshop urãen?

Workshop je vhodn˘ pro pravidelné i pfiíleÏitostné uÏivatele EDI ORION, 
dále pro správce tohoto fie‰ení. Doporuãujeme úãast také nov˘m 
uÏivatelÛm, ktefií s EDI zaãínají.

Postupy, pfiíklady a praktické ukázky práce s EDI ORION

� pfiíjem, vytváfiení dokladÛ - objednávky, faktury, dodací listy a dal‰í
� nastavení, práce s notifikacemi, zpûtná vazba, upozornûní
� deníky dokladÛ - vyhledávání, filtrování, archivace
� pouÏití elektronického podpisu
� scénáfie pfii fie‰ení mimofiádn˘ch událostí

Registrace na ccv.cz/workshop nebo na emailu marketing@ccv.cz

Úãast na workshopu je ZDARMA. Poãet úãastníkÛ je v‰ak omezen, 
registrujte se proto co nejdfiíve!

VYUŽIJTE 
MOŽNOSTI
POBAVIT SE PŘÍMO 
S KONZULTANTY 
CCV O POSTUPECH 
A MOŽNOSTECH 
EDI KOMUNIKACE 
S OBCHODNÍMI
ŘETĚZCI.

Právû dobûhl do svého cíle prÛzkum
spokojenosti zákazníkÛ s fie‰ením 
EDI ORION a sluÏbami, které v oblasti
elektronické komunikace CCV Informaãní
systémy poskytuje. Celkem v tomto
rozsáhlém prÛzkumu odpovídalo témûfi
700 zákaz níkÛ. Byli mezi nimi jak uÏi-
vatelé, tak osoby s rozhodujícím vlivem
na v˘bûr EDI fie‰ení.

Cílem prÛzkumu bylo lépe poznat
zákazníky, jejich potfieby a pfiání. Zjistit,
jak˘m zpÛsobem vnímají EDI ORION
a samozfiejmû, jaká je míra spokojenosti
zákazníkÛ nejen s fie‰ením samotn˘m,
ale i se zákaznickou podporou a do-
provodn˘mi sluÏbami. 

Hned prvním pozitivním signálem byl
vstfiícn˘ pfiístup drtivé vût‰iny zákazníkÛ,
ktefií byli ochotni nejen ohodnotit posky-
tované sluÏby, ale v   fiadû pfiípadÛ pfii -
spûli také s vlastními námûty 
a pfiipo mínkami. Této zpûtné vazby si
velice váÏíme a je pro nás nesmírnû
dÛleÏitá, protoÏe nám umoÏÀuje dále
fie‰ení rozvíjet smûrem, kter˘ chtûjí právû
sami zákazníci. 

Spokojenost není snadno mûfiiteln˘ jev,
kter˘ se navíc v ãase mûní. Pokud
necháme ãlovûka vyjádfiit spokojenost na
‰kále ‰kolní stupnice, je dvojka dobrá
známka? 

Jeden z nepfiím˘ch zpÛsobÛ jak zjistit
spokojenost, je zeptat se zákazníka, zda
by sluÏbu doporuãil nûkomu jinému.
Tento pfiístup vychází z premisy, Ïe ne-
spokojen˘ zákazník by ji v Ïádném pfiípadû
nedoporuãil (byÈ na svûtû existují 
i zlomyslní lidé).

Tû‰í mne, Ïe pln˘ch 97% zákazníkÛ 
v   prÛzkumu uvedlo, Ïe by EDI sluÏby od
CCV Informaãní systémy doporuãili
dal‰ím spoleãnostem. ZároveÀ mÛÏeme
potvrdit, Ïe se tak dûje i ve skuteãnosti.
Právû tyto skuteãné pfiípady, kdy nás
zákazníci doporuãili dal‰ím spoleãnos-
tem, ale tfieba i sv˘m zahraniãním
poboãkám, jsou tím nejlep‰ím, pfiím˘m
ohodnocením kvality poskytovan˘ch
sluÏeb. 

Takov˘ vztah s klientem nás zároveÀ
velmi zavazuje a je tfieba mít na pamûti,
Ïe spokojenost se v ãase mûní. V nûkte -
r˘ch pfiípadech skokovû a velmi rychle.
Podobnû jako u skupinové fotografie, na
které mohou b˘t tváfie lidí rozzáfiené,
pfiitom po chvíli jiÏ tfieba vypadaly
zarmoucenû. 

Díky prÛzkumu víme, jak mÛÏeme udrÏet
tváfie na‰ich zákazníkÛ pozitivnû nala -
dûné i dlouhodobû. Vysoká dostupnost
sluÏby, maximální spolehlivost a rychlost
zpracování dokumentÛ jsou nûkteré z klí -
ãov˘ch faktorÛ. 

Chci zdÛraznit uvûdomûní, Ïe nedo -
dáváme pouze nûjakou aplikaci ale
poskytujeme sluÏbu, a ta je zaloÏena na
lidech a jejich vztahu k lidem na stranû
klienta.

Václav Kameníãek
Marketingov˘ manaÏer,
divize eBusiness

SPOKOJENOST
ZAVAZUJE
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Byly poÏadavky vyfiízeny ke spokojenosti zákazníkÛ?
Pouze zákazníci, ktefií kontaktovali zákaznickou podporu

Mají integrováno EDI s podnikov˘m systémem?

Ano
55%

Urãitû ano
75%

Urãitû ano
62%

Urãitû ne
1%

Spí‰e ne
2%

Tak napÛl
3%

Spí‰e ano
23%

Spí‰e ano
22%

Spí‰e ne
2%

Urãitû ne
1%

âásteãnû
11%

Ne
18%

Neuvedeno,
nemá informace

15%

Nemám informace
o prÛbûhu fie‰ení

9%



Copyright © 2011 CCV Informaãní systémystrana 4

The CCV Times | Noviny pro pfiíznivce softwarov˘ch fie‰ení vydávané spoleãností CCV Informaãní systémy ãíslo 2/2011 | roãník 3

CERTIFIKACE CHMELE GARANTUJE KVALITU
âesk˘ chmel je komoditou, která se stále je‰tû mÛÏe tû‰it celosvûtovému uznání díky své jedineãnosti a vûhlasu.
âeská republika jako jeden z nejvût‰ích producentÛ chmele jej vyváÏí do sedmdesáti pûti zemí svûta, zejména do
Japonska, Nûmecka, âíny, Ruska, Polska a Vietnamu. Garancí pÛvodu ãeského chmele je jeho certifikace. 

Jak co nejlépe zajistit efektivní komunikaci mezi úfiady, zpracovateli 
a producenty chmele? Samozfiejmû elektronicky. Na spoleãném setkání
letos v dubnu se k tématu se‰li na pÛdû Chmelafiského institutu v Îatci
zástupci producentÛ chmele, chmelafisk˘ch obchodních organizací, svazu,
ministerstva zemûdûlství, technologického správce registru a v neposlední
fiadû zástupci oddûlení chmele ÚKZÚZ. 

Úãastníci se shodli, Ïe právû elektronick˘
Registr chmelnic je v˘znamn˘m pomoc-
níkem pro kontrolu produkce a naplnûní
v‰ech zákonn˘ch povinností. Pro dal‰í
zv˘‰ení vyuÏití pak chybí silnûj‰í osvûta
pfiínosÛ a pro‰kolení mezi pûstiteli chmele.

Vynikající zvuk ãeského chmele ve svûtû 
inspiroval jiÏ v 18. století nûkteré nepoctivé
prodejce, ktefií se snaÏili prodávat jako ãesk˘
chmel i ménû hodnotné chmele. Proto jiÏ od
dob Marie Terezie probíhalo úfiední peãetûní
chmele a vydávání listin, které garantovaly
jeho pÛvod.
Ochrana pÛvodu vyústila v roce 2007 
v zapsání Îateckého chmele do Rejstfiíku
chránûn˘ch oznaãení pÛvodu a chránûn˘ch
zemûpisn˘ch oznaãení. Stalo se tak na 
základû nafiízení Evropské komise 
ã. 503/2007. V rámci Evropské unie jde 
o první udûlení oznaãení t˘kající se chmele 
a jedno z prvních oznaãení, které bylo
udûleno ãeskému zemûdûlskému nebo 
potravináfiskému v˘robku.
Certifikaci chmele v âeské republice garan-
tuje stát a vykonavatelem tohoto procesu 
je Ústfiední kontrolní a zku‰ební ústav
zemûdûlsk˘ podle zákona ã. 97/1996 Sb., 
o ochranû chmele.

Pfiechod od dodávky v Ïocích
ke granulím 
Od chmelov˘ch ‰tokÛ, které zrají na chmel-
nicích, je dost dlouhá cesta do bran pivovarÛ,
pfiedev‰ím z technologického hlediska. Do -
dávání su‰eného chmele v klasick˘ch Ïocích
se pomalu stává minulostí. 
Prim hraje dodávání chmele v podobû granulí,
které jsou vakuovû baleny a expedovány 
v paletách. KaÏdá paleta je následnû 
oznaãena pfielepkou, která je obdobou peãetû
z dob Marie Terezie a na cel˘ proces dohlíÏí
osobnû kontrolor z Ústfiedního kontrolního 
a zku‰ebního ústavu zemûdûlského. Díky 
tomuto státnímu dozoru má nakupující

Podle unikátního v˘zkumného projektu patfií na ãeském trhu mezi nejpre ferovanûj‰í dodavatele ERP systémÛ Microsoft Dynamics NAV spoleãnosti AutoCont a Webcom, na tfietím místû pak spoleãnost
CCV Informaãní systémy. Pûtici nejãastûji zmiÀovan˘ch dodavatelÛ uzavírají spoleãnosti CDL Systems a Navertica.

Vybranou cílovou skupinou prÛzkumu, kter˘ v˘zkumná
agentura Markent pfiipravila ve spolupráci s odborn˘mi
redaktory magazínu Computerworld, byly osoby s vlivem na
nákup informaãních technologií v ‰irokém spektru odvûtví
ãeského hospodáfiství, které tvofiily více jak polovinu z ob-
jemu investic do informaãních technologií v âeské republice. 

Markent se specializuje na v˘zkum IT trhu a realizoval sbûr
dat v loÀském roce na mnoÏinû 525 osloven˘ch respondentÛ
s Ïádostí o osobní rozhovor. S ohledem na rozsah nûkolika
desítek otázek je na základû získan˘ch dat moÏné nejen

popisovat aktuální stav, ale lze sledovat i dlouhodobé v˘vo-
jové trendy v ‰irokém spektru jednotliv˘ch segmentÛ IT trhu.

JiÏ 44% firem zná Microsoft Dynamics NAV

Povûdomí o ERP systému Microsoft Dynamics NAV deklarovali
nejvíce zástupci organizací o velikosti 500 - 999 zamûstnancÛ
a firmy s roãním rozpoãtem na IT v rozmezí 10,0 - 49,9 mili ónÛ
korun. Mezi manaÏery IT je znalost nejvy‰‰í - dosahovala
52%. Celkovû prÛzkum doloÏil, Ïe tento systém zná 44% 
organizací. 

CCV je tfietím nejpreferovanûj‰ím dodavatelem.
Nejznámûj‰ím implementátorem systému Microsoft 
Dynamics NAV je podle prÛzkumu spoleãnost AutoCont,
kter˘ pfii spontánní odpovûdi oznaãilo 12% dotazovan˘ch. 
Na druhém místû skonãil Webcom se 7% a na tfietím CCV 
Informaãní systémy s 5%. Stejné pofiadí bylo zachováno
také pfii jmenovitém dotazování na povûdomí o konkrétních 
implementátorech ERP, kde CCV jako dodavatele zná 15% 
organizací. Na ãtvrté a páté pfiíãce následovaly spoleãnosti
CDL Systems a Navertica.                                          -onr-

strana jistotu, Ïe granule byly vyrobeny
skuteãnû pouze a jenom z ãeského chmele
bez neÏádoucích pfiímûsí.

Proces certifikace zaãíná 
pfied sklizní
Proces certifikace chmele zaãíná jiÏ pfied
samotnou sklizní. Státní dozorov˘ orgán 
vydává jednotliv˘m producentÛm ‰títky 
k oznaãení sklizeného a usu‰eného chmele. 
O vydan˘ch ‰títcích se vede pfiesná evidence.
KaÏd˘ producent musí následnû Ústfiednímu
kontrolnímu a zku‰ebnímu ústavu zemûdûl-
skému pfiedat Prohlá‰ení producenta o poãtu
a váze oznaãen˘ch obalÛ s chmelem. 
Chmel z tûchto obalÛ - ÏokÛ nebo hranolÛ 
– následnû vstupuje do procesu granulování.
Kontrolor pfii nûm kontroluje, Ïe Ïoky a hra-
noly se su‰en˘m chmelem jsou na vstupu
fiádnû zaplombovány a oznaãeny vydan˘mi
‰títky, kontroluje otevírání tûchto obalÛ 
a nakonec pfielepkou „zapeãetí“ v˘sledek 
procesu, tedy palety s chmelov˘mi granulemi.

Nároky na pfiesnou evidenci
Z popisu je zfiejmé, Ïe proces certifikace je
velmi nároãn˘ na pfiesnou evidenci a ne -
ustálou kontrolu této evidence. Velkou roli
hraje pomoc v˘poãetní techniky. Vydávané
‰títky jsou v novém systému certifikace 
oznaãeny ãárov˘mi kódy, kde kontrolofii pro
kontrolu pouÏití ‰títkÛ vyuÏívají ãteãky tûchto
kódÛ a zpracovávají údaje v elektronickém
prostfiedí Registru chmelnic. Rychlost a efek-
tivita proti dfiívûj‰ím dobám je nesrovnatelná.
Staãí si uvûdomit, Ïe kaÏd˘ kontrolor musel
kaÏd˘ ‰títek ruãnû vyhledávat v papírovém

REGISTR CHMELNIC POMÁHÁ

PRÒZKUM MARKENT: ZNÁTE DODAVATELE ¤E·ENÍ MICROSOFT DYNAMICS? 

Chmelafiství se bez IT neobejde
I v tak tradiãní oblasti jako je chmelafiství,
se s naprostou samozfiejmostí prosazují 
informaãní technologie. Nov˘ systém 
certifikace chmele se opírá o nahrazení
stávajících papírov˘ch oznaãovacích ‰títkÛ
v plastovém pouzdfie. Místo nich pfiicházejí
samolepící ‰títky s ãárov˘m kódem, které
obsahují ve‰keré údaje potfiebné pro 
certifikaci a navíc díky ãárovému kódu 
lze navázat rychle do informaãního 
systému certifikace a dále pracovat s údaji
elektronicky. To je právû podstatné. JiÏ
nûkolik let mají pûstitelé chmele totiÏ
moÏnost vyuÏívat ke komunikaci s povû -
fien˘mi orgány státní správy internet 
a elektro nická rozhraní. Patfií mezi nû 
na Portálu farmáfie Ministerstva zemûdûl-
ství âR aplikace Registr chmelnic
www.registrchmelnic.cz. Papírová forma
komunikace s úfiadem (ÚKZÚZ) je ve shodû
a za podpory v‰ech chmelafisk˘ch profes-
ních organizací nahrazována elektronickou.
Od roku 2008 do leto‰ka se tak v˘raznû
zvedl zájem o efektivnûj‰í práci a propojení
v‰ech systémÛ spojen˘ch s procesem 
certifikace chmele.

Stoupají poãty uÏivatelÛ registru 
Registr chmelnic umoÏÀuje producentovi
chmele prohlíÏet a kontrolovat data, která
o nûm úfiad vede. Podle zprávy spoleãnosti
CCV Informaãní systémy, která je techno-
logick˘m dodavatelem speciálních registrÛ
Ministerstva zemûdûlství âR, je mezi pro-
ducenty chmele vyuÏívání registru na po -
mûrnû vysoké úrovni. Za rok 2010 se 
do systému pfiihla‰ovalo na 70,3% v‰ech
producentÛ chmele. Mezi velk˘mi produ-
centy (30 nejvût‰ích ploch chmelnic) byl
podíl je‰tû vy‰‰í. Z údajÛ roku 2010 bylo
zji‰tûno, Ïe 83,3% velk˘ch producentÛ
pouÏívá Registr chmelnic. 

Roste obliba elektronick˘ch
podání
Pfiístup do ãásti pro pfiihlá‰ené uÏivatele na
zabezpeãené ãásti Portálu farmáfie, tedy 

i do Registru chmelnic, zfiizují na základû
písemné Ïádosti bezplatnû Agentury pro
zemûdûlství a venkov. Sv˘m uÏivatelÛm
pak portál nabízí také jednoduché podání
prohlá‰ení producenta chmele, které bylo
jako první nasazeno do provozu, dal‰í
hlá‰ení budou následovat. 

O rostoucí oblibû vyuÏití elektronické 
komunikace svûdãí i v˘razn˘ nárÛst elektro -
nick˘ch podání prohlá‰ení producenta 
v loÀském roce, kter˘ch po internetu pfii‰lo
pfies 1200, coÏ v meziroãním srovnání zna-
mená více neÏ dvojnásobn˘ poãet. Díky
tomu se jiÏ 26% údajÛ celé tuzemské pro-
dukce chmele shromaÏìuje od producentÛ
k úfiadÛm v˘hradnû elektronickou cestou. 

Bez papírÛ to pÛjde
Podle prÛzkumu spoleãnosti CCV mezi
producenty chmele pak lze oãekávat v roce
2011 dal‰í nárÛst, neboÈ dal‰ích 30% 
producentÛ uvádí, Ïe plánuje zbavit se pa-
pírování a také vyuÏívat elektronickou cestu
komunikace pfies Registr chmelnic. 

Producenti na systému nejvíce oceÀovali
dostupnost v‰ech potfiebn˘ch informací
(52%). Informace o chmelu jako je oblast,
katastrální území a odrÛda chmele svázané
se ‰títkem a obsaÏené v Registru chmelnic
jsou pfiístupné pro pfiihlá‰eného produ-
centa chmele. Získání tûchto informací 
a následné pouÏití pfii tisku ‰títku nebo pfii
vyplnûní formuláfie Prohlá‰ení producenta
o poãtu a váze oznaãen˘ch obalÛ podle
katastrálních území a odrÛd chmele a jeho
odeslání elektronickou cestou u‰etfií hned
dvojí pfiepisování údajÛ a sníÏí tak moÏnost
zanesení chyby. DÛleÏitou vlastností 
Registru chmelnic, díky nûmuÏ proces cer-
tifikace chmele umoÏÀuje plynulé vyuÏití
elektronické komunikace, je také pfiímé
napojení na komerãní programy produ-
centÛ a na systémy elektronick˘ch vah.
Jedin˘ informaãní systém Registru chmel-
nic tak mÛÏe pomoci chmelafiÛm zbavit se
ve‰kerého ,,hloupého“ papírování.

Petr Ondrá‰ek

Registr chmelnic je aplikace na
portálu eAgri ministerstva
zemûdûlství, která umoÏÀuje
zpfiístupnûní údajÛ evido van˘ch
o chmelnicích pfiihlá‰eného 
uÏivatele a usnadnûní podávání
povinn˘ch hlá‰ení. 

Chmelafisk˘ orloj v Îatci, na kterém jsou namísto apo‰tolÛ chmelové 
hrací karty od esa aÏ po sedmiãku. Novou dominantou Îatce je nepfiehlédnutelná vûÏ Chrámu chmele.

Chmelafistvím v Îatci a systémem zpracování a skladování chmele 
provedl Vladimír Barborka programátorsk˘ t˘m Registru chmelnic.

Essence

Navertica

CCV Informaãní systémy

Webcom

Povûdomí o implementátorech ERP systému
Microsoft Dynamics - dotazovaná znalost v %.

6%

13%

15%

31%

seznamu, informace o chmelu opût ruãnû pfii
evidenci pfiepisovat a nakonec v‰echny údaje
ruãnû shromáÏdit a vyhodnotit.

VyuÏití v˘poãetní techniky
Proslulost ãeského chmele trvá jiÏ více neÏ
jedno tisíciletí, garance jeho pÛvodu probíhá
nûkolik století, av‰ak v dne‰ní dobû 
s vyuÏitím moderních prostfiedkÛ. V˘poãetní
technika je v‰ak blízká i samotn˘m produ-
centÛm chmele. VyuÏívají moÏnosti podávat
jiÏ v˘‰e zmínûné Prohlá‰ení producenta 
o poãtu a váze oznaãen˘ch obalÛ s chmelem
elektronickou formou, k tomu jim slouÏí 
webové rozhraní Registru chmelnic. 
V souãasnosti se pfiipravuje i realizace
dal‰ích poÏadavkÛ producentÛ chmele,
konkrétnû silnûj‰í provázání Registru chmel-
nic s informaãními systémy producentÛ 
s maximálním dÛrazem na dÛvûrnost 
a bezpeãnost dat nebo moÏnost hlásit dal‰í
informace o sv˘ch chmelnicích pomocí 
webov˘ch formuláfiÛ. Informaãní technologie
se tak stávají vítan˘m pomocníkem.

Îatec – hlavní mûsto chmele
KaÏdému, kdo by se zajímal o historii 
i souãasnost ãeského chmele, lze doporuãit
náv‰tûvu Îatce, kter˘ je naprosto právem 
oznaãován jako hlavní mûsto chmele a chme-
lafiství. Náv‰tûvník tam mÛÏe spatfiit 
Chmelafiské muzeum, novû vybudovan˘
Chrám chmele a piva, pivní maják, chme-
lafisk˘ orloj a v neposlední fiadû nejmen‰í
chmelnici pfiímo na historickém námûstí.
Ing. Vladimír Barborka
vedoucí oddûlení chmele ÚKZÚZ
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MICROSOFT DYNAMICS P¤INESL SPOLEâNOSTI AQUACENTRUM
SJEDNOCENÍ PROCESÒ, PO¤ÁDEK, RYCHLOST I KVALITU

v pfiípravném i zavádûcím období (dvojí ceny
na dokladech a cenovkách). Ze zákona
povinné fiskální moduly, evidující hotovostní
prodeje, byly implementovány do modulu
pokladen ve spolupráci s pofiízen˘m hard-
ware.

Hlavní cíl - maximální pfiínos
pro zákazníka - splnûn

NavrÏené a implementované fie‰ení splnilo 
u managementu spoleãnosti Aquacentrum
ve‰kerá oãekávání vãetnû smluvních 
a legislativních parametrÛ projektu. 
„Na v˘sledném úspûchu se mimo jakoukoli
pochybnost podílela detailní pfiíprava 
projektu. JiÏ pfii úvodních konzultacích byly
procesy podrobnû a dÛkladnû analyzovány 
a navrÏená fie‰ení vÏdy zpûtnû konzultována 
s odpovûdn˘mi pracovníky a vrcholn˘mi
manaÏery Aquacentra“, fiíká vedoucí realiza-
ãního t˘mu Vladimír Horák ze spoleãnosti
CCV Informaãní systémy.

Fáze anal˘zy trvala zhruba dva mûsíce vãetnû
schválení finální podoby fie‰ení. Fáze imple-
mentace - programové úpravy, uÏivatelské 
a akceptaãní testy, ‰kolení a ostr˘ provoz 
- zabrala dal‰í dva mûsíce, v samém závûru
v‰ak bylo nutné poãkat na dostavbu nového
skladu. 
Management spoleãnosti Aquacentrum na
v˘sledném fie‰ení ocenil pfiedev‰ím 
komplexnost a provázanost celého systému 
i pfiínos spoleãného a jednotného zpracování
dat. Nyní nedûlá pracovníkÛm velkoobchodu

Po úspû‰né a dynamické expanzi na slovenském trhu potfiebovala spoleãnost Aquacentrum, v˘znamn˘ velkoobchodník s ãerpací technikou se sídlem v Pie‰Èanech, pfiedev‰ím stabilizovat své vnitfiní
obchodní procesy vãetnû rozdûlení odpovûdností a posílení v˘konu obchodu bez navy‰ování stavu pracovníkÛ. Nejen to, ale mnohem více jí umoÏnila implementace nové verze 5 informaãního
systému Microsoft Dynamics NAV od spoleãnosti CCV Informaãní systémy doplnûné unikátním internetov˘m obchodem, kter˘ garantuje maximální flexibilitu a aktuálnost dat smûrem k zákazníkÛm. 

Ïádn˘ problém prodávat na maloobchodû 
a opaãnû – procesy jsou podobné a jednotliví
pracovníci se tak dokáÏou dobfie zaskakovat,
coÏ je pro men‰í firmu znaãnou pfiedností. Po
nasazení informaãního systému zaznamenala
zásadní zlep‰ení oblast kvality distribuce, 
a to nejen z hlediska ãasu, ale dÛsledn˘m
pouÏíváním ãárov˘ch kódu v˘raznû klesla 
i chybovost vychystávaného zboÏí.  Pozicové
skladování velkoobchodního skladu od sa -
mého zaãátku celého logistického procesu
tak znamená pofiádek, rychlost a kvalitu 
expedice. ¤ízení expedice s provázanou do-
pravou navíc v˘raznû usnadnilo dfiíve
nepfiehledné lísteãkové plánování. Nyní je 
on-line pfiehledné vytíÏení vozidel, doprava
jde z firmy nejbliÏ‰ím termínem a bez chyb
lidského faktoru.

Internetov˘ obchod urychlil
proces objednávání

Spu‰tûním internetového obchodu v záfií
2010 spoleãnost Aquacentrum uãinila dal‰í
krok ve zjednodu‰ení  a zrychlení objed-
návkového procesu. Jedná se o dal‰í z fiady
sluÏeb, které sv˘m zákazníkÛm spoleãnost
poskytuje, a díky níÏ se oãekávan˘ rÛst trÏeb
nav˘‰í o 15% jiÏ v prvním roce pouÏití.
Zákazníci Aquacentra tak získali moÏnost
klidného v˘bûru objednávaného zboÏí bez
závislosti na otevírací dobû prodejny, bez nut-
nosti ãekat ve frontû a s moÏností pfiístupu
ke v‰em dostupn˘m informacím o zboÏí. 
V neposlední fiadû je spu‰tûní internetového
obchodu vedeno i snahou o pfiiblíÏení svého
obchodu i zákazníkÛm, pro nûÏ jsou provo-
zovny spoleãnosti hÛfie dostupné.
KaÏd˘ zákazník musí provést bezplatnou 
registraci na stránkách internetového ob-
chodu. Pfiihlá‰ení pro vstup do systému pak
jiÏ probíhá bûÏn˘m zpÛsobem prostfied-
nictvím jména a hesla. KaÏdému zákazníkovi
je po registraci pfiidûlena cenová skupina,
definován zpÛsob odbûru zboÏí, zafiazení do
rozvozov˘ch tras apod. 
Redakãní systém navíc informuje 
registrované zákazníky o v‰ech novinkách 
v nabídce spoleãnosti a o v‰ech aktuálních 
i plánovan˘ch akcích. Objednávkov˘ katalog
zboÏí, kter˘ je pfiehlednû sefiazen podle
skupin zboÏí, obsahuje nejen informace
nutné pro nákup, ale také fiadu dal‰ích infor-
mací o zboÏí, potfiebn˘ch pro v˘bûr správné
poloÏky. V pfiípadû potfieby si mÛÏe zákazník

Zajímavé na této implementaci je pfiedev‰ím
skuteãnost, Ïe se jedná o skloubení dvou
oborov˘ch velkoobchodÛ s maloobchodem.
Nasazení informaãního systému bylo navíc
provázeno tvorbou nov˘ch procesÛ ve firmû
a stavbou nové haly. Spoleãnost Aqua-
 centrum totiÏ kromû velkoobchodního
prodeje kompletního sortimentu ãerpací
techniky pro domácnosti i prÛmysl (vãetnû
kompletní nabídky pfiíslu‰enství a náhradních
dílÛ) provozuje v Pie‰Èanech také vlastní
prodej v nejvût‰í slovenské specializované
prodejnû se ‰irokou nabídkou ãerpadel,
vodáren, pfiíslu‰enství a náhradních dílÛ.
Spu‰tûním internetového obchodu  byl tedy
dokonãen proces zjednodu‰ení a zrychlení
objednávkového procesu, kter˘ umoÏnil bu-
doucím zákazníkÛm dostateãn˘ komfort pfii
v˘bûru zboÏí bez závislosti na otevírací dobû
prodejny. 

Na poãátku byla expanze

Roz‰ífiením aktivit a expanzí na slovenském
trhu do‰lo k v˘raznému nárÛstu vnitfiních ob-
chodních procesÛ, které jiÏ nebylo moÏné
stávajícím systémem úãinnû fiídit z hlediska
efektivity, nemluvû o jejich optimalizaci. Dal‰í
v˘znamnou zmûnou a tedy i dÛvodem pro
úvahy o nasazení informaãního systému bylo
dokonãování stavebních prací na novém
moderním skladu, ze kterého byla plánována
expedice zboÏí pro vût‰inu velkoobchodních
partnerÛ firmy. Logické proto byly pfiedstavy
o skladování na pevné pozice (pfiihrádky) 
a pouÏití moderních multifunkãních ãteãek
ãárového kódu se zabudovan˘mi aplikacemi
pro podporu vychystávání zboÏí na objed-
návky. 

Zadáním komplexní fie‰ení
expedice, dopravy, servisu 
i obsluhy maloprodejen

V souvislosti s expanzí spoleãnosti Aqua-
centrum se samostatn˘m problémem stala
expedice a doprava, která je realizována ex-
terními dopravci na principu stabilních rozvo-
zov˘ch tras v pevnû plánovan˘ch termínech
(dnech v t˘dnu). Od zkvalitnûní rozvozové
distribuce, která byla pfied nasazením infor-
maãního systému fie‰ena pomocí papírkÛ na
tabuli, a její návaznosti na expedici, si mana -
gement spoleãnosti Aquacentrum sliboval
optimalizaci dopravních nákladÛ a zrychlení
distribuce zboÏí. Základním poÏadavkem

bylo, aby se zákaznická objednávka podle
místa dodávky zboÏí automaticky zafiadila
podle pfiedem zadan˘ch kritérií do nejbliÏ‰ího
rozvozového termínu, kter˘ je k dispozici, na
nejbliÏ‰í trase, popfiípadû byla vhodnû upfied-
nostnûna pfii poÏadavku na vy‰‰í rychlost
dodání. V rámci vytíÏení rozvozové dopravy
byly fie‰eny i poÏadavky na nákup a dopravu
nakoupeného zboÏí na centrální sklad, pfií-
padnû poÏadavky ze servisu, kter˘
spoleãnost Aquacentrum - vzhledem k tomu,
Ïe je smluvním servisním partnerem nûkolika
znaãek z oblasti ãerpací techniky - rovnûÏ
provozuje. V zadání proto nechybûl ani
speciální poÏadavek na evidenci servisních
prací, které se z hlediska ekonomiky
samozfiejmû samostatnû sledují, nicménû
jsou pfii nich vyuÏívány materiály na opravy 
z centrálního skladu a rovnûÏ dal‰í funkãnosti
nového informaãního systému, jako napfiík-
lad doprava. Do navrÏeného fie‰ení v‰ak bylo
tfieba zahrnout rovnûÏ v místû sídla centrály
se nacházející vzorkovnu a maloprodejnu
zboÏí. Dal‰í maloprodejny plánuje spoleãnost
Aquacentrum spí‰e jen v omezeném
mnoÏství, její doménou i nadále zÛstávají
kvalitní dodávky zboÏí do sítû smluvních
prodejcÛ. Zajímav˘m momentem v roz -
hodování o novém informaãním systému
byla legislativní zmûna, konkrétnû pfiechod
slovenského trhu na novou mûnu euro. Man-
agement Aquacentra se v této souvislosti
rozhodl zlomové zmûny vyuÏít ve svÛj
prospûch s cílem vyrazit na trh dokonale
pfiipraven nov˘m systémem s multimûnovou
podporou.

DÛkladná anal˘za klíãem 
k úspûchu

Tak jako v jin˘ch pfiípadech se i u spoleãnosti
Aquacentrum potvrdilo, Ïe klíãem k úspû‰ -
nému nasazení informaãního systému je
velice dÛkladná a detailní anal˘za v‰ech 
stávajících i pfiedpokládan˘ch procesÛ, které
vstupují do úvahy. DÛleÏitá je nejen hluboká
branÏová znalost pracovníkÛ firmy, která 
informaãní systém implementuje, ale rovnûÏ
souãinnost pracovníkÛ zadavatele a odborná
oponentura navrÏen˘ch fie‰ení. âas vûnovan˘
anal˘ze konkrétních a jedineãn˘ch zákaznic -
k˘ch potfieb se v budoucnu rozhodnû mno-
honásobnû vrátí. I v pfiípadû spoleãnosti
Aquacentrum bylo tfieba zohlednit celou fiadu
specifick˘ch poÏadavkÛ.
V oblasti obchodu se jednalo o rozdûlení
velkoobchodu, maloobchodu a servisu na
samostatná centra odpovûdnosti, a to vãetnû
evidence v˘konÛ a zásob. U nového velko-
obchodního skladu bylo navrÏeno fie‰ení ve
formû pozicového skladování  - vût‰ina zboÏí
má pevnû  vyhrazené pozice, kam se za-
skladÀuje pfiijaté zboÏí a z nichÏ probíhá i jeho
vychystávání. Objednávky od zákazníkÛ, 
maloobchodu a servisu se naãítají do ãteãek
a tyto informace následnû skladník pouÏívá
pro pfiípravu zboÏí systémem ãtení ãárového
kódu zboÏí a pfiihrádek. Pro maloobchod byl
vypracován detailní systém doplÀování zboÏí
z velkoskladu tak, aby bylo v dostateãné 
zásobû vzorkové i obrátkové zboÏí vãetnû
speciálního zboÏí z objednávek zákazníkÛ 
s osobním odbûrem na maloprodejnû.
Dopravní agenda byla zvolena vãetnû 
modulu Expedice, ze kterého se pfiehlednû
fiídí vychystávání objednávek a jejich zafiazení
do rozvozov˘ch tras. Ty obsahují ‰irokou 
parametrizaci, novinkou je napfiíklad posílení
„barevnosti“ fie‰ení - v‰e podstatné pro 
obsluhu je zobrazeno odli‰nou barvou neÏ
standardní situace. 
Novinkou v implementaci byl pro spoleãnost
CCV Informaãní systémy modul Servis.
Ve‰keré detailní poÏadavky spoleãnosti Aqua-
centrum v‰ak byly v rámci navrÏeného fie‰ení
bez jak˘chkoli problémÛ zohlednûny. 
I v pfiípadû financí se jednalo o standardní
fie‰ení Microsoft Dynamics NAV s podstat-
n˘m rysem komplexní pfiípravy na novou 
nativní mûnu euro s respektováním pravidel

stáhnout pfiiloÏené soubory s doplÀujícími in-
formacemi o zboÏí, jako napfi. technické
specifikace, návod k pouÏití apod. Objed-
návkov˘ systém pak umoÏÀuje v˘bûr zboÏí 
z katalogu, zji‰tûní jeho aktuální ceny 
a dostupnosti a vytváfií objednávky v systému
Aquacentra. V pfiípadû potfieby pak na
vyÏádání pfiíslu‰n˘ obchodník ãi technik 
kontaktuje zákazníka a poskytne mu 
doplÀkové informace.
Internetov˘ obchod je navrÏen s unikátní 
flexibilitou - optimalizace nejniÏ‰í ceny pro
zákazníka, zapoãtení aktuálních cenov˘ch
akcí, zji‰tûní dostupností zboÏí na skladech,
to v‰e by nebylo moÏné bez propojení 
s firemním informaãním systémem. Zákazníci
tak mají v kaÏdém okamÏiku tvorby objed-
návky aktuální informace potfiebné pro svá
rozhodnutí. To je zaji‰tûno formou dotazÛ 
a potvrzení ko‰íku ãi objednávky. Systém tak
citlivû reaguje na v‰echny zmûny obchodních
podmínek, ke kter˘m mÛÏe docházet.
„Zprovoznûním internetového obchodu inte-
grovaného s podnikov˘m systémem získali
zákazníci Aquacentra jednouch˘ a pfiitom
v˘bornû vybaven˘ systém pro pfiípravu sv˘ch
objednávek. Specialisté Aquacentra se nyní
mohou mnohem více neÏ dfiíve vûnovat
fie‰ení problémÛ zákazníkÛ a poskytnout jim
lep‰í podporu v jejich rozhodování,“
vysvûtluje Horák. 

Budoucnost spojena 
s dal‰ím rozvojem 
informaãního systému

Nov˘ informaãní systém si v Aquacentru oblí-
bilo pfiedev‰ím vedení této rodinné firmy,
které má nyní k dispozici on-line pfiehled po
celé firmû z jednoho místa vãetnû jasného
dopadu do financí. Po zabûhnutí systému
navíc uvaÏuje o jeho dal‰ím rozvoji ve formû
pfiímo fiízeného skladu (CCV ¤ízen˘ sklad).
Dobr˘m vysvûdãením pro spoleãnost CCV 
Informaãní systémy je i realizace nového
webshopu, samozfiejmû úzce propojeného 
na stávající Microsoft Dynamics NAV 
a s vyuÏitím jeho potenciálu. Vzhledem k
tomu, Ïe vedení spoleãnosti Aquacentrum
roz‰ífiilo pouÏívání mobilních ãteãek – ter-
minálÛ i na maloobchodní prodejnu, je logi -
ckou souãástí dal‰ího rozvoje informaãního
systému také optimalizace velkoobchodních 
a maloobchodních zboÏov˘ch procesÛ 
s vazbou na internetov˘ obchod.  -kmr-, -onr-

âerven – ãervenec 2009
Úvodní konzultace, celková anal˘za,
zpûtná vazba od zákazníka, schválení
finální podoby fie‰ení.

Srpen – záfií 2009
Programové úpravy, uÏivatelské 
a akceptaãní testy, ‰kolení a pfiíprava 
na ostr˘ provoz a jeho start.

¤íjen 2009
Informaãní systém Microsoft Dynamics
NAV byl od 1. 10. 2009 pfiedán 
do rutinního provozu smluvním 
podpisem akceptace implementovaného
systému ze strany spoleãnosti 
Aquacentrum. ZároveÀ byla podepsána
smlouva o údrÏbû. 

Prosinec 2009
Spu‰tûní celého skladového systému.

Záfií – listopad 2010
Zprovoznûní internetového obchodu.

âASOVÉ MILNÍKY

Vladimír Horák
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LOG-IN: MOBILNÍ BLESKOV¯ PRÒZKUM
VyuÏití EDI na stranû LSP je niÏ‰í neÏ u jejich zákazníkÛ

Bleskov˘ prÛzkum CCV Informaãní systémy realizovan˘ v dubnu 2011 na kon-
ferenci LOG-IN v Bratislavû ukázal, Ïe sloven‰tí poskytovatelé logistick˘ch
sluÏeb (LSP) mají stále znaãné rezervy ve vyuÏívání EDI (elektronické v˘mûny
dat). Jsou to právû uÏivatelé logistick˘ch sluÏeb, ktefií vyuÏívají EDI ãastûji
neÏ jejich poskytovatelé. 

V rámci logistické konference LOG-IN reali-
zovala spoleãnost CCV Informaãní systémy
mobilní prÛzkum, kdy vy‰kolené tazatelky
sbíraly odpovûdi od úãastníkÛ pomocí PDA
zafiízení. PrÛzkum lze oznaãit jako bleskov˘,
protoÏe sesbíraná data byla vyhodnocována
okamÏitû jiÏ v prÛbûhu konference, prakticky
v reálném ãase. V˘sledky prÛzkumu prezen-
toval v rámci odpoledního programu Petr On-
drá‰ek, fieditel marketingu CCV Informaãní
systémy, spolu s Lubomírem Mi‰koºcim,
sales managerem slovenské poboãky CCV.  
Celkem bylo dotázáno 63% úãastníkÛ kon-
ference. Zkouman˘ a analyzovan˘ soubor ob-
sahoval pouze zástupce firem z fiad uÏivatelÛ
a poskytovatelÛ logistick˘ch firem. Celkem se
podafiilo na konferenci dotázat 52 respon-
dentÛ z tûchto dvou oblastí.

Logistici, obchod a vedení firem
Na stranû poskytovatelÛ logistick˘ch firem
byli v prÛzkumu nejãastûji zastoupeni ob-
chodní fieditelé, accounti a obchodní man-
aÏefii, celkem tvofiili pfiibliÏnû tfietinu v‰ech
respondentÛ. Druhou nejpoãetnûj‰í skupinou
byli logistiãtí manaÏefii, ktefií dosáhli 30%
podílu a zastupují uÏivatele logistick˘ch
sluÏeb. Tfietí nejpoãetnûj‰í skupinou pak byl
samotn˘ top management, tedy vedení firem,
kde se jednalo jak o zástupce uÏivatelÛ logi-
stick˘ch sluÏeb, tak poskytovatelÛ. Celkem
soubor obsahoval 56% poskytovatelÛ logi-
stick˘ch sluÏeb a 44% uÏivatelÛ logistick˘ch
sluÏeb.

EDI není v logistice neznámou
Drtivá vût‰ina dotázan˘ch úãastníkÛ konfer-
ence jiÏ nûkdy sly‰ela o elektronické v˘mûnû
dokumentÛ (EDI).  Pouze 18% respondentÛ
se s tímto pojmem dosud nesetkalo, nutno
podotknout, Ïe se jednalo pfiedev‰ím o zás-
tupce z fiad poskytovatelÛ logistick˘ch
sluÏeb.

UÏivatelé logistick˘ch firem
vyuÏívají EDI ãastûji 
neÏ jejich poskytovatelé
PfiestoÏe míra vyuÏití EDI pfiekroãila u obou
skupin hranici 50%, na stranû uÏivatelÛ logi-
stick˘ch sluÏeb je patrná v˘raznû vy‰‰í pen-
etrace (viz graf níÏe).  Poskytovatelé
logistick˘ch sluÏeb, ktefií jsou schopni
v˘mûny dat ve strukturované podobû auto-
matickou formou se sv˘m zákazníkem pfiitom
mají v rukávu fiadu argumentÛ, jaké pfiínosy
tento zpÛsob komunikace pro jejich zákazníka
bude mít. Oproti skupinû logistick˘ch operá-
torÛ, ktefií se sv˘mi zákazníky takto komu-
nikovat nemohou, tak získávají v˘znamnou
konkurenãní v˘hodu, proã si vybrat právû je-
jich spoleãnost pro zaji‰tûní logistick˘ch
sluÏeb. 

Investice do IT porostou, tlak
na efektivitu IT fie‰ení zesílí
PfiibliÏnû polovina dotázan˘ch firem se
shodla, Ïe v následujícím roce dojde v jejich
podniku ke zv˘‰ení investic do IT. Tfietina re-
spondentÛ pak uvedla, Ïe investice do IT
plánují zachovat ve stejné v˘‰i jako letos.
Vût‰ina úãastníkÛ konference LOG-IN  (92%)
zároveÀ v prÛzkumu uvedla, Ïe vnímá nízkou
prioritu IT v podnicích jako dÛvod, proã je-
jich IT fie‰ení nejsou dostateãnû efektivní.

Zlep‰it ãi novû zavést v informaãním systému
podniku by respondenti chtûli pfiedev‰ím
manaÏerské anal˘zy a reporting (business in-
telligence) a fiízení vztahÛ se zákazníky
(CRM). Na stranû uÏivatelÛ logistick˘ch
sluÏeb patfiily mezi dále uvádûné oblasti ke
zlep‰ení jiÏ zmínûná elektronická v˘mûna dat
a elektronická fakturace, coÏ potvrzuje tlak na
sniÏování nákladÛ pomocí elektronizace
firemních procesÛ. 

Cloud computing 
málo srozumiteln˘
Odpovûì na otázku, zda se jiÏ setkali s po-
jmem „cloud computing“, ukázala, Ïe lidé po-
hybující se v oblasti logistiky nejsou s tímto
pojmem v drtivé vût‰inû obeznámeni. „Jde o
populární termín z titulních stránek
odborn˘ch ãasopisÛ, ale pouze 13 %
dotázan˘ch manaÏerÛ tomuto pojmu rozumí.
Je tedy patrné, Ïe cloud computing zatím
nepfiekroãil hranice IT oddûlení a vût‰ina lidí
pracujících mimo IT neví, co tento pojem
znamená. Spí‰e jsou jim blízké pro
pochopení termíny jako outsourcing fie‰ení ãi
software formou sluÏby, které uÏ sv˘mi
pfiínosy povaÏují za v˘raznû srozumitelnûj‰í,“
komentoval v˘sledky Petr Ondrá‰ek. 

Lubomír Mi‰koºci mluví k publiku

Kvûtnov˘ kongres Eastlog 2011 zakonãila diskuse na téma sdílení dat v dodavatelském
fietûzci za úãasti pûtice diskutérÛ. Zleva vedle moderátora Jaroslava Smí‰ka (Systémy
logistiky) sedí Václav Kameníãek (CCV), Jifií Pros (Perfetti Van Melle), Tibor ·ata 
(Editel), Miroslav Nádvorník (MD logistika) a Tomá‰ Moravec (Makro Cash&Carry).

Do Velk˘ch Bílovic, nejvût‰í vinafiské obce u nás, zavítal programátorsk˘ t˘m Registru vinic na své t˘mové hodnocení.

Nejen prací Ïiv je ãlovûk. Bubnující Jakub Lamaã v ãele opavské druÏiny hraje
s vypûtím v‰ech sil k tanci a poslechu.

Práce s keramikou chce stejnou trpûlivost jako
anal˘za fiízeného skladu, ví Roman Srnec.

Pracovní mítink obchodníkÛ CCV v KromûfiíÏi byl nastaven prohlídkou místního pivovaru. Fotografie zachycují Romana Fuchse
ãi Davida Mikulu, jak nahlíÏejí na varnu nebo Marka Procházku a Petra Ondrá‰ka na spilce.

Rocková skupina? Nikoli, pouze skupina t˘mu Registru chmelnic. 
Prázdné Ïatecké plakátovací plochy tuto náv‰tûvu nezaznamenaly. 

Architekt chmelafiského registru Michal 
Ondrá‰ek se ãasto vrací na „místo ãinu“.

VE VÍNU JE PRAVDA.
PRAVDU MLUVÍ KDO SI ZAVDÁ.
PROTO NEJVÍC CIGÁNÍJŮ,
KEŘÍ ENEM VODU PIJŮ!

JARO 2011 V OBRAZECH
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PROPOJUJEME EDI S ERP SYSTÉMEM SAPELEKTRONICKÁ FAKTURACE  
- VÍC NEÎ JEN DA≈OV¯ DOKLAD
Logicky pouze elektronicky
Elektronická fakturace se stala jiÏ zcela
bûÏnou souãástí mezipodnikov˘ch vztahÛ
a její role se kaÏd˘m dnem zvy‰uje. Stále
více firem totiÏ objevuje „kouzlo“ elektron-
ické fakturace a celou fiadu jednoznaãn˘ch
v˘hod, které s sebou pfiiná‰í. VÏdyÈ faktur-
ovat elektronicky je nanejv˘‰ logické.
Prakticky 100% v‰ech subjektÛ na trhu
vede úãetnictví v elektronické podobû,
kdy dodavatel pofiídí fakturu ve svém
poãítaãi elektronicky a pfiíjemce faktury
ji do elektronické podoby pfievádí. Není
pfiece nic jednodu‰‰ího, neÏ pfiímá elek-
tronická 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. Tomu
nezb˘vá neÏ celou papírovou fakturu opût
pfievést (pfiepsat) do elektronické podoby.
Ve v˘sledku tedy pracnû získá zcela stejná
data, která jiÏ pfied nûkolika dny pofiídil
nûkdo jin˘ – ov‰em pouze v pfiípadû, Ïe ne-
do‰lo k chybû pfii pfiepisování. Îe se to zdá
nelogické aÏ komické? MoÏná, ale s pa-
pírovou fakturou je tomu právû tak. 

Elektronicky zcela legálnû 
a s mnoha v˘hodami
Co je pfiíãinou, Ïe se mnozí stále 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 Evropské Unie.
Podmínkou elektronické fakturace je
zaruãení pravosti pÛvodu a integrity ob-
sahu faktur. Tyto poÏadavky je moÏné za-
jistit zaruãen˘m elektro nick˘m podpisem

nebo prostfiednictvím elektronické v˘mûny
dat - EDI 

Elektronická fakturace s sebou navíc
pfiiná‰í velké mnoÏství jednoznaãn˘ch
pfiínosÛ a spoleãnost CCV Informaãní sys-
témy má tak pfiipravenu celou fiadu fie‰ení
pro elektronickou fakturaci prostfied-
nictvím elektronické v˘mûny dat, tedy i bez
nutnosti získání elektronického podpisu,
a to plnû v souladu s legislativou âR i EU.
Na‰e fie‰ení pokr˘vají potfieby jak velk˘ch
korporací, tak i mal˘ch podnikÛ a Ïivnost-
níkÛ, ktefií o elektronické faktufie uvaÏují
spí‰e na základû pfiání sv˘ch odbûratelÛ.
Nejlep‰ím dÛkazem o kvalitû námi
nabízen˘ch fie‰ení jsou stovky úspû‰n˘ch
implementací. 

Elektronická úskalí skuteãnû
jen zdánlivá
Elektronické faktury si mÛÏete vymûÀovat
opravdu prakticky s kaÏd˘m, jen je tfieba,
aby byl vá‰ partner schopen tyto faktury
pfiijmout. K tomu potfiebuje urãité tech-
nické vybavení zaji‰Èující pfiijetí elektron-
ické faktury a její dal‰í zpracování. MÛÏe
pouÏít libovoln˘ systém pro elektronickou
fakturaci, pfiípadnû si mÛÏe vybrat nûkteré
z fie‰ení nabízen˘ch spoleãností CCV 
Informaãní systémy,  které vyhovuje jeho
poÏadavkÛm, pfiiãemÏ jakékoli fie‰ení
vyuÏívá nejvy‰‰í moÏné zabezpeãení.
Pokud se t˘ká integrace systému elektro -
nické 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 strukturo -
vaném textovém formátu. Pro fiadu
roz‰ífien˘ch informaãních systémÛ je toto
napojení jiÏ k dispozici, bliÏ‰í informace
vám rádi poskytneme.                      -onr-

Elektronická v˘mûna dat (EDI) dokáÏe b˘t rychl˘m a uÏiteãn˘m pomocníkem pfii v˘mûnû obchodních dokumentÛ.
Ov‰em pouze za pfiedpokladu, Ïe je plnohodnotnû implementována do podnikového informaãního systému (ERP). Po-
jìme se tedy spoleãnû podívat na to, jak spolu komunikuje svûtové podnikové fie‰ení SAP s tuzemskou EDI jedniãkou
ORIONem.

V duchu zlep‰ování 
obchodních procesÛ

Analytická spoleãnost Gartner uvádí pro
leto‰ní rok mezi hlavními obchodními priori-
tami firem zlep‰ení obchodních procesÛ, 
obchodních operací a samozfiejmû tradiãní
sniÏování nákladÛ. Jedním ze zpÛsobÛ, jak
toho dosáhnout, je i efektivnûj‰í zapojení
elektronické komunikace coby prostfiedku
pro usnadnûní a zpfiesnûní vzájemné v˘mûny
obchodních dokladÛ. Není proto s podivem,
Ïe stále vût‰í ãást komunikace mezi firmami
probíhá právû elektronickou cestou. 
Je pfiitom patrn˘ odklon od jednoduch˘ch
ad-hoc fie‰ení smûrem k EDI systémÛm
napojen˘m na podnikov˘ informaãní systém.
Informaãním systémem disponuje dnes 
jiÏ vût‰ina stfiedních a velk˘ch organizací 
a jejich poãet neustále roste. Mezi informatiky
pfiíslu‰n˘ch spoleãností tak pochopitelnû
vyvstává otázka, jak˘m zpÛsobem EDI a ERP
co nejefektivnûji propojit.

Propojujeme EDI ORION a SAP

Jako typické pfiedstavitele obou fie‰ení jsme
vybrali na stranû EDI systém ORION od
spoleãnosti CCV Informaãní systémy. Jedná
se o domácí jedniãku na poli EDI, jejíÏ
clearingové (konsolidaãní) centrum a zároveÀ
ucelené EDI fie‰ení ORION propojuje tisíce
protistran, které si kaÏd˘ mûsíc elektronicky
vymûÀují miliony dokladÛ ve strukturované
podobû. ¤e‰ení vyuÏívají jak retailové fietûzce,
tak jejich dodavatelé, od mal˘ch firem aÏ po
globální nadnárodní korporace v rámci
tuzemska i zahraniãí. 
Na stranû druhé pak stojí nejvût‰í svûtov˘
poskytovatel aplikaãního softwaru SAP, kter˘
je typick˘m reprezentantem ERP zvlá‰tû 
v pfiípadû velk˘ch nadnárodních spoleãností.
DÛvodem pro jeho v˘bûr do tohoto ãlánku 
je jeho robustnost a zahraniãní pÛvod, coÏ
mÛÏe ãinit (a v fiadû pfiípadÛ tomu tak je)
potfiebné úpravy komplikovanûj‰í neÏ je tomu
u ãesk˘ch ERP typu Helios, Vyraex apod.
EDI komunikace vyuÏívající sluÏby EDI
ORION je dnes úspû‰nû integrována do sys-
tému SAP napfiíklad ve spoleãnostech Nestlé,
Henkel, Walmark, Maspex, Schneider Electric
a dal‰ích.

Volíme kompatibilní rozhraní

Pfii zaji‰tûní elektronické komunikace prostfied-
nictvím vyuÏití strukturované elektronické
v˘mûny dat (EDI) se vychází z mezinárodních
standardÛ, které zaji‰Èují vzájemnou kompati-
bilitu a jednotnost zasílan˘ch dokumentÛ 
a zpráv. Vedle zaji‰tûní vhodné formy komu-
nikace je tfieba ov‰em dbát také na zaji‰tûní
v˘mûny datov˘ch zpráv s ERP systémem.
Pro samotné zasílání souborÛ mezi EDI
poskytovatelem a ERP systémem je moÏné
vyuÏít rÛzné komunikaãní kanály. EDI ORION
podporuje v‰echny v EDI komunikaci bûÏnû
pouÏívané – HTTPS, AS2, nebo sítû typu
X.400.

SAP Business Connector 
– konverze vlastními silami

Pro v˘mûnu dat na stranû ERP systému SAP
lze vyuÏít tzv. SAP Business Connector, kter˘
umí zpracovávat rÛzné formáty souborÛ 
a importovat je do vlastního ERP. Jedním 
z podporovan˘ch formátÛ je i EDIFACT, 

tedy základní formát pro zasílání EDI zpráv.
Konverze mezi formáty si pak spoleãnost
mÛÏe provádût vlastními silami. 
SAP Business Connector ov‰em není 
standardní souãástí SAPu a v praxi ho ne
kaÏdá firma mÛÏe vyuÏívat. âasto se jedná 
o nejvíce nákladnou variantu  jak integrovat
EDI komunikaci, s  dlouhou návratností 
a nutností následné údrÏby a správy.
Spoleãnost musí také disponovat znalostí
formátÛ pouÏívan˘ch pfii EDI komunikaci 
a zku‰enostmi s vyuÏitím tûchto formátÛ 
v praxi.

Mapování s pomocí 
integraãní platformy XI

Dal‰í moÏností, jak mÛÏe podnik integrovat
EDI do SAPu, je s pomocí  tzv. integraãní plat-
formy SAP XI (SAP Exchange Infrastructure),
která umoÏÀuje vyuÏívat otevfiené technolo-
gie jako XML pro komunikaci mezi ERP 
systémem SAP a ostatními aplikacemi. 
SAP XI obsahuje nástroje, pomocí kter˘ch lze
provést tzv. namapování jednotliv˘ch poloÏek
systémÛ tfietích stran. V takovém pfiípadû 
se pro v˘mûnu dat mezi fie‰eními SAP 
a EDI ORION nepouÏívá formát EDIFACT, 
ale XML, pfiípadnû formáty tzv. pevné ‰ífiky
(napfi. CSV). 
Zapojení na míru v‰ak vyÏaduje pomûrnû
dost ãasu implementátora a jak je obecnû
známo, 1 ãlovûkoden „sapího konzultanta“
zpravidla není levnou záleÏitostí. V fiadû 
pfiípadÛ tyto více práce vyÏadují dnÛ nûkolik,
v závislosti na zku‰enostech dodavatele IS 
v oblasti EDI a také na poãtu typÛ zasílan˘ch
a pfiijíman˘ch dokladÛ. KaÏdá zmûna pak
generuje dodateãné vícepráce.

Jednoduchá komunikace 
s pomocí interního formátu IDOC

V˘hodou sluÏby EDI ORION je pfiedev‰ím její
velká moÏnost pfiizpÛsobení se formátu, kter˘
ERP systém pouÏívá. V pfiípadû informaãního
systému SAP je to formát IDOC. Oproti 
standardÛm EDI v‰ak neobsahují doklady 
ve formátu IDOC fiadu náleÏitostí a není
moÏné je pouze vyexportovat ze systému.
Je nutná jejich následná úprava.
Právû tyto úpravy mÛÏe provést jednodu‰e
poskytovatel EDI komunikace na své stranû,
bez nutnosti zásahu do ERP systému. Jedná
se napfi. o podmínûné doplnûní potfiebn˘ch
konstant do systémov˘ch záznamÛ na 
základû vstupních dat (napfiíklad typ dokladu
nebo jiné poÏadované informace) ãi pfieklad
interních SAP kódÛ na EAN kódy vyuÏívané
pfii EDI komunikaci. A to jak kódy obchodních
partnerÛ, tak i kódy zboÏí, coÏ je ãast˘ 
problém u systému SAP, kdy zákazníci pouÏí-
vají vnitfiní kódy a nejsou schopni odbûrateli
na dokladech uvést poÏadovan˘ EAN kód
(GTIN).
Tyto úpravy jsou dnes jiÏ u spoleãnosti CCV
Informaãní systémy bûÏnou rutinou. Dalibor
Krejãifiík, vedoucí realizaãního oddûlení 
divize CCV eBusiness k tomu fiíká: „Na‰i
zákazníci se systémem SAP dnes jiÏ bûÏnû
mohou pouÏívat pro EDI komunikaci pfiímo
formát IDOC. PouÏívan˘ formát patfiiãnû 
upravíme a zajistíme jeho konverzi podle
standardÛ EDI, a to u v‰ech typÛ EDI zpráv.
Zákazníci takto mohou v˘raznû u‰etfiit 
na jinak nutn˘ch investicích do konektorÛ 
pro SAP nebo do integraãních modulÛ.“ 

Elegantnû 
s ORION komunikátorem

Samotné propojení pak probíhá pomocí
nástroje ORION komunikátor. Jedná se 
o jednoduchou JAVA aplikaci, vyvinutou
spoleãností CCV Informaãní systémy, která
zaji‰Èuje automatickou v˘mûnu datov˘ch
souborÛ mezi ERP systémem uÏivatele a EDI
fie‰ením. ORION komunikátor je k dispozici
zdarma a jeho instalace je velmi jednoduchá.
V pfiípadû v˘mûny dat se systémem SAP
uloÏí Komunikátor doklad (soubor) ve for-
mátu IDOC na souborov˘ systém
spoleãnosti, kde je prostfiednictvím SAPu,
konkrétnû funkce „Remote function call“,
vyzvednut a zapsán do databáze ERP 
systému. U odesílan˘ch dokumentÛ naopak
„vyzvedává“ Komunikátor soubory 
z urãeného úloÏi‰tû a zasílá je do konsoli-
daãního centra ORION, kde probíhá jejich
konverze, event. vybavení elektronick˘m
podpisem, a zaslání poÏadovanému pfiíjemci. 
Mûníme produktové portfolio jednodu‰e
Pfiidání nového produktu nebo modifikace
stávajícího v minulosti vyÏadovala také
zmûny ve zpÛsobu konverze, kdy bylo nutné
definovat nov˘ kód zboÏí a zasahovat tak do
konverzní ‰ablony, coÏ opût pfiedstavovalo
dodateãné vícepráce.
Pfii vyuÏití sluÏeb EDI ORION má zákazník
moÏnost pracovat se souborem, kter˘ ob-
sahuje seznam zboÏí, kde mÛÏe definovat
EAN kódy a dal‰í údaje k novému produktu.
Pfiidání nebo zmûna produktu tedy probíhá
jednodu‰e, bez nutnosti zásahÛ informaãních
specialistÛ. Samotn˘ soubor se následnû
pouze nahraje do definice formátu, kterou
Komunikátor vyuÏívá.  Nedochází ke zmûnû
formátu samotného, tudíÏ nevznikají Ïádné
vícenáklady na nastavení EDI. 
Lubo‰ Haspekl, IT manager spoleãnosti
GECO TABAK, a.s., která si integrací EDI 
do systému SAP pro‰la, k tomu doplÀuje:
„Pro v˘mûnu dat s obchodními partnery nyní
pouÏíváme formát IDOC. Na stranû EDI
poskytovatele pak probíhá jeho dal‰í post-
zpracování.  ZáleÏitosti jako napfi. doplnûní
ãástek spotfiební danû nebo zasílání faktur 
s artikly, které mají rozdílnou DPH, jsme pak
schopni vyfie‰it velmi rychle a bez nutnosti
sloÏit˘ch zásahÛ do na‰eho ERP systému.“

Kde konãí zodpovûdnost 
dodavatele ERP?

Jak ukazuje pfiíklad propojení systému SAP 
a fie‰ení EDI ORION, ne vÏdy musí
zprovoznûní EDI v ERP systému pfiedstavo-
vat sloÏit˘ a nákladn˘ projekt.  Jedním 
z klíãov˘ch dÛvodÛ, proã vyuÏít poskyto-
vatele EDI sluÏeb, je právû zjednodu‰ení 
v oblasti pouÏívan˘ch formátÛ pro EDI 
komunikaci (ale i celkovû B2B komunikaci).
Úkolem dodavatelÛ ERP systémÛ ãi systé-
mov˘ch integrátorÛ je pak jiÏ jen dostat data
z/do systému. Tito se ãasto mylnû domnívají,
Ïe zprovoznûní exportu a importu dat z/do 
jejich systému je úlohou poskytovatele 
elektronické komunikace. 
V praxi pak dochází i k tomu, Ïe EDI 
poskytovatelé pfiebírají implementaãní roli
dodavatelÛ ERP a vycházejí zákazníkÛm vstfiíc
pfii fie‰ení jejich individuálních potfieb. âasto
je toto pro zákazníka schÛdnûj‰í cesta, neÏ
zaplatit desetitisíce, ãi statisíce za nefunkãní
„EDI modul“.                                       -kmn-

Nauãte va‰i spoleãnost fakturovat elektronicky! A s k˘mkoliv!

� Zajímá vás, jak lze jednodu‰e a bez velk˘ch poãáteãních investic zavést e-
fakturaci?

� Chtûli byste sníÏit náklady na vydanou fakturu o více neÏ 20 Kã?
� Jak˘m zpÛsobem zrychlit zpracování faktur o 55%?
� TouÏíte, aby byl vá‰ odbûratel schopen pfiijmout fakturu rychleji aÏ o 5 dnÛ?

Nav‰tivte nûkter˘ z fiady na‰ich semináfiÛ o elektronické fakturaci
� Praha      � Brno � Ostrava     � Bratislava � Kysucké Nové Mesto

Komu je semináfi urãen?
Semináfi je vhodn˘ pro vedení firem, vedoucí ekonomického ãi úãetního oddûlení
a obchodní fieditele nebo manaÏery. UÏiteãn˘ bude také pro IT manaÏery, ktefií
mají na starost podnikov˘ nebo úãetní systém.
Co se na semináfii dozvíte
� jaké pfiínosy má elektronická fakturace a jak je maximalizovat
� case study: „Jak Schneider Electric dosáhl s e-fakturací roãní úspory více

neÏ 40 000 EUR.“
� jaké jsou legislativní mantinely elektronické fakturace
� co je elektronick˘ daÀov˘ doklad a jakou podobu mÛÏe mít
� jaké jsou specifika dÛvûryhodné archivace elektronick˘ch dokladÛ

Registrace na ccv.cz/efakturace nebo na emailu: marketing@ccv.cz
Úãast na semináfii je ZDARMA. Poãet úãastníkÛ je omezen, registrujte se co nejdfiíve!

ŘEŠENÍ EDI ORION® SLAVÍ
10 LET NA ČESKÉM TRHU!

ELEKTRONICKÁ FAKTURACE: 
RYCHLE, SPOLEHLIVù A BEZ PAPÍRU

PŘIJĎTE NA SEMINÁŘ 
A PŘESVĚDČTE SE, 
ŽE TO JDE I BEZ PAPÍRU.
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V¯HODY NASAZENÍ GLOBÁLNÍHO 
INFORMAâNÍHO SYSTÉMU

Za lokální informaãní systém se obvykle po-
vaÏuje produkt firmy s lokální pÛsobností,
napfiíklad v jedné zemi, kter˘ co nejpodrob-
nûji fie‰í problematiku spoleãností nebo or-
ganizací v daném místû. Lokální dodavatelé
kladou vût‰inou daleko vût‰í dÛraz na co ne-
j‰ir‰í nabídku místních funkcí a pokrytí speci-
fick˘ch poÏadavkÛ napfiíklad jenom ãesk˘ch a
slovensk˘ch zákazníkÛ.

Dodavatelé globálních ERP systému oproti
tomu mají celkovû stovky tisíc nebo miliony
uÏivatelÛ v nejrÛznûj‰ích lokalitách po celém
svûtû. Globální ERP produkty b˘vají proto
navrÏeny tak, aby vyhovovaly co nejvût‰ímu
poãtu tûchto uÏivatelÛ a daly se s minimál-
ními náklady parametrizovat nebo upravit pro
konkrétní potfieby firem pÛsobících v rÛzn˘ch
zemích a regionech. DÛleÏit˘m rysem globál-
ních produktÛ je zejména podpora více
jazykÛ, více mûn a  více legislativních verzí
souãasnû.

Je dÛleÏité zmínit i to, Ïe globální systém lze
vytvofiit také za pomoci integrace nûkolika
lokálních produktÛ. Obvykle to ale vyÏaduje
pomûrnû vysoké náklady na propojení tûchto
systémÛ a na údrÏbu jejich rozhraní. S ros-
toucím poãtem rÛzn˘ch aplikací také
enormnû rostou organizaãní nároky na
ãasové sladûní technologick˘ch zmûn jed-
notliv˘ch komponent.

Jak˘ systém je tedy pro firmu nebo organi-
zaci nejvhodnûj‰í? ZáleÏí samozfiejmû na
strategii firmy, na oboru, ve kterém firma pÛ-
sobí, a na fiadû dal‰ích faktorÛ. Malá
spoleãnost pÛsobící pouze v rámci jednoho
mûsta nebo okresu si urãitû lépe porozumí s
lokálním systémem. Firma pÛsobící na více

UÏivatelé internetu se propletli do so-
ciálních sítí, zaãali budovat online 
vztahy, diskutovat, seskupovat se a ‰tû-
betat o tom, co se zrovna dûje nebo co
mají zrovna na srdci. Vzniklo nové 
sociální „online prostfiedí“, ve kterém
hraje komunikace minimálnû stejnû
dÛleÏitou roli, jako v tom reálném. 

Ruku v ruce s rozmachem sociálních sítí 
v bûÏném Ïivotû lidí dochází k jejich stále
vût‰ímu pouÏití i v podnikové oblasti. A to
dokonce ve striktnû B2B sféfie jakou je oblast
informaãních systémÛ nebo EDI.  CCV Infor-
maãní systémy rozhodnû nezÛstává stranou
a naopak patfií v tomto ohledu mezi ty 
aktivnûj‰í subjekty.

Jednoduchost, struãnost a tematick˘ charak-
ter sítû Twitter jsou dÛvody, proã zde CCV
provozuje hned 3 uÏivatelské úãty.  Anglick˘
pfieklad slova twitter, tj. ‰tûbetání nebo 
cvrlikání skuteãnû vystihuje tuto síÈ. UÏivatelé
na Twitteru publikují zprávy, jejichÏ maximální
velikost je 140 znakÛ, jde tedy skuteãnû jen 
o krátké ‰vitofiení nikoliv o sáhodlouhé infor-
maãní exploze.

Co se dûje v CCV?
K zodpovûzení této otázky slouÏí ná‰ firemní
twitter úãet, kter˘ naleznete na adrese
www.twitter.com/ccvis. S jeho pomocí 
v krátkosti informujeme, na ãem se zrovna 
v CCV pracuje, jaké projekty se ukonãily,
nebo jaké akce aktuálnû pofiádáme. Tyto 
aktualitky zároveÀ naleznete na hlavní stránce
webu ccv.cz.

¤e‰ení EDI ORION má svÛj speciální twitter
kanál. SlouÏí k informování uÏivatelÛ Orionu
o novinkách, jako je napfi. zprovoznûní
nového typu zprávy s nûkter˘m z fietûzcÛ
nebo tfieba k informování o nové uÏiteãné
funkci. UÏivatelé mají moÏnost vidût poslední
4 zprávy i pfiímo v aplikaci fie‰ení EDI ORION.

Máte Twitter úãet? Buìte v obraze a sledujte
nás na Twitteru . Dozvíte se aktuální, uÏiteãné
informace a nezabere vám to moc ãasu, pro-
toÏe kaÏdá zpráva má jen 140 znakÛ ;-)

Ani na Facebook jsme 
nezapomnûli
Ano je to tak, na Facebooku nemusíte ãíst jen
klepy a drby o tom, co kdo z va‰ich pfiátel

dûlá, ale mÛÏete se dozvûdût i zajímavé 
informace z oblasti elektronické komunikace
- pokud zavítáte na stránku informaãního
portálu EDIzone.cz na internetové adrese
www.facebook.com/edizone.cz. Novinky 
v EDI, elektronické fakturaci, datové
schránky, ãlánky, rozhovory, fotky z akcí 
- to v‰e je zde pro vás k dispozici. Edizone.cz
‰tûbetá také na twitteru, kter˘ mÛÏete vidût
na webu nebo na www.twitter.com/edizonecz. 

Profíci jsou na LinkedIn
Kromû Twitteru naleznete CCV a nûkteré na‰e
zamûstnance na profesionální síti LinkedIn,
která je obdobou Facebooku, fie‰í se zde v‰ak
záleÏitosti v˘hradnû pracovní.  CCV má na síti
Linkedin svÛj firemní profil, na kterém
naleznete informace, jak o spoleãnosti, tak 
o jednotliv˘ch zamûstnancích s profilem na
Linkedin. Mimo jiné napfi. zjistíte, Ïe 43%
tûchto zamûstnancÛ studovalo Vysoké uãení
technické v Brnû.

Zastavte se nûkdy za námi i v online svûtû
MÛÏeme vám to jen...

Od kdy vyuÏívá OBI âeská republika EDI 
a jaké projekty máte momentálnû za sebou?
JiÏ v roce 2005 byl spu‰tûn první projekt EDI
ORDERS ve spolupráci s matefiskou
spoleãností  GfD a oddûlením nákupu pro
zavedení zasílání objednávek pfies systém
EDI. V následujícím roce jsme zahájili pilotní
projekt  EDI INVOIC, to znamená elektro -
 nickou fakturaci prostfiednictvím EDI, kterou
jsme ke konci roku 2009 úspû‰nû ukonãili 
a pfiedali do oddûlení  fakturace. Cílem pro-
jektu bylo napojit 80% na‰ich dodavatelÛ do
elektronické fakturace, postupnû nahradit pa-
pírové dokumenty elektronick˘mi, sníÏit 
náklady spojené s jejich v˘mûnou a zv˘‰it
efektivitu a kvalitu provádûn˘ch procesÛ. 

Jaká jsou aktuální ãísla t˘kající se vyuÏití
EDI u objednávek a faktur na stranû va‰ich
dodavatelÛ?
V souãasné dobû je do EDI ORDERS komu-
nikace zapojeno 94% dodavatelÛ, coÏ zna-
mená, Ïe z celkového poãtu 277 souãasnû
aktivních dodavatelÛ komunikuje s na‰í
spoleãností 263 dodavatelÛ plnû elektronicky.
Za rok 2009 odeslaly OBI markety na‰im do-
davatelÛm pfies 260 tisíc objednávek. V testo-
vacím procesu EDI INVOIC je 72 dodavatelÛ
a v produktivním reÏimu pro faktury bylo
napojeno 130 na‰ich obchodních partnerÛ.
Celkem 84 dodavatelÛ se dosud nepfiihlásilo
k EDI komunikaci, proto ve spolupráci s oddû -
lením nákupu vyvíjíme maximální úsilí 
k tomu, aby zahájili testování EDI INVOIC 
a zaãali tuto EDI zprávu vyuÏívat. 

Jaké byly zaãátky projektu EDI INVOIC 
po technické stránce?  
Pfii implementaci EDI jsme museli pfieklenout
rÛzné bariéry, a to jak procesního, tak tech-
nického charakteru. Na‰e IT oddûlení muselo
pfiizpÛsobit fiadu systémÛ, které se podílejí na
EDI komunikaci jak u dodavatelÛ, tak na na‰í
stranû. Z  toho nesmíme vynechat ani
providery, ktefií odvedli velké mnoÏství práce
pfii „pfiekládání“ dat ze systémÛ na‰ich doda-

vatelÛ do systému OBI, a to tak, abychom
data získali od na‰ich dodavatelÛ vãas 
a správnû.

Jaké jsou konkrétní úspory po zavedení EDI
INVOIC?
Primárním dÛvodem pro zavedení EDI bylo
sníÏení nákladÛ na procesy objednávek a fak-
turace. PrÛmûrné ruãní zpracování papírové
faktury zabere 5 minut a náklady ãiní cca 75 Kã
(vãetnû zadání faktury do systému, kontroly
s pfiíjmem zboÏí, skenování a archivace).
Zpracování EDI faktury zabere v pfiípadû
správn˘ch údajÛ na faktufie zhruba 10 vtefiin
a celkové prÛmûrové náklady na fakturu jsou
mnohonásobnû niÏ‰í. Mûsíãnû je zpracováno
v oddûlení fakturace prÛmûrnû 32 tisíc 
faktur.

Do‰lo u vás i ke zmûnám ve zpracování 
papírov˘ch faktur? Jak nyní pracujete se
zb˘vajícími fakturami, které pofiád je‰tû
chodí na papífie?
Jsem ráda, Ïe se nám podafiilo pfiizpÛsobit
zastaralé procesy produktivnímu zpracování
faktur – napfiíklad fakturanti jiÏ neroze‰ívají
faktury, následnû nelepí lepidlem jednotlivé
listy faktur, nebalí faktury do ‰anonÛ apod.
Toto v‰e bylo pfiehodnoceno a nahrazeno
efektivním zpÛsobem zpracování dokladÛ 
– napfiíklad ãárov˘ kód na faktufie je elektro-
nicky naãten do systému. Souãasnû jsme
sjednotili postup zpracování storen dokladÛ 
v systému tak, abychom byli v souladu s na‰í
centrálou. V roce 2006 jsme spustili projekt
skenování faktur, coÏ zjednodu‰ilo manipu-
laci s daÀov˘mi doklady a usnadnilo následné
vyhledávání dokladÛ v archivu. 

Jaké hlavní motivy pro zavádûní EDI vidíte
na stranû odbûratelÛ a jaké u dodavatelÛ?
Pro obchodní fietûzce, které obchodují se
stovkami dodavatelÛ a musí odesílat a pfiijímat
tisíce dokladÛ dennû, jsou pfiínosy viditelné na
první pohled a EDI je pro nû nutností. Vût‰ina
obchodních fietûzcÛ si v˘hody a pfiínosy 
uvûdomuje a proto EDI jiÏ zavedla nebo na 
implementaci pracuje.  Hlavním motivem pro
dodavatele obchodních fietûzcÛ u zavádûní EDI
je ãasto snaha vyjít vstfiíc v˘znamnému
odbûrateli – obchodnímu fietûzci. Dobrou
zprávou pro dodavatele je to, Ïe plnohodnotné
EDI lze provozovat uÏ za ãástku kolem 500 Kã
mûsíãnû.  Dodavatelé, u nichÏ je poãet dokladÛ
vy‰‰í, jsou pak schopni realizovat úspory ve
stejn˘ch oblastech jako na‰e spoleãnost, jedná
se zejména o sníÏení nákladÛ, úsporu ãasu,
zrychlení toku dokumentÛ a sníÏení 
chybovosti. Díky tûmto v˘hodám pak vznikají
ve spoleãnostech zpravidla dal‰í pozitivní
efekty, jako je lep‰í vztah s obchodními 
partnery v dÛsledku niÏ‰ího poãtu vrácen˘ch
faktur ãi logistick˘ch reklamací nebo lep‰í
plánování dodávek díky rychlej‰ímu pfiedávání
informací mezi dodavateli a odbûrateli.

kontinentech, ve tfiech ãasov˘ch pásmech
a vykazující ve více úãetních standardech
bude zajisté vybírat spí‰e mezi globálními
systémy.

Absolutní vût‰ina firem se ale nachází
nûkde mezi tûmito dvûma extrémy. Ve
prospûch globálních informaãních systémÛ
pak u takov˘ch firem hovofií zejména násle-
dující poÏadavky:
� Plánované otevfiení zahraniãních

poboãek, napfiíklad v zemích jako je
Rusko, Ukrajina, âína nebo kdekoliv
mimo pÛsobnost souãasného lokál-
ního dodavatele. 

� Nutnost konsolidace v˘kazÛ z více
spoleãností v rÛzn˘ch zemích. 

� Vstup zahraniãního investora, kter˘
vyÏaduje prÛhledné sestavy o fi-
nanãním stavu spoleãnosti bez nut-
nosti studovat pouÏívání lokálních
aplikací. 

� Plánované akvizice zahraniãních
firem. 

� Komunikace se zákazníky nebo do-
davateli ve více zemích. 

Globální dodavatelé ERP systémÛ také ob-
vykle investují mnohem vy‰‰í ãástky do
technologick˘ch, bezpeãnostních a dal‰ích
inovací ve sv˘ch produktech. Z toho pak
plyne pro vût‰inu uÏivatelÛ dÛleÏitá dfiívûj‰í
podpora celosvûtov˘ch standardÛ, nov˘ch
operaãních systémÛ, portálov˘ch fie‰ení,
moderních komunikaãních nástrojÛ,
bezpeãnostních fie‰ení, datov˘ch skladÛ
nebo napfiíklad nejnovûj‰ích mobilních
technologií pfiímo uvnitfi daného infor-
maãního systému.

Co mÛÏe implementace globálního informaãního 
systému pfiinést?
Kromû pfiínosÛ, které pfiímo nesouvisejí s tím, Ïe informaãní systém je mezinárodní, 
a kter˘mi mohou b˘t napfiíklad optimalizace skladov˘ch zásob, zrychlení zpracování zakázek,
optimalizace nákladÛ, lep‰í informovanost zákazníkÛ nebo lep‰í pfiehled o finanãních ukaza-
telích firmy, nabízí informaãní systém od globálních dodavatelÛ i pfiínosy, kter˘ch lze dosáh-
nout pouze nasazením informaãního systému napfiíã v‰emi spoleãnostmi ve skupinû 
ze v‰ech zemí. Takov˘ globální IS pak uÏivatelÛm nabízí napfiíklad tyto specifické pfiínosy:

� Expanze na nové trhy bez nutnosti pofiizovat jin˘ informaãní systém. Je to pouze
otázka manaÏerského rozhodnutí a pouÏití podpory dal‰í legislativy. 

� Podpora lokálních standardÛ v rÛzn˘ch zemích, v‰e v rámci jednoho systému. 
V takovém reÏimu je dÛleÏité, Ïe zÛstává zachována moÏnost on-line konsolidace
v˘sledkÛ z rÛzn˘ch zemí a moÏnost vykazování v rÛzn˘ch mûnách a rÛzn˘ch 
úãetních standardech. 

� Podpora mezinárodního systému pro rÛzné lokální standardy nebo regulativy, 
jako je napfiíklad podpora informaãního systému pro naplnûní poÏadavkÛ 
Sarbanes-Oxley. 

� Standardizace analytick˘ch a reportovacích nástrojÛ ve v‰ech mezinárodních
poboãkách. Rozhodování ve spoleãnosti pak mÛÏe probíhat pro v‰echny regiony,
zemû nebo poboãky na základû standardizovan˘ch, relevantních a aktuálních dat.
DÛleÏit˘m pfiínosem mÛÏe b˘t v˘razné zkrácení ãasu potfiebného ke tvorbû v˘stupÛ
pro mezinárodní reporting (napfi. US GAAP, IFRS a ãeské úãetní standardy
souãasnû) a controlling. 

� VyuÏívání znalostí a zku‰eností zamûstnancÛ a manaÏerÛ ze spoleãností ve skupinû
v jin˘ch zemích, a to bez nutnosti je za‰kolovat na jin˘ informaãní systém. 

� Spolupráce s mezinárodními auditorsk˘mi a úãetními spoleãnostmi a jejich
nahlíÏení do informaãního systému, kter˘ je mezinárodnû pouÏívan˘ a uznávan˘. 

� Podpora mezipodnikového obchodování napfiíã poboãkami nebo propojen˘mi
spoleãnostmi v rÛzn˘ch zemích. Jedna spoleãnost mÛÏe b˘t dodavatelem jiného
ãlena skupiny v jiné zemi a obrácenû, mohou spolu korektnû obchodovat 
v závislosti na nastavení. To v‰e v rámci jednoho globálního IS s automatizací
mnoha operací, správn˘m sledováním finanãních tokÛ, konsolidací v˘sledkÛ 
a napfiíklad moÏností sdílet pojistné zásoby na skladech. 

� Plánování v˘roby napfiíã lokalitami a regiony, sledování a moÏnost vyuÏívání
skladov˘ch zásob ze skladÛ v rÛzn˘ch zemích. 

� MoÏnost vyuÏít pro rozvoj vlastního informaãního systému v˘vojové kapacity 
a znalosti dodavatelsk˘ch firem z rÛzn˘ch zemí a regionÛ. 

� Centralizace nákupÛ nebo centralizace plateb pro více poboãek nebo spoleãností 
v regionu, vyuÏití optimalizace nákladÛ v rámci regionu. 

� MoÏnost konsolidace objednávek od zákazníka v rámci regionu. 
� Efektivní fiízení nákladÛ na rozvoj a provoz IS v mezinárodním mûfiítku, zv˘‰ení

bezpeãnosti a dostupnosti firemních dat, sníÏení nákladÛ na administraci. 

Pro správné rozhodnutí ohlednû v˘bûru informaãního systému nejsou v‰ak jeho vlast-
nosti na prvním místû. Toto rozhodnutí se musí odvíjet od firemní strategie. Není-li vá‰
firemní rozvoj limitován Ïádn˘mi hranicemi, nemûl by do va‰eho rozvoje zavádût hranice
ani vá‰ informaãní systém.

Milan Cvrkal, produktov˘ manaÏer divize podnikov˘ch fie‰ení Microsoft Dynamics

Termín globální vykládá slovník jako souhrnn˘, celkov˘ nebo celosvûtov˘.
Av‰ak pokr˘vat souhrnnû nebo celkovû potfieby nûkteré konkrétní firmy
mÛÏe stejnû dobfie jak produkt lokální, tak i produkt globální. Podstata
a zásadní odli‰nost globálních ERP systémÛ tak souvisí se tfietím v˘z-
namem onoho slova: celosvûtov˘.

Na aktuální stav a v˘voj EDI komunikace ve spoleãnosti OBI, jednoho z nejv˘znamnûj‰ích obchodních fietûzcÛ se
stavebními potfiebami a potfiebami pro kutily, jsme se zeptali Radky Havleové, vedoucí oddûlení fakturace
ve spoleãnosti OBI, v jejíÏ kompetenci je také koordinace a fiízení EDI projektÛ.

JAK VYUÎÍVÁ EDI KOMUNIKACI OBI âR?

O âEM SE ·TùBETÁ NA SÍTI? KDO, KDE A S K¯M? 

-kmn-
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HENKEL A AHOLD SPOU·TùJÍ PILOTNÍ PROJEKT ELEKTRONICK¯CH
DODACÍCH LISTÒ S IDENTIFIKACÍ PALET P¤ES SSCC KÓDY

pfiedem informace, co pfiesnû je obsahem
dodávky, mohli se na pfiíjem zboÏí pfiedem
pfiipravit a jednodu‰e jej provést pouh˘m
naãtením SSCC kódu.
Pracovník Aholdu, kter˘ provádí pfiíjem zboÏí,
díky systému ví pfiesné oznaãení palet, které
mají dorazit. Jakmile se tak stane, naãte 
pomocí snímaãe SSCC kódy (zpravidla 1 kód
na paletu). Probûhne automatické porovnání
s elektronick˘m dodacím listem a provede se
naskladnûní zboÏí. 
V závislosti na dodaném zboÏí se pak páruje
pÛvodní objednávka s dodacím listem. Pokud
se k objednávce nevztahuje jiÏ dal‰í pfiíjem
zboÏí, je objednávka uzavfiena a spoleãnost
Henkel vytváfií na základû podkladÛ z do-
dacího listu fakturu, kterou opût zasílá pfies
EDI Aholdu k proplacení.

Pouze 20% homogenních
palet a dodávky o více
kamionech

Jakkoli se mÛÏe zdát tento proces
jednoduch˘, bylo nutné si pfied zahájením
projektu zodpovûdût fiadu otázek. Pilot je za-
mûfien zprvu na kosmetické zboÏí, u kterého
je pouze 20% homogenních palet (obsahuje
jen 1 typ v˘robku). Zbytek tvofií heterogenní
palety s rÛzn˘m typem zboÏí, které je
vrstveno na sebe. KaÏdá vrstva pak nese svÛj
vlastní SSCC kód. V nûkter˘ch pfiípadech, 
zejména u drobné kosmetiky, mohou obsa-
hovat i jednotlivé vrstvy rÛzné typy v˘robkÛ.
V takovém pfiípadû se pouÏívá tzv. „SSCC
v˘ãetka“, která umoÏÀuje sumarizaci rÛzn˘ch
druhÛ zboÏí v rámci jedné vrstvy a obsahuje
v˘pis jednotliv˘ch produktÛ. 
Pfii dodávkách vût‰ích neÏ 1 kamión je
v˘hodou pfiedchozího zaslání elektronického
dodacího listu s SSCC kódy moÏnost ihned 
u prvního vozidla, které na pfiíjmové místo
dorazí, provádût pfiíjem zboÏí, a to velmi
pruÏnû prost˘m snímáním kódÛ.
Pokud není dodací list elektronicky pfiedem
zasílán, veze jej jedno z vozidel. Pfii pfiíjmu
zboÏí je pak nutno vyãkat na doruãení 
dokladu a ãasto se stává, Ïe dochází 

Spoleãnost Henkel je celosvûtovû pfiedním dodavatelem spotfiebního zboÏí v kategoriích pracích a ãisticích prostfiedkÛ, kosmetiky a lepidel. ZároveÀ se jedná o spoleãnost, která patfií v âeské re-
publice mezi prÛkopníky v oblasti elektronické v˘mûny dat (EDI) a lze ji zafiadit do úzké skupiny dodavatelÛ, ktefií udávají smûr, jak˘m se u nás elektronická B2B komunikace pouÏívá a bude vyví-
jet v budoucnu. Nejinak je tomu i nyní, protoÏe je to právû spoleãnost Henkel, která jako první spou‰tí se spoleãností AHOLD âeská republika pilotní projekt v˘mûny elektronick˘ch avíz o dodání
zboÏí (DESADV) s identifikací palet pomocí tzv. SSCC kódu.

Spoleãnost Ahold, pro kterou je zv˘‰ení automatizace a rozvoj elektronické v˘mûny dat prioritou, jiÏ dfiíve informovala o blíÏícím se zavedení zprávy DESADV. Spolu s benefity, které navíc 
pfiinese vyuÏití SSCC kódu, byla domluva na pilotáÏi se spoleãností Henkel oãekávan˘m a logick˘m krokem. 

k prodlevám pfii pfiíjmu, ve v˘jimeãn˘ch 
pfiípadech dokonce k ucpání pfiíjmového místa.
Dal‰í alternativou je vystavení více dodacích
listÛ na jednu objednávku, která bude tímto
rozdûlena dle kapacity dostupn˘ch vozidel.  
V pfiípadû více dodacích listÛ je nutno
následnû spárovat v‰echny tyto doklady 
s jednou pÛvodní objednávkou. Pokud by se
spároval pouze první dodací list a do‰lo by 
k uzavfiení objednávky, nebyly by následnû
zaslané faktury akceptovány. Díky pruÏnosti
systému spoleãnosti Ahold je v‰ak tento po-
tenciální problém úspû‰nû odstranûn.
Kamila Pospí‰ilová, která má ve spoleãnosti
Ahold elektronickou v˘mûnu dat na starosti,
k tomu dodává: „Máme systém nastaven˘
velmi pruÏnû. Objednávku je moÏno párovat
s libovoln˘m poãtem dodacích listÛ. Po dobu
10 dnÛ nedojde k jejímu uzavfiení, pokud není
dodáno v‰e, co bylo objednáno. Dodavatelé
tak mají moÏnost více optimalizovat své
dodávky a zároveÀ na‰i zákazníci mají své
zboÏí vãas k dispozici.“
Spoleãnost Ahold po pfievzetí zboÏí následnû
posílá tzv. avízo o pfiíjmu zboÏí (EDI zpráva

Multilaterální projekt
prospû‰n˘ pro v‰echny strany

Logistické procesy pro spoleãnost Henkel
zabezpeãuje její logistick˘ operátor, kter˘m je
spoleãnost DHL Supply Chain. DHL má pro
Henkel vyãlenûn˘ de facto samostatn˘ sklad 
s celkovou kapacitou 22 tisíc paletov˘ch míst
a s Henkelem komunikuje strukturovanû
prostfiednictvím EDI. Spoleãnost DHL má 
s vyuÏitím SSCC kódÛ zku‰enosti, pro identi-
fikaci zboÏí je jiÏ pouÏívá na rakouském trhu
se spoleãnostmi DM, SPAR, REWE nebo
SCHLECKER. V pfiípadû DHL dojde tedy pouze
k úpravám a roz‰ífiení systému pro potfieby
spoleãnosti Henkel.
Spoleãn˘m zámûrem zúãastnûn˘ch stran je
pfiedev‰ím zrychlení pfiíjmu zboÏí u odbû-
ratele. Zatímco Henkel a Ahold uspofií, DHL
bude moci lépe vyuÏívat svou skladovou 
a závozovou kapacitu. Projekt tak má pfiínos
skuteãnû pro kaÏdou ze zúãastnûn˘ch stran.
Franti‰ek ·tika, logistics manager
spoleãnosti Henkel, doplÀuje: „Cílem je, aby
pfiíjem jednoho zcela plného kamionu zboÏí
netrval déle neÏ 20 minut. Projekt zlep‰í sle-
dovanost zboÏí v dodavatelském fietûzci a také
pomÛÏe dosáhnout pruÏnûj‰ích a rychlej‰ích
závozÛ. Vy‰‰í efektivita pak vede v koneãném
dÛsledku samozfiejmû k v˘raznému sníÏení
nákladÛ.“
Kromû Henkelu, Aholdu a DHL je dal‰í
spoleãností zapojenou do tohoto projektu
CCV Informaãní systémy, která je poskyto-
vatelem sluÏeb elektronické v˘mûny dat pro
spoleãnost Henkel na ãeském trhu. Jejím
úkolem je tvorba a v˘mûna elektronick˘ch do-
dacích listÛ s SSCC kódy dodávaného zboÏí.
CCV bude zabezpeãovat konverzi tûchto doku-
mentÛ podle pfiíslu‰ného standardu (zde se
jedná o verzi D96A) a zároveÀ bude mít za
úkol doruãit doklady elektronickou cestou
spoleãnosti Ahold, a to v ãase pfied fyzick˘m
pfiíjezdem zboÏí. Eva Malíková, customer
service manager spoleãnosti Henkel, k tomu
dodává: „Je pro nás dÛleÏité mít moÏnost se
pfii realizaci projektu opfiít o spolehlivého tech-
nologického partnera, kter˘ disponuje
zku‰enostmi v oblasti elektronické B2B 

komunikace a odpovídající odborností. Bez IT
podpory spoleãnosti CCV si realizaci tohoto
projektu neumím vÛbec pfiedstavit.“

Jak bude cel˘ proces fungovat?

V‰e zaãíná objednávkou zboÏí ze strany
zákazníka (Ahold), která je doruãena aÏ do in-
formaãního systému SAP spoleãnosti
Henkel. Ten je propojen˘ se systémem DHL.
Jakmile Henkel po‰le DHL expediãní pfiíkaz,
DHL objednávku zpracuje, vychystá zboÏí 
oznaãené SSCC kódy, zaúãtuje a vytvofií 
v informaãním systému dodací list, kter˘ 
obsahuje i seznam SSCC kódÛ vychystaného
zboÏí. 
Dodací list je elektronickou formou a v poÏa -
dovaném formátu doruãen spoleãnosti
Ahold, která jej automaticky zpracuje v sys-
tému. Mezitím uÏ zboÏí fyzicky vyráÏí do 
distribuãního centra Ahold, kde se provádí
jeho pfiíjem. Nezbytnû dÛleÏité je doruãení
elektronického dodacího listu pfied samotnou
dodávkou, aby pracovníci pfiíjmu mûli 

RECADV, tzv. pfiíjemka), která informuje 
o koneãném v˘sledku pfiíjmu zboÏí. Zda
Ahold pfievzal celou dodávku, pfiípadnû jen její
ãást a kterou.

Henkel vyuÏije SSCC kódy pro
více neÏ 160 rÛzn˘ch produktÛ
Elektronické dodací listy s identifikací palet
pomocí SSCC kódu zatím vyuÏívá pouze
nûkolik málo spoleãností. K jejich spoãítání
by staãily prsty na jediné ruce. âást z nich je
navíc pouÏívá mimo âeskou republiku. V pfií-
padû Henkelu a Aholdu jde tedy o jeden 
z vÛbec prvních vût‰ích projektÛ v tuzemsku,
kter˘ pokryje více neÏ 160 rÛzn˘ch produktÛ
spoleãnosti Henkel. 
Pfiínosy vyuÏití SSCC kódÛ v elektronické 
komunikaci jsou zfiejmé a lze v budoucnu
oãekávat jejich roz‰ífiení i v dal‰ích spole -
ãnostech pÛsobících v retailu. MÛÏeme se tak
tû‰it na vût‰í transparentnost dodavatelského
fietûzce a zv˘‰ení jeho efektivity, coÏ v tûchto,
pro retail nelehk˘ch ãasech, je urãitû velmi
pozitivní.                                               -kmn-

SSCC (Serial Shipping Container Code)
pfiedstavuje 18-ti místné ãíslo pro identi-
fikaci logistické jednotky. SSCC ãíslo je
zpravidla „zaneseno“ do ãárového kódu,
obvykle typu GS1-128 (dfiíve EAN-128),
ze kterého jej lze snímaãem jednodu‰e
naãíst. SlouÏí k identifikaci konkrétní logis-
tické jednotky pfii manipulaci a prÛchodu
zboÏí dodavatelsk˘m fietûzcem.
VyuÏití SSCC kódÛ pfiedstavuje jak usnad-
nûní pfii vychystávání a dodávce zboÏí, tak
zrychlení pfii pfiíjmu a naskladnûní, kdy je
najednou pfievzata celá logistická jednotka
(napfi. paleta) bez nutnosti jejího rozbalení,
neboÈ její obsah je naãítán z elektronického
dodacího listu podle SSCC kódu.

CO JE TO SSCC KÓD 
A K âEMU JE DOBR¯?

Zástupci Aholdu, CCV Informaãní systémy, DHL Supply Chain a Henkelu ve skladu produktÛ spoleãnosti Henkel.
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Náklad ãeského vydání: 3000 v˘tiskÛ

Hned na úvod pro vás jistû pfiíjemná otázka 
- jak hodnotíte rok 2010 z hlediska pokroku 
v pfiipojování nov˘ch obchodních spoleãností
do Orionu?
Rozhodnû více neÏ pozitivnû. Za uplynul˘ rok
se do na‰eho clearingového centra zapojilo
témûfi 1 600 nov˘ch subjektÛ, z toho 200
na‰ich nov˘ch zákazníkÛ. Mezi nimi pfievaÏo-
valy silné potravináfiské firmy, ale bez zají-
mavosti nejsou ani hobby markety. Z  hlavních
nov˘ch protistran mohu jmenovat napfiíklad
slovenské Jednoty, XXX Lutz, Rossmann,
Tesco UK, Jednotu âB a dal‰í. Av‰ak v˘hody
EDI si uvûdomují i men‰í dodavatelé. Pfii ohléd-
nutí za uplynul˘m rokem nemohu vynechat
vinafie. Sám mám víno velmi rád a k oslavám
desetiletého v˘roãí prostû skleniãka patfií. O to
vût‰í radost mám z toho, Ïe ‰irok˘ zábûr sluÏeb
centra EDI Orion vyuÏívá jiÏ více neÏ dvû
desítky v˘znamn˘ch vinafisk˘ch spoleãností 
z Moravy a âech, vãetnû drobn˘ch aÏ po ty 
nejvût‰í, ke kter˘m se vloni pfiidal i Znovín 
Znojmo, kter˘ zkompletoval trojici nejvût‰ích
v˘robcÛ tuzemského vína v na‰em
zákaznickém portfoliu.
Za zmínku stojí také na‰e aktivity v oblasti kon-
solidace faktur, kdy nejvût‰ím projektem
loÀského roku bylo zprovoznûní bezpapírové
fakturace v oblasti elektro prÛmyslu pro
spoleãnost Schneider Electric a jejich více neÏ
1.000 odbûratelÛ.

Jaké nejvût‰í projekty za uplynul˘ rok si vá‰
realizaãní t˘m pfiipíchnul na nástûnku? 
Nejzásadnûj‰í loÀskou záleÏitostí byla kom-
plexní migrace Globusu a OBI. V obou pfií-
padech jsme vyhráli v˘bûrové fiízení a nahradili
stávajícího poskytovatele Telefonicu O2. 
V Globusu na‰e centrum Orion zaji‰Èuje kom-
pletní elektronickou v˘mûnu dokladÛ. B˘t
hlavním poskytovatelem sluÏeb EDI pro Globus
nás tû‰í a zároveÀ také zavazuje. V rámci OBI
âR jsme se stali v˘hradním dodavatelem 
bezpapírové fakturace a dÛvûryhodného 
elektronického archivu obchodních dokladÛ

vyuÏívajícího elektronick˘ podpis a ãasová
razítka. DÛvûryhodn˘ elektronick˘ archiv 
obsahující nejnovûj‰í ‰ifrovací algoritmy se tak
stal dal‰í sluÏbou, kterou nabízíme v‰em na‰im
zákazníkÛm.
Na tfietí místo bych umístil jiÏ zmínûn˘ projekt
e-fakturace pro Schneider Electric. Byl zajímav˘
zejména jinou vertikálou, velice obsáhlou 
intergrací na‰eho fie‰ení EDI ORION se SAPem
a také na‰í úãastí na zapojení velkého poãtu
protistran ve velmi krátké dobû.

Tak to jsou pûkné úspûchy, oãekáváte nûco
podobného i v tomto roce?
Urãitû se stále snaÏíme o nové projekty a zají-
mavé zákazníky. Máme témûfi polovinu roku za
sebou a nejzajímavûj‰í projekt je obvykle ten,
kter˘ právû skonãil nebo se rozbíhá. A jsem
velmi py‰n˘ na právû ukonãen˘ projekt, kdy
jsme pfievádûli jednoho z nestorÛ ãeského EDI
na na‰e fie‰ení ORION. Jednalo se o spole -
ãnost, která je, nebojím se fiíci, v âechách
kaÏdému blízká – a to PlzeÀsk˘ Prazdroj a jeho
sesterskou spoleãnost Topvar na Slovensku.
Prazdroj nás v práci potû‰il v‰echny a vûfiím,
Ïe nás bude tû‰it i nadále. Z rozbíhajících se
projektÛ pak za zmínku stojí nasazení EDI 
v druÏstvu CBA, které máme aktuálnû pfied
sebou.

Jak˘ch dal‰ích nov˘ch sluÏeb a úprav se
zákazníci Orionu doãkali?
DÛleÏit˘mi byly napfiíklad nové sluÏby e-faktu-
race, díky kter˘m lze nyní jednodu‰e vystavo-
vat faktury v ãitelné, ale stále v˘hradnû
elektronické podobû i protistranám, které EDI
nepouÏívají. Nebo zafiazení nadstavby pro
správu datov˘ch schránek jako integrální
souãást Orionu. Av‰ak Orion pro‰el
vylep‰eními reflektujícími i jiné, zcela konkrétní
potfieby jednotliv˘ch uÏivatelÛ. Byly zprovoznûny
nové typy zpráv, napfiíklad ORDRSP (odpovûì
na objednávku) pro Globus nebo RETANN
(vratka) pro Ahold a Tesco. A zapomenout nes-
míme na uÏivatelská vylep‰ení deníkÛ, které

Velmi aktivní je v tomto smûru spoleãnost
AHOLD, patfiící na tuzemském trhu mezi ãtyfii
nejsilnûj‰í hráãe na trhu maloobchodních
fietûzcÛ. Vyspûlou EDI komunikaci pouÏívá jak
v  rámci sv˘ch prodejen, tak pro v˘mûnu ob-
chodních dokladÛ se sv˘mi dodavateli.
Rozsah její implementace pak zaruãuje v‰em
protistranám ve‰ker˘ poÏadovan˘ komfort,
zejména co se t˘ká rychlosti, pfiesnosti a aktu-
álnosti obchodních informací pfii zachování
nízk˘ch nákladÛ na  jejich vlastní zpracování.

EDI zprávy místo papírov˘ch
dokladÛ

Pro automatizovanou v˘mûnu obchodních
dokladÛ lze zvolit fiadu rÛznû pokroãil˘ch zpÛ-
sobÛ elektronické komunikace. A tak zatímco
mezi Ïivnostníky a mal˘mi firmami kolují
ãasto stále faktury ve formátu PDF pfiedávané
elektronickou po‰tou s komplikovan˘m
následn˘m zpracováním, potfiebují velké
fietûzce sofistikovanûj‰í EDI systémy. 
EDI pfiesnû definuje scénáfie pro celou oblast
vzájemné komunikace protistran: od v˘mûny
kmenov˘ch dat, pfies vlastní obchodní proces
aÏ po statistické údaje slouÏící k lep‰ímu
pfiedpovídání prodejÛ ãi plánování v˘roby.
V‰e je samozfiejmû dÛslednû navázáno na
skladov˘, resp. ERP systém.

AHOLD vyuÏívá v komunikaci 
s dodavateli osm typÛ EDI zpráv

Na zaãátku procesu elektronické komunikace
ve spoleãnosti AHOLD stojí zpráva PRICAT
(price/sales catalogue), kterou jí zasílá doda-
vatel. Zpráva Pricat slouÏí k rychlému a pfies-
nému zalistování v‰ech poloÏek. Pokud se
AHOLD rozhodne zboÏí objednat, zasílá
smûrem k dodavateli zprávu typu ORDERS
(objednávka), kde definuje poÏadovan˘ poãet,
místo urãení a termín dodání. Jakmile doda-
vatel ãi  jeho logistick˘ operátor zboÏí pfiiveze
do skladu AHOLDu a je fyzicky pfievzato,
smûfiuje zpût k dodavateli tzv. avízo o pfiíjmu
zboÏí (EDI zpráva RECADV, tzv. pfiíjemka). 
Ten má tímto ihned k  dispozici informace, 
jak pfiíjem zboÏí probûhl - zda AHOLD 
pfievzal celou dodávku, pfiípadnû jen její ãást
a kterou. 
V pfiípadû, Ïe se zboÏí z urãitého specifiko-
vaného dÛvodu vrací zpût, posílá AHOLD 
dodavateli zprávu typu RETANN (vratka). Ta
posléze slouÏí jako podklad pro následné do-
bropisování. Zpráva RETANN (announcement
for returns) je v  EDI komunikaci v âeské 
republice nováãkem. Její ãeská specifikace
vznikala v roce 2010 na pÛdû ECR a také ve
spolupráci s GS1 Czech Republic. Ke konci
roku 2010 se pak zpráva zaãala pouÏívat 
v  praxi. Mezi prvními, kdo tuto zprávu zaãal
posílat, byla právû spoleãnost AHOLD.
Cel˘ proces pokraãuje tím, Ïe dodavatel na
základû potvrzení o pfiíjmu zboÏí zasílá
AHOLDu prostfiednictvím zprávy INVOIC 
elektronickou fakturu. U  ní AHOLD nejprve
automaticky zkontroluje elektronick˘ podpis
a  o  jeho správnosti protistranu informuje
zprávou AUTACK. Následuje formální kontrola
faktury jako daÀového a obchodního dokladu.
O  v˘sledku této kontroly je dodavatel infor-
mován EDI zprávou APERAK. 
V roce  2010 do‰lo u  AHOLDu k roz‰ífiení
vyuÏití zprávy INVOIC nejen pro zasílání elek-
tronick˘ch faktur, ale i k dobropisování. 
V  procesu likvidace faktur umí AHOLD zpra-
covat dva základní typy dobropisÛ: dobropis
k  vratce a dobropis jako opravu k jinému
daÀovému dokladu.

Následovat bude avízo 
o odeslání zboÏí (DESADV) 
a obchodní námitka (COMDIS)

V˘‰e uveden˘ proces vzájemné elektronické
komunikace plánuje AHOLD v nejbliÏ‰í dobû
dále roz‰ífiit o zprávy typu DESADV 
a  COMDIS. První z nich, DESADV, tedy avízo
o  odeslání zboÏí, za‰le dodavatel pfied ¨
fyzickou dodávkou zboÏí a tím umoÏní
AHOLDu vãasnou pfiípravu na proces samot-
ného pfiijetí. Zpráva typicky obsahuje infor-
mace o pfiesném poãtu a zpÛsobu balení.
V první fázi bude zpráva DESADV zavádûna 
u  zboÏí, na které nejsou objednávky, se
kter˘mi je v ostatních pfiípadech dodací list
párován. Následnû bude roz‰ífiena na v‰echny
dodavatele. 
Zpráva typu COMDIS pak dále prohloubí 
elektronick˘ proces zpracování faktury. Ta je
automaticky kontrolována na obsahovou
správnost, tedy ceny zboÏí, fakturované
mnoÏství, obchodní podmínky atd. Zpráva
COMDIS (obchodní námitka) pak dodavateli
v˘sledek této kontroly, napfiíklad poÏadavek
na  dobropis, za‰le. Dal‰í kroky jsou následnû
fiízeny pfiedem dohodnut˘m postupem.
Kamila Pospí‰ilová, která má ve spoleãnosti
AHOLD EDI komunikaci na  ãeském a sloven-
ském trhu na starost, k implementaci nov˘ch
zpráv fiíká: „Zpráva DESADV je pro nás
dÛleÏitá, protoÏe nám umoÏní rychleji pfiij-
mout zboÏí a  snadnûji odhalit nesrovnalosti 
v dodávkách. Zavedení COMDISu pak povede
k úsporám pfii likvidaci faktur. COMDIS bude
mít zároveÀ v˘hody pro dodavatele, protoÏe ti
rychleji zjistí, Ïe jsme zpracovali jejich doklad.
Tatoinformace má velk˘ dopad na cash flow 
a na  plánování dal‰ích úhrad. Dále pokud na
faktufie evidujeme rozdílné hodnoty, tak nám
zároveÀ umoÏní provést i ãásteãnou úhradu a
touto zprávou informovat dodavatele. Nemûlo
by tedy jiÏ docházet k tomu, Ïe nebude
uhrazena celá faktura kvÛli tomu, Ïe obsahuje
chybu jen v jedné drobné poloÏce."

Cílem je zapojit do  EDI
v‰echny dodavatele

Je zfiejmé, Ïe takto propracovan˘ systém 
vzájemné elektronické komunikace v˘raznû
zv˘hodÀuje zapojené dodavatele oproti tûm
„papírov˘m". DÛleÏit˘m kritériem proto je, aby
byl systém dostateãnû flexibilní a umoÏnil
pfiipojení kaÏdému, kdo o to projeví zájem.
Dlouhodob˘m zámûrem a cílem AHOLDu je
dostat se k ciffie 100% zapojen˘ch dodavatelÛ
do  elektronické v˘mûny dat.
AHOLD jako jeden z mála fietûzcÛ nevyuÏívá
sluÏeb Ïádného EDI providera. VyuÏívá vlastní
fie‰ení, které je schopno bûhem hodiny vydat
aÏ 5 000 objednávek. Samotná komunikace
(tj. pfienos dokladÛ) probíhá prostfiednictvím
protokolu AS2. 
Potenciální dodavatelé se mohou pfiipojit 
k  AHOLDu buì napfiímo, nebo prostfied-
nictvím sv˘ch vlastních EDI providerÛ. AS2 je
z tohoto pohledu bohuÏel docela nároãné na
správu a  údrÏbu a  vyÏaduje i  specializovan˘
software, zejména pokud dodavatel komu-
nikuje i  s  dal‰ími protistranami. Nicménû lze
vyuÏít stávajícího propojení nûkterého z  jiÏ
zmínûn˘ch providerÛ. Napfiíklad clearingové
centrum EDI ORION, které vyuÏívá zcela
jednoduchého pfiipojení pomocí protokolu
HTTPS, nabízí sv˘m zákazníkÛm propojení 
na  AHOLD zcela zdarma v  rámci sv˘ch 
standardních sluÏeb.                           -kmn-

Elektronická v˘mûna dokumentÛ prostfiednictvím datového formátu EDI je nejpouÏívanûj‰ím zpÛsobem realizace 
obchodních transakcí na svûtû. Jejími hlavními uÏivateli jsou obchodní fietûzce, pro které je pfiedávání informací 
s vyuÏitím konsolidaãních center VAN (value added network) operátorÛ nedílnou souãástí vzájemného obchodního
procesu. Ne jinak je tomu i na tuzemském trhu, kde mezi ãelní konsolidaãní systémy s více neÏ miliónem mûsíãnû
realizovan˘ch transakcí fiadíme i systém EDI Orion, kter˘ se na tomto trhu úspû‰nû prosazuje uÏ desát˘m rokem.
PoÏádali jsme proto Davida Reichela, fieditele divize CCV eBusiness, o krátk˘ rozhovor mapující zmûny, kter˘mi
tento systém v uplynulém roce pro‰el, a zároveÀ o nastínûní plánÛ do budoucna.  

V˘robní, distribuãní a obchodní spoleãnosti podnikající na tuzemském 
maloobchodním trhu mají pfiechod od papírové podoby v˘mûny obchod-
ních dokladÛ smûrem k elektronické jiÏ nûkolik let za sebou. Jedin˘, av‰ak
klíãov˘ rozdíl ve vyuÏívání EDI (Electronic Data Interchange), tak nyní
spoãívá v tom, jak zodpovûdnû k implementaci spoleãnosti pfii stoupily 
a jaké benefity z toho vypl˘vají jim samotn˘m a zejména pak jejich 
obchodním partnerÛm.

EDI ORION VSTUPUJE DO DESÁTÉHO ROKU AHOLD VNÍMÁ EDI JAKO PRIORITU 
A CHYSTÁ DAL·Í EDI ZPRÁVY

Na logistickém fóru LOG-IN 2011 v Bratislavû mluví David Reichel o pfiínosech EDI komu-
nikace. V hlavní panelové diskusi se pfiedstavila také (vpravo) Barbora Cikánková za Makro
Cash&Carry – Metro Group, dále Katarína Dobi‰ová, logistics manager Nestlé Slovensko, 
a Marek BeÀo z organizace GS1 Slovakia.

byly roz‰ífieny o deník zpráv a zásilek 
a umoÏÀují tak rychlej‰í práci a pohodlnûj‰í
vyhledávání poÏadovan˘ch dokumentÛ. 

Zmûn tedy probûhlo hodnû. Co plánujete
dále v roce 2011?
Pfiednû bych chtûl fiíct, a to si plnû uvûdomu-
jeme, Ïe Orion by nebyl ani zdaleka tak úspû‰n˘
bez spokojen˘ch zákazníkÛ. Proto se chceme 
v tomto roce více zamûfiit na péãi o stávající
zákazníky a zkvalitnûní na‰ich sluÏeb. Zaãali
jsme hned zkraje roku, kdy jsme o plnou 
tfietinu roz‰ífiili t˘m zákaznického centra 
a v˘voje a následovat bude nov˘ systém pro
evidenci a správu vznesen˘ch poÏadavkÛ. Ten
pfiinese rychlej‰í a hlavnû transparentnûj‰í
fie‰ení potfieb spolu s pfiesnou informací 
o aktuálním stavu tohoto procesu. Chystají se
i nové nástroje dohledového centra provozu,
které by mûlo dále zv˘‰it zabezpeãení proti
moÏn˘m v˘padkÛm clearingového centra. 

Doãká se zmûn i samotn˘ EDI Orion?
Dokonce velmi v˘znamn˘ch. Chystáme gener-
aãní posílení kompletní infrastruktury 
a architektury. Orion tak bude schopen lépe
plnit stále vût‰í nároky, které jsou na nûj
kladeny s pfiib˘vajícími partnery a nov˘mi
konkrétními poÏadavky. Av‰ak opût nebudou
chybût ani konkrétní jednotlivá vylep‰ení 
a modifikace, jako napfiíklad nov˘ konvertor
pro rychlej‰í cestu faktur, kter˘ mohli nûktefií do-
davatelé vyzkou‰et jiÏ v závûru loÀského roku. 

A máme prostor na poslední otázku. Oslavili
jste jiÏ kulaté jubileum Orionu? 
Pro mne osobnû byla první dÛleÏitá oslava uÏ
v bfieznu. 1. bfiezna 2001 se totiÏ staly dvû
dÛleÏité události. Narodila se mi dcera Terezka
a zaãal první pracovní den v novû otevfiené
poboãce v Opavû, kde jsme zaãali pfiipravovat
nov˘ produkt, fie‰ení EDI ORION. A protoÏe
jsem u obou tûchto událostí byl, mohli bychom
si, alespoÀ o té druhé, nûco fiíci zase pfií‰tû.

Dûkujeme za rozhovor.                           -onr-


