
Dohodu o úzkej lokálnej spolupráci uzatvorili spolu
spoloãnosti CCV Informaãné systémy a Motorola 
Solutions. Jej obsahom je v˘hradná dodávka terminálov
Motorola pre on-line riadenie skladovej logistiky v rámci
logistického systému CCV Riaden˘ sklad. 

Príbehy úspe‰n˘ch nasadení elektronickej v˘meny dát za
roãník 2012 oceÀoval spravodajsk˘ portál EdiZone.
Hlavnú cenu v súÈaÏi získala spoloãnosÈ OBI. Projekty 
patriace do trojice najlep‰ích realizovali spoloãnosti
Henkel a Assa Abloy.

Kto sa vyzná v dne‰nom chaose skratiek, ten urãite vie, Ïe
implementáciou WMS do ERP systému firmy prispeje 
k zlep‰eniu celého SCM. Ak navy‰e WMS dostatoãne pod-
poruje  MRP a kore‰ponduje s IMS, tak bude jednoduch‰ie
dosahovanie vyt˘ãen˘ch KPI pri uspokojivom ROI.

Zrovnoprávnenie elektronickej faktúry s papierovou
podobou, nové formulácie pre v˘klad a zásadné zmeny 
v pravidlách fakturácie, vystavenie a uchovanie dokladov.
Takéto úpravy priná‰a novela zákona ã. 222/2004 o dani 
z pridanej hodnoty.

KOMPLETNÉ RIE·ENIE WMS PRE LOGIS-
TIKU SKLADOV¯CH PROCESOV (str.7)

NAJ PROJEKTOM ZA PROPAGÁCIU EDI
UDELENÉ OCENENIA  (str. 3)

AKO ROZLÍ·IË KVALITN¯ WMS OD SYSTÉMU
ADRESNEJ SKLADOVEJ EVIDENCIE?  (str. 3)

âO PRINESIE NOVELA ZÁKONA O DPH PRE
ELEKTRONICKÚ FAKTURÁCIU?   (str. 2)
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ZREJEME 
AK0 DOBRÉ VÍNO

Identifikácia paliet pomocou
SSCC kódov

SpoloãnosÈ AHOLD vyzvala svojich dodá-
vateºov k oznaãovaniu logistick˘ch jednotiek
(najãastej‰ie paliet) tzv. SSCC kódmi. Tie sú
zasielané ako súãasÈ EDI správy DESADV. Pri
príjme tovaru AHOLD preberá celú
neporu‰enú paletu naraz a jej obsah je naãí-
tan˘ práve z elektronického dodacieho listu
(DESADV) podºa SSCC kódu. AHOLD t˘mto
umoÏÀuje svojim dodávateºom v˘znamn˘m
spôsobom ur˘chliÈ vyskladnenie tovaru a tieÏ
zlep‰iÈ jeho dosledovateºnosÈ v rámci dodá-
vateºsko-odberateºského reÈazca. Dodávatelia
tak budú schopní dosiahnuÈ zr˘chlenie závo-
zov t˘chto distribuãn˘ch centier.

SSCC (Serial Shipping Container Code) pred-
stavuje 18-miestne ãíslo pre identifikáciu lo-
gistickej jednotky. Je spravidla „zanesené“ do
ãiarového kódu, obvykle typu GS1-128 
(v minulosti EAN-128), z ktorého ho moÏno
snímaãom jednoducho naãítaÈ. SlúÏi k identi-
fikácii konkrétnej logistickej jednotky pri ma-
nipulácii a priechode tovaru dodávateºsk˘m
reÈazcom. SSCC jednoznaãne identifikuje emi-
tenta logistickej jednotky a zároveÀ jej pri-

raìuje jedineãné poradové ãíslo bez ohºadu
na jej obsah. Podºa konkrétneho obsahu 
logistickej jednotky je SSCC beÏne doplÀo-
van˘ potrebn˘mi informáciami, najãastej‰ie
o identifikácii najbliÏ‰ej niÏ‰ej jednotky, 
napr. kartónu, a jej mnoÏstva. Obvykle nasle-
dujú údaje o dátume v˘roby, balení, 
minimálnej trvanlivosti ãi exspirácii a ãíslo
‰arÏe.

Ako zaãaÈ so zasielaním 
DESADV s SSCC kódmi

Prv˘m krokom na strane dodávateºa je spre-
vádzkovanie zasielania EDI správy DESADV.
Táto správa ‰pecifikuje podrobnosti o dodá-
vanom tovare a mala by byÈ vÏdy zasielaná
odberateºovi pred fyzickou dodávkou tovaru.
T˘m mu umoÏní vãasnú prípravu. Pokiaº to
dan˘ podnikov˘ (ERP ãi skladov˘) systém
umoÏÀuje, je vhodné rovno pouÏiÈ tak˘ formát
správy DESADV, ktorá uÏ SSCC kód obsahuje. 
Hneì ako vie dodávateº zasielaÈ správu 
DESADV, je potrebné ju zaãaÈ doplÀovaÈ o uÏ
spomínané SSCC kódy. Aby mohol tieto kódy
zasielaÈ, musí nimi oznaãovaÈ palety a zároveÀ
viesÈ ich evidenciu, najlep‰ie v systéme, ktor˘
vie pracovaÈ s EDI formátom. T˘m umoÏní 

export do uÏ spomínanej správy DESADV,
ktorú následne jeho EDI poskytovateº konver-
tuje a zasiela do spoloãnosti AHOLD 
k automatizovanému spracovaniu. 

„Sprostredkovanie nového typu ‰tandardnej
EDI správy poskytujeme zákazníkom zdarma.
To platí tieÏ pre správu DESADV na spo-
loãnosÈ AHOLD,“ uvádza David Reichel zo
spoloãnosti CCV Informaãné systémy, ktorá
patrí medzi najväã‰ích poskytovateºov sluÏieb
EDI komunikácie v âeskej republike a na
Slovensku, a doplÀuje: „Pre spoloãnosti,
ktor˘m ich podnikov˘ systém neumoÏÀuje
pracovaÈ s SSCC kódy v EDI komunikácii,
spú‰Èame variantu ich doplÀovania do EDI
správy elektronického dodacieho listu v rie‰ení
ORION EDI.“

METRO je prv˘m v zavádzaní
DESADV s SSCC na Slovensku

Prv˘ na Slovensku medzi reÈazcami, ktoré na
svojich dodávateºov smerujú poÏiadavku na

zavádzanie dodacích listov s vyuÏitím SSCC
kódu, je METRO Cash&Carry SR. Prevádzkuje
v˘luãne veºkoobchodn˘ predaj potravinár-
skeho a nepotravinárskeho spotrebného tovaru
registrovan˘m podnikateºom a v Slovenskej
republike patrí do jeho siete ‰esÈ veºko-
obchodn˘ch centier. Pre pilotn˘ projekt zave-
denia DESADV s vyuÏitím SSCC si vybralo
spoloãnosÈ Henkel Slovensko, ktorá vie 
s tak˘mto oznaãením logistickejjednotky pra-
covaÈ a je zároveÀ vo vhodnom logistickom
toku. 

METRO plánuje zavádzaÈ vyuÏitie SSCC pre
v‰etk˘ch priamych aj predlokaãn˘ch dodá-
vateºov, teda aj na ãerstv˘ tovar, s cieºom
zjednodu‰iÈ a zr˘chliÈ transfer tovaru medzi
reÈazcom a jeho dodávateºom. Úspora na
strane dodávateºov je vìaka tomu, Ïe nebudú
súãasne musieÈ tlaãiÈ dodací list (DESADV)
pre METRO ako doteraz. U mnoh˘ch dodá-
vateºov môÏe odpadnúÈ manuálne zadávanie
údajov pri avizácii dodávok logistickému 
operátorovi.                                         -kmn-

AHOLD CHCE AVÍZO O DODANÍ VRÁTANE SSCC KÓDOV PALIET
Po úspe‰nom ukonãení pilotného projektu zasielanie elektronick˘ch dodacích
listov (EDI správa DESADV) s identifikáciou paliet cez SSCC kódy so spoloãnosÈou
Henkel v spolupráci s CCV Informaãné systémy, roz‰iruje obchodn˘ reÈazec
AHOLD túto komunikáciu na v‰etk˘ch dodávateºov distribuãn˘ch centier 
v lokalitách Klecany a Olomouc. Celkom sa jedná o takmer 550 spoloãností.
Primárnym cieºom je dosiahnuÈ ão najväã‰ieho zr˘chlenia príjmu tovaru 
v distribuãn˘ch skladoch a pre obe strany tak zefektívniÈ dodávateºsko-odbera-
teºsk˘ reÈazec. Na Slovensku na svojich dodávateºov smeruje poÏiadavku na 
zavádzanie dodacích listov s vyuÏitím SSCC kódu reÈazec METRO Cash&Carry SR.

âo sa vám vybaví, keì sa povie
„dvadsiatka“? Ak jeden zo sady kºúãov
vo va‰ej dielni, ste uÏ takmer straten˘
prípad. Pokiaº tuãnosÈ vlasca na ryby
alebo mládeÏnícky tím hokejovej
reprezentácie, je to s vami uÏ lep‰ie,
ale stále to nie je ono. Nám, skúsen˘m
a znal˘m sa pri slove „dvadsiatka“ vy-
baví nieão úplne iné...

Áno, uhádli ste. Dvadsiatka je stále
e‰te mladá, dynamická a flexibilná, rada
experimentuje a hºadá nové cesty. Nie je
to Ïiadne neskúsené drevo, ktoré sa len
chce na vás, zákazníkoch, nieãomu
novému priuãiÈ. Nie je v‰etko zlato, ão sa
bly‰tí. DôleÏité sú aj skúsenosti, prax 
a stovky (alebo snáì aj tisíce) spokojn˘ch
zákazníkov, ktor˘m je poskytovan˘ len
ten najlep‰í servis. 

PoskytovaÈ najlep‰í servis ale nie je
len tak. Je potrebné dokázaÈ sa vcítiÈ do
va‰ich problémov a porozumieÈ oãaká-
van˘m prínosom. DôleÏitá je samozrejme
odbornosÈ a hlboké zameranie na va‰e
‰pecifické potreby. „Dvadsiatka“ vám
musí priniesÈ úÏitok a nieão nové, nieão
ão vás naozaj pote‰í. To ale zìaleka nie je
v‰etko. SamozrejmosÈou je permanentn˘
‰piãkov˘ servis (24/7/365), profesionálne
sluÏby najvy‰‰ej kvality a úplná spoºahlivosÈ.
To v‰etko za podmienky, Ïe vás „dvadsiatka“
pozorne poãúva a rozumie vá‰mu jazyku. 

Navy‰e to nie je v Ïiadnom prípade
náhoda. Táto „dvadsiatka“ má totiÏ vo
v‰etkom úplne dokonal˘ systém a v‰etko
vy‰‰ie uvedené dokáÏe dokonale riadiÈ,
konsolidovaÈ a systémovo integrovaÈ.
Skrátka a jednoducho – dokáÏe pre vás
nájsÈ to najlep‰ie rie‰enie. Ako je to
v‰etko moÏné? Má totiÏ cel˘ rad
víÈazstiev v rôznych nároãn˘ch súÈaÏiach,
veºa certifikátov garantujúcich skutoãne
profesionálne sluÏby a v neposlednom
rade aj spoloãenskú zodpovednosÈ.

Uhádli ste, nie je moÏné sa m˘liÈ. 
Reã je o spoloãnosti CCV Informaãné
systémy, ktorá tento rok oslavuje 
dvadsaÈroãné v˘roãie od svojho zaloÏe-
nia. DvadsaÈ úspe‰n˘ch rokov, a to najmä
vìaka vám, na‰im zákazníkom, od ob-
chodn˘ch reÈazcov cez ‰tátnych úrad-
níkov aÏ po vinárov. 

Dobre vnímam, keì nav‰tívim vinára
a vidím, Ïe v˘roba vína je jeho náplÀou
Ïivota, Ïe mu proste dáva v‰etko. 
A podobne mám radosÈ, keì vidím svo-
jich kolegov a kolegyne, Ïe rovnako ako
vinári, ktorí obhospodarujú svoje 
vinohrady, tak aj my sa cieºavedomo
snaÏíme o zdrav˘ rast na‰ich zákazníkov.

A ak˘ch Ïe bude t˘ch ìal‰ích dvadsaÈ
rokov? Verím, Ïe minimálne rovnako 
dobr˘ch, veì zrejeme ako víno 
– a nakoniec, ona ani tá „‰tyridsiatka“ 
nemusí byÈ na zahodenie

Franti‰ek Bezdûk

„Získaného ocenenia si nesmierne váÏim 
a urobilo nám s kolegami veºkú radosÈ. 
S ORION eKatalógom chceme eliminovaÈ
objem práce spojen˘ so správou kmeÀov˘ch
dát a zalistovaním tovaru na oboch stranách
dodávateºsko-odberateºského reÈazca. Popri
elektronickej v˘mene dát vnímame zalisto-
vanie ako ìal‰iu oblasÈ, ktorú môÏeme
zákazníkom pomôcÈ zefektívniÈ a zjednodu‰iÈ,“
uviedol David Reichel, riaditeº divízie CCV
eBusiness.
Nové rie‰enie pre uºahãenie spolupráce 
v rámci dodávateºsko-odberateºského reÈazca,
produktov˘ ORION eKatalóg priná‰a obchod-
n˘m partnerom jednotn˘ spôsob pre zdieºanie
kmeÀov˘ch dát vyuÏiteºn˘ pre automatickú ko-
munikáciu medzi podnikov˘mi informaãn˘mi
systémami. Kompletné produktové informácie
sú uloÏené na jednom mieste. Odpadajú tieÏ
problémy spojené s manuálnym zalistovaním
tovaru. 

Zalistovanie tovaru komplikuje
zloÏitá v˘mena kmeÀov˘ch dát
Hoci elektronická v˘mena dokladov (EDI)
medzi obchodn˘mi partnermi je zvlá‰È 

u obchodn˘ch reÈazcov uÏ veºmi roz‰írená, 
existujú urãité oblasti, ktoré dosiaº zaostávajú.
Jednou z nich je napríklad v˘mena kmeÀov˘ch
dát, predstavujúcich detailn˘ popis najrôznej-
‰ích vlastností produktov, vrátane ich cien, 
prípadne ‰peciálnych ponúk atì. Správne 
a r˘chlo dostupné údaje o tovare sú pritom
základom pre ìal‰iu obchodnú spoluprácu.
V praxi sa v˘mena t˘chto údajov vykonáva
predov‰etk˘m pomocou papierov˘ch for-
mulárov, prípadne textov˘ch dokumentov
(DOC, PDF), v t˘ch najlep‰ích prípadoch
prostredníctvom rôznych dátov˘ch tabuliek
(XLS). Niekedy musí dokonca dodávateº tieto
informácie oznamovaÈ telefonicky alebo tráviÈ
nespoãetne veºa hodín „ìatºovaním“ údajov do
portálu svojho obchodného partnera, ktor˘ch
je ãasto viac.

ORION eKatalóg pre efektívnu
v˘menu informácií o tovare

Rie‰ením tejto problematiky je ORION
eKatalóg, ktor˘ slúÏi k elektronickému uklada-
niu, správe a zdieºaniu kmeÀov˘ch dát. Dáta 
je moÏné do elektronického katalógu vkladaÈ 

ORION eKATALÓG ZVOLEN¯ NAJLEP·OU LOGISTICKOU INOVÁCIOU

a doplÀovaÈ o ìal‰ie potrebné údaje. Spravo-
vaÈ sa dajú rôzne verzie kmeÀov˘ch dát, ktoré
potom môÏe dodávateº publikovaÈ obchodn˘m
partnerom v poÏadovanej podobe. SúãasÈou
produktového katalógu je zároveÀ história, 
v ktorej sa premietajú v‰etky zmeny realizované
v rámci spravovan˘ch produktov.         -kmn-

s vyuÏitím hromadného importu priamo 
z informaãného systému, prípadne s pomo-
cou beÏne pouÏívan˘ch formátov ako napr.
CSV alebo XML formáty vhodné pre GDSN
katalógy (globálna dátová synchronizácia). 
Okrem ºahkého naplnenia je potom moÏné
kmeÀové dáta ìalej jednoducho upravovaÈ 

SúãasÈou bratislavského fóra LOG-IN sa stala aj prestíÏna voºba najlep‰ej 
logistickej inovácie na Slovensku, ktorú vybrali sami úãastníci fóra. 
Toto nezávislé ocenenie získalo rie‰enie ORION eKatalóg od spoloãnosti 
CCV Informaãné systémy.
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Firemní zákazníci sluÏby @Faktura 24 tak
môÏu teraz po novom zasielaÈ elektronické fak-
túry v ‰truktúrovanej dátovej podobe svojim
partnerom prostredníctvom partnerskej siete
konsolidaãného centra ORION. Obaja partneri
sú v âeskej republike popredn˘mi poskyto-
vateºmi bezpeãnej v˘meny elektronick˘ch fak-
túr, ktorá firmám a in‰titúciám priná‰a v˘raznú
úsporu ãasu a nákladov v porovnaní s ich kla-
sick˘m papierov˘m spracovaním.

Prepojovacie zmluvy 
poskytovateºov e-fakturácie
sú záväzkom klientom

âeská spofiitelna bola prvou bankou na trhu,
ktorá zaãala poskytovaÈ sluÏbu elektronickej
fakturácie. V súãasnej dobe je tieÏ jedinou
bankou, ktorá sluÏbu ponúka aj pre vzájomnú
v˘menu faktúr firemn˘m zákazníkom, a to na
konsolidaãnom princípe. To znamená, Ïe vys-
taviteº po‰le faktúru vo vlastnom dátovom for-
máte prostredníctvom sluÏby @FAKTURA 24,
ktorá ju prevedie do poÏadovaného formátu 
a odo‰le príjemcovi. Od spustenia sluÏby
@FAKTURA 24 v roku 2008 spracovala âeská
spofiitelna viac neÏ 500 tisíc transakcií.

SluÏby konsolidaãného centra ORION pre
elektronickú v˘menu dokumentov, prevádzko-
vaného spoloãnosÈou CCV Informaãné 
systémy, vyuÏíva na tisíc firemn˘ch zákaz-
níkov, ktor˘m zaisÈuje prepojenie na tisícky ich
protistrán. KaÏd˘ mesiac tak ORION prenesie
viac neÏ dva milióny ‰truktúrovan˘ch správ 

a dokladov. K tomu slúÏi tieÏ prepojenie 
pomocou vzájomn˘ch zmlúv medzi tzv. VAN
operátormi (Value Added Network), teda
poskytovateºmi prenosov˘ch sietí s pridanou
hodnotou. 

CCV Informaãné systémy má z tohto dôvodu
dlhodobé prepojovacie zmluvy s poskyto-
vateºmi sluÏieb VAN sietí predov‰etk˘m pre
cezhraniãnú fakturáciu. „V˘hodou vyuÏitia
zahraniãného alebo odborovo orientovaného
konsolidaãného systému je znalosÈ legis-
latívneho prostredia a poÏiadaviek protistrán,
ktoré sa napriek existujúcej  globálnej ‰tandardi-
zácii môÏu lí‰iÈ, typicky naprieã odborovou
‰pecializáciou,“ vraví David Reichel, riaditeº
divízie CCV eBusiness.

Zmyslom prepojovacích zmlúv (tzv.
„roamingu“ operátorov) je naplÀovanie
záväzkov poskytovateºov konsolidaãn˘ch
sluÏieb pre klientov, ktor˘ch informaãné 
systémy tak môÏu vyuÏívaÈ pre elektronickú
v˘menu faktúr v ‰truktúrovanej dátovej
podobe jedno rozhranie so svojím poskyto-
vateºom a bezpapierovo fakturovaÈ prostred-
níctvom neho s ostatn˘mi partnermi. 

Zaistenie jedného rozhrania 
a preklad dátov˘ch ‰truktúr 
a formátov

Nejde v‰ak len o úspory plynúce z údrÏby iba
jedného rozhrania elektronick˘ch dokladov.
DôleÏité je najmä dôveryhodné doruãenie

daÀového dokladu s podporou kontroln˘ch
mechanizmov pre zdokumentovan˘ tok
prenosu správy, ktor˘ udrÏuje primeranú
mieru istoty jej doruãenia. Podstatné je
aj zaistenie prekladu dátov˘ch ‰truktúr 
a formátov (tzv. „konverzia“), príprava prí-
slu‰n˘ch prekladov˘ch ‰ablón s partnermi,
dôveryhodná archivácia daÀov˘ch dokladov 
a samozrejme zabezpeãenie vlastnej komu-
nikácie.

Fungovanie VAN operátorov je v súlade 
s odporuãením Európskej komisie, ktorá 
v oblasti elektronickej fakturácie podporuje
vyuÏívanie otvoreného ekosystému elektronic-
kej v˘meny dokumentov ãiÏe zaistenie vzájom-
nej interoperability pre prenos elektronick˘ch
faktúr. „Je to podobné ako u telefónneho 
operátora, kedy tieÏ nepotrebujete pre volanie
do cudzej siete zmluvu s jej prevádzkovateºom.
Vìaka tomuto princípu fungovania sú 
u‰etrené ako jednorazové, tak aj prevádzkové
náklady. Zákazník vyuÏíva jedno rozhranie,
nesie iba jedny implementaãné náklady na

Cieºom nov˘ch pravidiel fakturácie v EÚ od
roku 2013 je prispieÈ k roz‰íreniu elektro-
nickej fakturácie a pomôÏe v ‰tátoch únie
zladiÈ niektoré pojmy. V zákone o DPH sa pri-
jatie fakturaãnej smernice EÚ prejavilo 
v nov˘ch paragrafoch 71 aÏ 76. Pokiaº by
sme zmenu mali zhrnúÈ do jednej vety, potom
sa do slovenského práva novo dostáva
princíp rovného zaobchádzania s papierov˘m
a elektronick˘m dokumentom. To by malo
prispieÈ k zníÏeniu administratívnej záÈaÏe
podnikateºov, ale aj správcov dane. Pre veºa
firiem môÏe byÈ novela katalyzátorom pre
opustenie papierovej formy fakturácie.  

VierohodnosÈ, neporu‰enosÈ 
a ãitateºnosÈ

Novela stanovuje povinnosÈ, aby faktúry
presne zachytávali skutoãné dodanie tovaru
ãi poskytnutie sluÏieb. Preto vyÏaduje, aby
boli zaistené tri vlastnosti kaÏdého daÀového
dokladu: vierohodnosÈ pôvodu faktúr,
neporu‰enosÈ ich obsahu a ich ãitateºnosÈ, a to
od okamihu vystavenia aÏ do konca doby
uchovania. Tieto poÏiadavky budú maÈ dopad
na listinnú archiváciu, kde zaistenie v‰etk˘ch
troch vlastností na obdobie 10 rokov môÏe
byÈ nároãnej‰ie neÏ pri elektronickej forme.

VierohodnosÈou pôvodu sa pre úãel
tohto zákona rozumie skutoãnosÈ, Ïe
je zaruãená totoÏnosÈ osoby, ktorá
plnenie uskutoãÀuje alebo ktorá
daÀov˘ doklad oprávnene vystavila. 

Neporu‰enosÈou obsahu sa rozumie
skutoãnosÈ, Ïe obsah daÀového dok-
ladu poÏadovan˘ podºa tohto zákona
nebol zmenen˘. 

âitateºnosÈou sa rozumie skutoãnosÈ,
Ïe je moÏné sa zoznámiÈ s obsahom
daÀového dokladu priamo alebo
prostredníctvom technického zariadenia.

T˘m firmám, ktoré re‰pektovali doteraz
platné zákonné ustanovenia a pri vyuÏívaní
elektronickej fakturácie pouÏívali elektronick˘
podpis alebo EDI, nepriná‰a prevratnú
zmenu. Bola tak zaruãená vierohodnosÈ
pôvodu a integrita obsahu daÀového dok-
ladu. Zásadn˘ rozdiel novej úpravy je v tom,
Ïe rovnaké poÏiadavky, ktoré doteraz boli
kladené na elektronick˘ dokument, budú
platiÈ aj pre listinnú formu.
Dá sa oãakávaÈ, Ïe tak ako novela zákona 
o DPH poÏaduje, aby faktúry presne nadväzo-
vali na priebeh plnenia v ostatnej dokumen-
tácii, vyvolá zmeny doteraz bezstarostného
prístupu radu platcov DPH k dokladom 
v listinnej forme, kde zaistenie vierohodnosti
pôvodu a neporu‰enosti obsahu dokladu
bolo v praxi prehliadané. Súãasná právna
úprava dáva správcom dane oporu tieto 
poÏiadavky u kaÏdého dokladu vyÏadovaÈ.
Objavili sa zavádzajúce informácie, ktoré in-
terpretujú novelu tak, Ïe pri elektronickej fak-
turácii nebude uÏ ìalej potrebn˘ elektronick˘
podpis a ãasová peãiatka. Tento omyl treba
vãas vyvrátiÈ. Naìalej budú v praxi veºmi
pouÏívanou podporou zaopatrenia náleÏi-
tosÈou dokladu. NepouÏívanie elektronick˘ch
znaãiek pri e-fakturácii prinesie firmám riziká.

Viac voºnosti, 
viac zodpovednosti

Práve elektronické faktúry opatrené uzná-
van˘m elektronick˘m podpisom sú totiÏ
schopné uºahãiÈ zaistenie on˘ch dôleÏit˘ch
vlastností – neporu‰enosti obsahu a viero-
hodnosti pôvodu faktúry. Pokiaº totiÏ, podºa
nového znenia zákona, nepouÏijú platcovia
DPH elektronick˘ podpis alebo EDI, budú
musieÈ zaistiÈ ìal‰ie kontrolné mechanizmy
vytvárajúce spoºahlivú auditnú stopu. To 
znamená napríklad pomocou ‰irokého
vzájomného odkazovania a párovania 
dokladov preukázaÈ priebeh uskutoãnenia
príslu‰ného daÀového plnenia s dostatoãnou
mierou istoty napríklad z troch nezávisl˘ch
strán (objednávky od zákazníka, dodacie 

listy od dodávateºa, v˘pisy z úãtu od banky 
a pod.). 

Slobodná voºba mechanizmu daná novelou
na zaistenie vierohodnosti pôvodu,
neporu‰enosti obsahu a ãitateºnosti znamená
viac voºnosti, ale aj viac zodpovednosti. Preto
by kaÏdá firma mala zváÏiÈ, ãi sa spoºahne na
kontroln˘ mechanizmus vzájomného odka-
zovania medzi dokladmi. âi je tak schopná
efektívne ãeliÈ riziku zhor‰enia jednoznaãnosti
v˘kladu auditnej stopy pri uchovaní v dlh‰om
ãase. SpoliehaÈ sa systémovo v stredne
veºkej firme na vzájomné odkazovanie dok-
ladov ako hlavn˘ nástroj na zaistenie
poÏadovan˘ch náleÏitostí daÀového dokladu
znamená nielen otvoriÈ otázku, ako následne
obstojí pred daÀovou kontrolou, ale navy‰e
ide proti snahe o zavádzanie bezpapierovosti
podnikov˘ch procesov.

Existuje jedin˘ recept pre kaÏdého?

Prirodzene, neexistuje jedin˘ recept pre
kaÏdého. KaÏd˘ by mal pristupovaÈ k zaiste-
niu svojich povinností vypl˘vajúcich zo
zákona podºa svojich podmienok. Pre osobu
samostatne podnikajúcu (pokiaº je platcom
DPH) s niekoºk˘mi málo pravideln˘mi fak-
túrami môÏe byÈ dostatoãné zaistenie
spoºahlivej auditnej stopy odkazovaním faktúr
na ìal‰ie doklady o objednaní, dodaní sluÏby
a ich úhrade. V prípade beÏnej stredne veºkej
firmy s desiatkami ãi stovkami faktúr
mesaãne uÏ by bolo systematické zaistenie
spoºahlivej auditnej stopy rovnakou metódou
v prípade v‰etk˘ch typov faktúr oveºa
nároãnej‰ie.

Európske mnohostranné fórum preto radí
podnikateºsk˘m subjektom a orgánom verej-
nej moci, aby nepodliehali zavádzajúcemu
v˘kladu princípu slobodnej voºby k zaisteniu
vlastností kaÏdého dokladu (vierohodnosti
pôvodu, neporu‰enosti obsahu a ãitateº-
nosti). V prípade prechodu na elektronickú
formu fakturácie preto expertné skupiny

vytvorenie jedného prepojenia a ìal‰ie sluÏby
spojené s elektronickou fakturáciou, najmä
preklady dátov˘ch ‰truktúr a formátov, 
prenesie na poskytovateºa sluÏby,“ vysvetºuje
David Reichel.

Faktúry od dodávateºov
energií pre spotrebné
druÏstvá elektronicky

V prípade CCV Informaãné systémy a âeské
spofiitelny je spolupráca v˘nimoãná najmä 
z hºadiska silného pokrytia profilovan˘ch
zákazníckych segmentov oboch konsolidá-
torov. Na jednej strane dodávateºov energií 
ako vystaviteºov faktúr a na strane druhej 
ástupcov obchodn˘ch firiem, retailov˘ch
reÈazcov a v˘robcov FMCG ako ich príjemcov.
E-fakturáciu formou sluÏby od CCV Informaãné
systémy vyuÏívajú napríklad spoloãnosti 
Accace, Alimpex Food, Assa Abloy, Bochemie,
DruÏstvo CBA, Globus, Hamé, Henkel, Globus,
Nestlé, OBI, PlzeÀsk˘ Prazdroj, Schneider

spolupracujúce s Európskym mnohostran-
n˘m fórom pre elektronickú fakturáciu
v˘slovne odporúãajú, aby firmy vyuÏili
moÏnosti, ktoré elektronick˘ dokument
ponúka vìaka zaruãenému elektronickému
podpisu (nielen s ohºadom na udrÏanie
dôkaznej sily originálu elektronického 
dokumentu) a pristupovali k elektronick˘m
dokumentom zodpovedne.

Od zakladaãov k dôveryhodnej
elektronickej archivácii

Zmenen˘ novelou je aj v˘znam súhlasu 
s elektronickou fakturáciou, ktor˘ je roz‰íren˘
na v‰etky pouÏitia elektronického daÀového
dokladu. To zah⁄Àa nielen vystavenie
daÀového dokladu, ale aj jeho odovzdanie
alebo sprístupnenie, vrátane jeho uchovania
poãas celej doby stanovenej na uchovávanie
daÀov˘ch dokladov. Elektronizácia faktúr 
a ìal‰ích dokladov a poÏiadavky na viero-
hodnosÈ, neporu‰enosÈ a ãitateºnosÈ v celej
zákonnej lehote povedú prirodzen˘m 
spôsobom k vyuÏívaniu dôveryhodn˘ch spô-
sobov elektronickej archivácie. 

K elektronickému uchovávaniu daÀov˘ch
dokladov je aj naìalej moÏné vyuÏívaÈ 

overené princípy a rie‰enia dlhodobej 
elektronickej archivácie prostredníctvom pro-
duktov a sluÏieb tretej strany, pri doloÏení
logík zabezpeãujúcich autenticitu, integritu 
a ãitateºnosÈ daÈ poãas celej doby ich
zákonom predpísanej lehoty uchovávania. 

Veºké rezervy v moÏn˘ch
prínosoch

Zmienená novela zákona o DPH, ktorá har-
monizuje slovenské zákony so smernicou EÚ
o elektronickej fakturácii, môÏe byÈ ‰tartov-
nou ãiarou pre mnohomiliardové úspory.
Súãasná prax je taká, Ïe ‰tyri z piatich firiem
si elektronicky prijatú faktúru vytlaãia a ìalej
ju uchovávajú len v tlaãenej podobe. Okolo
20 % firiem faktúru doruãenú vo formáte PDF
tlaãí dokonca opakovane. Nejde ale len 
o ná-klady na tlaã. Elektronická fakturácia
umoÏÀuje nielen krat‰ie platobné lehoty,
niÏ‰iu chybovosÈ, náklady na po‰tovné, ale
priná‰a aj úplne zásadné ãasové úspory, ak
sú faktúry zasielané v ‰truktúrovanom for-
máte tak, aby mohli byÈ automatizovane naãí-
tané do informaãného systému protistrany.
Na Slovensku sa jedná o formáty ako XML,
EDIFACT alebo XML EDI, priãom ich vyuÏitie
je stále pomerne malé.                             -onr-

âR: KONSOLIDÁTORI ELEKTRONICK¯CH FAKTÚR SPOLUPRACUJÚ

âO PRINESIE NOVELA ZÁKONA O DPH PRE ELEKTRONICKÚ FAKTURÁCIU?

SluÏby konsolidaãného centra ORION, prevádzkovaného spoloãnosÈou CCV Informaãné 
systémy, sa roz‰írili o nové moÏnosti vìaka uzatvoreniu roamingového prepojenia so sluÏbou
@FAKTURA 24 poskytovanou âeskou spofiitelnou. Prepojovacia zmluva medzi oboma popred-
n˘mi partnermi sa stala neprehliadnuteºnou udalosÈou roku 2012 v oblasti elektronickej 
fakturácie na ãeskom trhu.
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Electric, Tempo OD alebo Walmark. Prostred-
níctvom sluÏby @FAKTURA 24 môÏu tieto
spoloãnosti v súãasnej dobe elektronické 
faktúry prijímaÈ od spoloãností âEZ, RWE,
E.ON, Pragoplyn alebo SmVaK Ostrava 
a ìal‰ích. Pilotná prevádzka doruãenia 
‰truktúrovan˘ch elektronick˘ch faktúr bola
prv˘krát testovaná v spolupráci so spoloã-
nosÈou E.ON, ako vystaviteºom faktúr za 
energie, a vybran˘mi druÏstvami COOP 
ako príjemcami. 

„Partnerstvo so spoloãnosÈou CCV Informaãné
systémy vnímame ako krok smerom 
k otvorenej‰iemu prostrediu v˘meny elektro-
nick˘ch faktúr v âeskej republike. Chceme tak
zaistiÈ v‰etk˘m klientom vzájomnú spoluprácu
a zníÏiÈ ich náklady spojené s fakturaãn˘m pro-
cesom. Na‰ím koneãn˘m cieºom je potom
prepojenie v‰etk˘ch dostupn˘ch rie‰ení 
elektronickej fakturácie na lokálnej i medzi-
národnej úrovni,“ povedal Jan Jefiábek, riaditeº
úseku Corporate Cash Managementu a pod-
pory predaja âeskej spofiitelny.              -onr-

Zrovnoprávnenie elektronickej faktúry s papierovou podobou, nové formulácie pre v˘klad a zásadné zmeny v pravidlách
fakturácie, vystavenie a uchovanie dokladov. Takéto úpravy priná‰a novela zákona ã. 222/2004 o dani z pridanej hod-
noty, ktorá s úãinnosÈou od 1. januára 2013 harmonizuje túto oblasÈ s európskou smernicou 2010/45/EU, ãím sa dosi-
ahne harmonizácia vo v‰etk˘ch krajinách EÚ. 
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AKO ROZLÍ·IË KVALITN¯ WMS OD SYSTÉMU ADRESNEJ SKLADOVEJ EVIDENCIE?

NAJLEP·ÍM PROJEKTOM UDELENÉ OCENENIA 
ZA LOGISTICKÚ INOVÁCIU A PROPAGÁCIU EDI

Nezostáva niã iné, neÏ pochopiÈ, ão je vlastne
to WMS. Zadaním do populárnej Wikipédie
zistíme, Ïe WMS je skratka pre web map service.
Bystr˘ logistik pochopí, Ïe pre firemnú logi-
stickú prax bude asi skratku WMS vhodnej‰ie
vykladaÈ ako warehouse management system.
Po slovensky teda v preklade systém pre 
riadenie skladu. A tu je moÏné zajasaÈ. Veì
kaÏd˘ sklad (teda aj ten ná‰), pokiaº funguje,
musí byÈ nejako riaden˘. A „ná‰“ systém 
riadenia postaven˘ na vysokej odbornej spô-
sobilosti skladníkov - tovaroznalcov a na
rokmi prepracovanom systéme excelovsk˘ch
tabuliek predsa funguje. Máme teda WMS!
Z vy‰‰ie popísanej pasce skratiek ale vypl˘va,
Ïe ná‰ rokmi preveren˘ systém riadenia skladu
asi k zlep‰eniu riadenia celého dodávateºského
reÈazca nepovedie. UÏ preto, Ïe nie je dátovo
automaticky prepojen˘ na na‰e plánovanie
v˘roby, a uÏ vôbec nesúvisí s nastavenou
metódou riadenia zásob. Navy‰e v na‰om
„WMS“ nedokáÏeme vyhodnocovaÈ efektivitu
skladov˘ch procesov a technologicky moderne
vybaven˘ sklad je procesne riaden˘ prostred-
níctvom papierov˘ch dokumentov. VziaÈ
akéhokoºvek zákazníka na prehliadku na‰ej
v˘kladnej skrine, distribuãného centra, je do-
predu odsúdené k hanbe. MôÏeme sa
pochváliÈ len veºk˘m mnoÏstvom „hubárãiacich
a trpezlivo hºadajúcich“ tovaroznalcov medzi
modern˘mi regálmi. Musíme teda opustiÈ
doslovn˘ v˘klad skratky WMS a zamyslieÈ sa
nad t˘m, aké znaky má maÈ modern˘ WMS 
a ako sa tak˘to systém odli‰uje od tradiãn˘ch
metód riadenia skladov˘ch procesov.

Aj tento roãník súÈaÏe poukázal na projekty,
ktoré si zaslúÏia byÈ viac vidieÈ a môÏu ako
ukáÏka „best practise“ prispieÈ k popularizácii
elektronickej komunikácie od e-fakturácie aÏ po
nasadenie pokroãilej v˘meny dát v ‰tandarde
EDI. Redakcia udelila uznanie pre najlep‰ie tri
projekty, ktoré za uplynul̆  rok najviac propagovali
zavádzanie EDI pre efektívnej‰ie procesy.
Hlavnú cenu súÈaÏe prevzala z rúk zástupcov
redakcie spoloãnosÈ OBI za projekt elektro-
nickej v˘meny a dôveryhodnej archivácie ob-
chodn˘ch dokladov. VíÈazn˘ projekt vedºa
realizovan˘ch úspor uspel v˘razne v ìal‰om
hodnotiacom kritériu, keì dosiahol 27 mediál-
nych v˘stupov. Medzi ocenen˘mi projektmi

roãníka 2012 zbierali zaslúÏené vavríny aj zástup-
covia spoloãností ASSA ABLOY za projekt
implementácie elektronickej dátovej v˘meny

EDI na viac neÏ 80 % veºkoobchodn˘ch 
odberateºov a spoloãnosÈ HENKEL za roz‰írenie
vyuÏitia elektronickej komunikácie s odbera-
teºmi nad rámec elektronickej v˘meny dokla-
dov vo formáte ‰tandardu EDIFACT.
Slávnostné vyhlásenie víÈazov tohto roãníka
prebehlo vo ‰tvrtok 29. novembra 2012 v his-
torickom prostredí Templárskych pivníc 
âejkovice za úãasti niekoºk˘ch desiatok hostí.
Ocenené projekty zastupovali na fotke zºava
Michal Bílek (Assa Abloy), Stefan Jass (OBI) 
a Eva Malíková (Henkel).                        -onr-

âo v‰etko by mal WMS
vedieÈ?

Prehliadkou webov˘ch stránok ‰iestich v˘z-
namn˘ch dodávateºov WMS moÏno identi-
fikovaÈ deväÈ spoloãn˘ch znakov v‰etk˘ch
ponúkan˘ch systémov:

● vyuÏitie automatickej identifikácie
ãiarov˘m kódom alebo RFID tagov
prostredníctvom mobiln˘ch terminálov,

● skladové operácie sú zaznamenávané 
v reálnom ãase,

● ‰iroká ponuka funkcií pre v‰etky ‰tan-
dardné logistické operácie (príjem, vstupná
kontrola, prebaºovanie, kitovanie, vratné
obaly, doplÀovanie, vychystávanie, bale-
nie),

● integraãné rozhranie pre celopodnikové
systémy a rôzne technológie (dopravníky,
váhy),

● dodrÏovanie pravidiel FIFO, FEFO, LIFO 
a in˘ch úplne ‰pecifick˘ch pravidiel,

● optimalizácia trás pre pohyb obsluhy
skladu, optimalizaãné algoritmy pre 
umiestÀovanie zásob v sklade,

● automatizácia a zr˘chlenie inventarizaã-
n˘ch procesov,

● efektívne riadenie a kontrola prevádzky
skladu (na úroveÀ jednotliv˘ch ãinností,
procesov a operácií), merateºnosÈ aktivít,
nákladov aj v˘konnosti,

● anal˘za a vyhodnotenie v‰etk˘ch logistic-
k˘ch dát.

V‰etci dodávatelia sa tieÏ zhodujú na troch
hlavn˘ch prínosoch, ktoré moÏno oãakávaÈ pri
implementácii. Sú nimi zv˘‰enie produktivity
práce, optimalizácia vyuÏitia skladov˘ch
priestorov a v˘razné zníÏenie objemu reklamácií.
Na prv˘ pohºad by sa mohlo zdaÈ, Ïe ponúkané
a dosiahnuteºné WMS sa nebudú od  seba
príli‰ lí‰iÈ.
Pokiaº budú spæÀaÈ v‰etk˘ch deväÈ vy‰‰ie uve-
den˘ch znakov a pokiaº naplnia oãakávania
prínosov pre pouÏívateºa, potom by aj cena za
implementáciu mala byÈ porovnateºná. Sku-
toãnosÈ je v‰ak taká, Ïe v konkrétnom v˘bero-
vom konaní sa ponúkané softvérové produkty
cenovo lí‰ia v rozmedzí 320 tis. aÏ 1,68 mil. EUR.
Z ãoho plynie tento veºk˘ cenov˘ rozdiel? 
V ãom tak zásadnom sa systémy odli‰ujú, keì
v‰etky spæÀajú rovnaké, vy‰‰ie uvedené znaky
a ponúkajú rovnaké prínosy pre pouÏívateºa?
Hlavn˘m a podstatn˘m rozdielom je najmä
miera parametrizovateºnosti a prispôso-
biteºnosti systému ‰pecifick˘m potrebám
zákazníkov. Existujú v princípe dve krajné kon-
cepcie. Prvou z nich je koncepcia zákazníckeho
rie‰enia WMS, ão v praxi znamená, Ïe tvrdé 
a robustné jadro overeného systému je pri 
implementácii roz‰írené a upravené presne
podºa predstáv zákazníka a s re‰pektovaním
v‰etk˘ch ‰pecifick˘ch poÏiadaviek koneãného
pouÏívateºa. Druhú koncepciu môÏeme nazvaÈ
univerzálnou stavebnicou WMS. PouÏívateº
má k dispozícii akési lego skladajúce sa z ko-
ciek jednotliv˘ch procesov, funkcií a ãinností,
z ktor˘ch si poskladá svoje ‰pecifické rie‰enie.
To je moÏné ìalej roz‰irovaÈ, prispôsobovaÈ 

a meniÈ bez potreby programátorsk˘ch zása-
hov do softvéru. Obmedzením je ale ‰truktúra,
veºkosÈ a prepojiteºnosÈ jednotliv˘ch kociek
tohto lega. Îiadny dodávateº WMS neponúka
ãisto zákaznícke alebo ãisto univerzálne rie‰enie.
KaÏd˘ ponúkan˘ produkt sa ale k jednej z t˘chto
dvoch krajn˘ch polôh viac ãi menej prikláÀa.

Lacné rie‰enie WMS?

Pri bliÏ‰om skúmaní koncepcie jednotliv˘ch
produktov u zhruba desiatky ponúk WMS na
ãeskom trhu je moÏné zistiÈ, Ïe najlacnej‰ie
ponuky sa pohybujú niekde uprostred na
pomyselnej úseãke medzi uveden˘mi krajn˘mi
koncepciami. Jedná sa v t˘chto prípadoch 
o lego s mal˘m druhov˘m sortimentom veºk˘ch
„kociek“, ktoré bude nutné obãas „pribrúsiÈ“.
PouÏívateº sa musí zmieriÈ so skutoãnosÈou,
Ïe implementácia si vyÏiada urãit˘ podiel pro-
gramátorsk˘ch úprav, ktoré môÏu o nieão pre-
draÏiÈ oãakávané náklady na implementáciu
celého systému. Cesta lacného rie‰enia tieÏ
znamená, Ïe je ãasto nutné prispôsobiÈ niektoré
‰pecifické procesy dodávanému informaãnému
systému. Musíme sa skrátka obãas vzdaÈ svojej

pôvodnej predstavy procesného usporiadania
a prijaÈ tzv. ‰tandard nakúpeného WMS.
ëal‰ou daÀou za lacn˘ systém je ãiastoãné
obmedzenie moÏnosti v rozvoji ãi zmene 
koncepcie riadenia skladového systému.

Drahé rie‰enie WMS?
Firmy, ktoré sa riadia filozofiou, Ïe nie sú také
bohaté, aby mohli kupovaÈ lacné rie‰enie,
budú urãite vyberaÈ skôr koncepciu univerzál-
nej stavebnice WMS. Investície vloÏené do
kvalitného, dobre ‰truktúrovaného a sorti-
mentovo ‰irokého „lega“ sa v dlhodobom hori-
zonte vracajú hlavne v pruÏnosti a flexibilite
celého logistického systému. Na v‰etky oãaká-
vané aj neoãakávané zmeny sortimentu,
úpravy procesov, zmeny obchodnej koncepcie
vo vzÈahu k vy‰‰ím poÏiadavkám zákazníkov
je moÏné v takto koncipovanom WMS 
relatívne lacno a hlavne r˘chlo reagovaÈ. Pre
dobr˘ v˘ber vhodného WMS, spoºahlivo platí
len jedno odporúãanie: p˘tajte sa pouÏívateºov,
neºutujte ãas na referenãné náv‰tevy, vyuÏite
dobré skúsenosti a pouãte sa z ch˘b in˘ch
pouÏívateºov. 

Radek David

V‰etko je vlastne veºmi jednoduché. Kto sa vyzná v dne‰nom chaose skratiek, ten urãite vie, Ïe implementáciou WMS
do ERP systému firmy prispeje k zlep‰eniu celého SCM. Ak navy‰e WMS dostatoãne podporuje vyuÏívané MRP a ko-
re‰ponduje s IMS, tak bude jednoduch‰ie dosahovanie vyt˘ãen˘ch KPI pri uspokojivom ROI. Modern˘ sklad s imple-
mentovan˘m WMS sa navy‰e stane v˘znamnou súãasÈou PR a aj ºudia z ná‰ho HR budú spokojní...

Príbehy úspe‰n˘ch nasadení elektronickej v˘meny dát za roãník 2012 oceÀoval
spravodajsk˘ portál EdiZone. Hlavnú cenu v súÈaÏi získala spoloãnosÈ OBI. Pro-
jekty patriace do trojice najlep‰ích realizovali spoloãnosti Henkel a Assa Abloy.

V roku 2012 sa na jeseÀ prv˘krát 
na Slovensku konal kongres Samo‰ka
zameran˘ na podporu tradiãného trhu.
Na uskutoãnenie tejto premiéry, na
ktorej sa zúãastnilo 256 registrovan˘ch
hostí, sa partnersky podieºala aj
spoloãnosÈ CCV Informaãné systémy.

Akcia zaãala neformálne v predveãer
samotnej konferencie v priestoroch
hotela Holiday Inn v Îiline a pokraãovala
nasledujúci deÀ bohat˘m konferenãn˘m
programom. Ten bol rozdelen˘ do troch
sekcií podºa záujmu úãastníkov a bol
nabit˘ praktick˘mi skúsenosÈami
úspe‰n˘ch maloobchodníkov na sloven-
skom trhu, ktorí mali za cieº in‰pirovaÈ,
informovaÈ a podporovaÈ ostatn˘ch 
obchodníkov. Vystúpili zástupcovia 
v˘znamn˘ch spoloãností ako napr.
Volksbank Slovensko, CBA, Pivovary
Topvar alebo Kraft Food Slovakia 
a formou prípadov˘ch ‰túdií a diskusií
predviedli svoje najlep‰ie v˘sledky.

V roku 2013 sa kongres uskutoãní hneì
dvakrát. V polovici marca v Ko‰iciach
a v priebehu októbra v Trnave.

-tua-

SAMO·KA: KONGRES NA PODPORU SLOVENSKÉHO OBCHODU

DODÁVATE DO REËAZCOV COOP JEDNOTA, AHOLD ALEBO METRO?

■ automatizovaná výmena dokladov 
s nadštandardnou spätnou väzbou

■ dostupná, jednoduchá a rýchla komunikácia 
s obchodnými partnermi

■ ľahké previazanie s podnikovým systémom, 
vrátane archivácie 

■ ORION® EDI pre dodávky do reťazcov využíva 
viac ako 1 000 spoločností (10 rokov na trhu).

■ Riešenie bolo IDG ocenené ako najlepší 
IT produkt 2009 v kategórii informačných systémov.

■ ORION® eKatalóg pre zalistovanie tovaru zvolený 
najlepšou logistickou inováciou LOG-IN 2012.

PRIJÍMAJTE OBJEDNÁVKY, ZASIELAJTE FAKTÚRY, DODACIE LISTY 
A ĎALŠIE LOGISTICKÉ DOKLADY SO SLUŽBAMI CENTRA ORION® EDI
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1992
1993

Zaãiatok predaja
informaãného
systému NPro
pre obchodné
firmy

1998

Akvizícia firmy
Generis so
skúsenosÈou 
s technológiami
Oracle

1999

Zahájené prvé
projekty EDI 
pre segment
stavebnín

1993

Podnikov˘ 
systém na mieru
pre v˘robu 
a mzdy 
strediska ZZN

Majitelia zakladajú súãasnú
firmu ako s.r.o. (doteraz 
ako konzorcium Centre 
of Computer Vision)

2000

Prechod portfólia 
podnikov˘ch rie‰ení
na platformu Navision
(dnes Microsoft 
Dynamics ERP)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

ČAS BEŽÍ 
AKO JELENI, 
DO ZADNICE
STRELENÍ!

m
L’ K Y

V¯ZNAMNÉ HISTORICKÉ MÍªNIKY SPOLOâNOSTI:

N
Í

Slezské mrazírny - Zemûdûlské zásobování a nákup - Agrostav - Baywa AG - Stavoartikel - COOP Morava - Tempo Opava - Ministerstvo zemûdûlství â
správa - Askino - Visimpex - Gaston - Hamé - Walmark - Bochemie - Bohemia Sekt - Medac - Bernard - Alimpex Food - PlzeÀsk˘ Prazdroj - Schneide

Zamestnanecké poradové ãíslo 007 akoby svedãilo o bon-
dovskom duchu súãasného riaditeºa divízie eBusiness,
ktor˘ stojí za zrodom úspe‰ného rie‰enia ORION. Svoje ne-
sporné charizma a zápal, na rozdiel od roztopa‰ného Jamese
Bonda, vkladá s dôverou do práce so svojím  tímom.

1. Obºúbené jedlo? Áno, jedlo je moje obºúbené. Preto by
som nerád uvádzal len jedno, aby som sa nedotkol t˘ch
ostatn˘ch. Ale váÏne. Mám rád prakticky v‰etko, od typicky
ãeskej kuchyne (omáãky, rezne), cez steaky, plody mora
apod. Milujem ‰tedroveãern˘ zemiakov˘ ‰alát s kaprom.
Po novom som objavil sushi, v Koishi re‰taurácii v Brne
nemá chybu. Nedávno som dokonca jedol zapeãenú
brokolicu a tieÏ to nebolo zlé. Ale so steakom sa to nedá
porovnaÈ. 

2. Obºúben˘ film alebo TV relácia? Posledn˘ch pár rokov
som z rodinn˘ch dôvodov vystriedal filmov˘ klub za ani-
mované filmy a mojimi nov˘mi hrdinami sa tak stali
Woody a Buzz RakeÈák, Nemo s Doris alebo Alex a Marty.
Z hran˘ch filmov patria medzi mojich obºúbencov Woody
Alen, z ãesk˘ch potom filmy, na ktor˘ch sa podieºala
dvojica Svûrák a Smoljak, nadãasové sú tieÏ filmy Víta
Olmera práve so ZdeÀkem Svûrákem. Mimo kino re-
laxujem pri seriáloch typu Srubs, Outsourced, The Big
Bang Theory, HIMYM alebo pri "klasick˘ch" britsk˘ch
sitcomoch, ako je âerven˘ trpaslík alebo Yes, Minister,
ão vrelo doporuãujem aj v kniÏnom vydaní.

3. Obºúbená hudba? Keì sa pozriem do iPodu, mám v Àom
viac neÏ 200 interpretov z celkom ‰irokého spektra. Od
Pink Floyd, Jethro Tull, Marillion, Yes, cez jazzovú Astrud
Gilberto alebo Armstronga aÏ po klasiku, kde medzi
mojich obºúbencov patrí Vivaldi alebo Bach a z âechov
skvel˘ Vejvanovsk˘. Z ãesk˘ch by som ìalej uviedol Sto
zvífiat, Hork˘Ïe SlíÏe alebo Jarka Nohavicu a Tomá‰a
Klusa. No v posledn˘ch mesiacoch pribudla v˘borná
Zaz alebo kalifornsk˘ Train.

4. Obºúben˘ ‰port? Tak tu môÏem byÈ koneãne struãnej‰í.
Mám rád hory, av‰ak nie v zime. TakÏe horsk˘ bicykel
a turistika, to mám naozaj rád. Naopak nemám rád
pasívne sledovanie ‰portu.

5. Obºúbené miesto? Mám rád lesy a hory, takÏe rád
jazdím do Jesenníkov, kde som z domova za päÈdesiat
minút a mám tam svoje obºúbené miesteãka. Keì sa po-
zriem za hranice, tak ma vÏdy fascinovali fotografie
Ansela Adamsa z Yosemite Valley. TakÏe Yosemity a v pod-
state celá Kalifornia ma, musím povedaÈ, uchvátila. 

6. Obºúbené Ïivotné motto? S úsmevom, dobrou náladou
a pozitívnym prístupom to ide lep‰ie.

7. Aké je slovo, ktoré najãastej‰ie pouÏíva‰? Neviem :)

Hoci  je vlastne posledn˘m Mohykánom fúzie CCV 
s oraclovsk˘m partnerom, firmou Generis z konca minulé-
ho storoãia, preskoãil z technológie Oracle na Microsoft.
Dnes sa stará  o projekty a rozvojové plány v˘znamn˘ch
zákazníkov v divízii Business Solutions.

1. Obºúbené jedlo? Dobre pripravená ryba. Alebo z opaã-
ného spektra jedálniãku omeleta so ‰ampiÀónmi ãi
hrá‰kom. Naopak nenadchne ma paradajka.

2. Obºúben˘ film alebo TV relácia? Forrest Gump 
a Partiãka v slovenskom i ãeskom prevedení.

3. Obºúbená hudba? Sting, Phil Collins, Bobby 
McFerrin, U2 a rada ìal‰ích.

4. Obºúben˘ ‰port? V aktívnej podobe lyÏe, v minulosti
aj snowboard, bicykel, volejbal, tenis. V pasívnej
ãokoºvek, ão ãloveka strhne k fandeniu, a môÏe to byÈ
napríklad biatlon alebo hod o‰tepom.

5. Kam by si najrad‰ej i‰iel na dovolenku? T˘ch miest,
kam by som sa chcel pozrieÈ, je mnoho. PretoÏe ma
svojím spôsobom fascinujú nepoznané miesta na
Zemi, tak náhodne by som rád videl napríklad Nov˘
Zéland, Kanadu, Island, Madeiru ãi Kapverdy. No a za-
lyÏoval by som si napríklad v Lake Tahoe. Staãí?

6. Aké 3 veci by si si so sebou vzal na opusten˘ ostrov?
Na opusten˘ ostrov tipujem, Ïe to chce za prvé odvahu,
za druhé vnútornú vyrovnanosÈ a zároveÀ za tretie
dostatok ‰ialenstva, aby ãlovek nieão také podnikol.

7. Aká je Tvoja obºúbená poãítaãová aplikácia? Aj keì
by to mali byÈ asi NAV, SharePoint a Microsoft CRM,
tak v súãasnosti je to Meteor – Android aplikácia 
o aktuálnom poãasí.

Presn˘ strelec je súãasÈou spoloãnosti takmer od jej
zaãiatkov. Hlavn˘ konzultant divízie Business Solutions
namieren˘ na logistiku má na paÏbe svojej bambitky
niekoºko pozoruhodn˘ch zárezov, ale t˘m najväã‰ím je
bezpochyby v˘voj rie‰enia CCV Riadeného skladu,
ktorého je hlavn˘m architektom. 

1. Obºúbené jedlo? Sekaná a zemiaková ka‰a, ale to je
u nás na izbe v‰eobecne známe (kolegovia súhlasne
prikyvujú).

2. Obºúben˘ film alebo TV relácia? Dom pri jazere, kde
sú Bullocková a Reeves alebo Teória veºkého tresku.

3. Obºúbená hudba? Klasická baroková duchovná alebo
pop z 80. rokov.

4. Obºúben˘ ‰port? Horsk˘ bicykel.
5. Obºúbené miesto? Rím.
6. Obºúbené Ïivotné motto? To je Ïivot.
7. Obºúbená poãítaãová hra alebo aplikácia? System

Shock, ale ten z 90. rokov, potom som stratil kontakt.

Pamätník dôb, kedy CCV dodávalo vlastn˘ podnikov˘
systém NPro, ktor˘ sa mu na 5 rokov stal kaÏdodenn˘m
spoloãníkom. V súãasnej dobe je senior v˘vojárom di-
vízie eGovernment, kde je siln˘m pilierom dodávok
‰peciálnych registrov.

1. Obºúbené jedlo? Údené, keì sa práve vytiahne 
z udiarne. K tomu chleba a ãervené víno.

2. Obºúben˘ film alebo TV relácia? Vesniãko má
stfiedisková.

3. Obºúbená hudba? Ticho
4. Obºúben˘ ‰port? Cyklistika rekreaãná. Inak pasívne

to, ão je zrovna aktuálne, futbal, hokej.
5. Aké je Tvoje obºúbené miesto? Na chate na tradiãnej

akcii zvanej „Polsilvester“.
6. Aké 3 veci by si si so sebou vzal na opusten˘ ostrov?

Na opusten˘ ostrov by mi staãila jediná vec. âokoºvek,
na ãom by sa dal ten opusten˘ ostrov opustiÈ.

7. Aké je slovo, ktoré najãastej‰ie pouÏíva‰? 
Zo slu‰n˘ch slov to bude asi „dobr˘ deÀ“.

hovädzie. Na jedálnom lístku uvedené ako "Tafelspitz".
Moje pubertálne deti prehlásili, Ïe lep‰ie jedlo v Ïivote
nejedli. Pritom je to obyãajné mäso z polievky.

2. Obºúben˘ film alebo TV relácia? Seriál BBC Yes,
Minister. PodobnosÈ s na‰ou ‰tátnou správou je isto
úplne náhodná. Ohºadom vinárskej tematiky je príjemná
oddychovka - film Dobr˘ roãník od reÏiséra Ridleyho
Scotta. Doporuãujem sledovaÈ s pohárikom vína.

3. Obºúbená hudba? Jazz, blues, soul. S v˘nimkou 
dychovky v‰ak nepohrdnem niãím, ako sa vraví od
Bacha po Vlacha.

4. Obºúben˘ ‰port? Tak˘, kde sú súperi oddelení sieÈou
lebo aspoÀ sieÈkou. Ideálny je stoln˘ tenis.

5. Kam by si najrad‰ej ‰iel na dovolenku? Te‰ím sa, aÏ sa
zaãnú ponúkaÈ v˘pravy do minulosti. Rád by som sa
pre‰iel po Brne pred 100 rokmi.

6. Obºúbené Ïivotné motto? Dokiaº d˘cham, stále dúfam.
7. Aká je Tvoja obºúbená poãítaãová hra? Poãítaãové

hry mi nikdy moc ne‰li. V akãn˘ch strieºaãkách ma
obvykle nepriateº rozrezal motorovou pílou. TakÏe skôr
nieão mierumilovného.

Vedúci tímu realizácie divízie eBusiness je stálicou
opavskej zostavy. Na prv˘ pohºad uzavret˘, ale rád sa
o svoje bohaté skúsenosti s EDI komunikáciou podelí 
s kolegami a zákazníkmi, nakoºko s Orionom je od jeho
zrodu aÏ dodnes tajne spojen˘ pupoãnou ‰núrou.

1. Obºúbené jedlo? Vìaka mojej Ïene mám v˘bornú
domácu kuchyÀu, vedie svieãková.

2. Obºúben˘ film alebo TV relácia? Vìaka mojim deÈom
vsádzam na ·molkov.

3. Obºúbená hudba? Zvuk náradia v dielni.
4. Obºúben˘ ‰port? Kolky.
5. Obºúbené miesto? Na samote pri lese mimo dosah

signálov.
6. Obºúbené Ïivotné motto? …a tak my tu Ïijeme.
7. Aké je slovo, ktoré najãastej‰ie pouÏíva‰? Predsa

samé neslu‰né slová.

Neprehliadnuteºn˘ ÈahúÀ divízie Business Solutions a hlavn˘
konzultant so zameraním na rie‰enie NAV pre stavebniny.
Je jedno, ãi zrovna rozoberá zákaznícke procesy alebo 
Business Inteligence, vÏdy sa pre klienta rozkrája.

1. Obºúbené jedlo? VybraÈ konkrétne jedlo je pre mÀa
ÈaÏké. Po chuti mi naopak nie je ãokoláda.

2. Obºúben˘ film alebo TV relácia? Ak˘koºvek, ktor˘ je
krat‰í ako dvadsaÈ minút.

3. Obºúbená hudba? Dávam prednosÈ klasickému rocku
z væn rockového rádia.

4. Obºúben˘ ‰port? Keì si nájdem ãas, tak je to pre mÀa
v lete bicykel, v zime vyhrávajú lyÏe.

5. Kam by si najrad‰ej ‰iel na dovolenku? S rodinkou
alebo známymi kamkoºvek. 

6. Obºúbené Ïivotné motto? Pre Vás ãokoºvek.
7. Obºúbená poãítaãová hra? Mojou najobºúbenej‰ou

hrou je uÏ niekoºko rokov NAV.  -tua-

Kto by nepoznal slávnu legendu o h⁄stke odváÏnych, ktorí sa postavili presile banditov? Urãite kaÏd˘, ãi uÏ tento príbeh poznáte s pi‰toºníkmi ako nesmrteºn˘ western
alebo so samurajmi ako najslávnej‰í japonsk˘ film v‰etk˘ch dôb, ktor˘ mu bol predlohou. Jeho zápletkou sa stala vytrvalá vernosÈ hlavn˘ch hrdinov, ktorí cez ÈaÏkosti
a hrozby zloduchov ochránili obyvateºov a úrodu proti rabovaniu na odºahlom vidieku. 
Rovnako príbeh spoloãnosti, ktorá je cez 20 rokov na trhu - ako CCV Informaãní systémy, má niekoºko desiatok svojich hrdinov. Aj t˘chto ºudí vÏdy spojovala energie 
a viera v to, Ïe to dokáÏu. Viera, ktorá dodnes dodáva celej firme silu. Od dôb zaloÏenia spoloãnosti si niektorí odslúÏili viac ako desaÈ rokov a stále zostávajú verní.
Predstavujeme t˘ch sedem statoãn˘ch, ktor˘ch moÏno v drese CCV stretávaÈ uÏ druhú dekádu. Zastavili sme ich so ÏiadosÈou o odpovede na sedem úplne beÏn˘ch otázok.

David Reichel

* 1994
Znamenie: BlíÏenci

Vladimír Tepl˘

Bohumil Ka‰par 

Roman Fuchs 

Jan ·kerle

Dalibor Krejãifiík

Karel Fryã 

Svoj doktorát z matematiky na to nepotrebuje, aby
spoãítal, Ïe je to 14 rokov, ão nastúpil ako vedúci pro-
jektu so zameraním na spotrebné druÏstvá. Dnes je
ôsmym rokom riaditeºom divízie eGovernment, ktorej
nepovie inak ako „môj manãaft“.

1. Obºúbené jedlo? VÏdy ma dokáÏe prekvapiÈ, ako môÏe
byÈ jednoduché jedlo dokonalé, keì je pripravené
správne. Naposledy ma o tom presvedãili vo
viedenskej re‰taurácii Plachutta, ‰lo o obyãajné varené

7 OTÁZOK PRE 7 STATOâN¯CH

Prvá písomná
zmienka o IT 
projektoch CCV 
v odbornej tlaãi
(Automatizácia)

1989 1997
Nové kontrakty 
na ERP pre veºké
stavebninové
reÈazce

* 1998
Znamenie: Vodnár

* 1994
Znamení: Baran

* 1995
Znamení: ·korpión

* 1998
Znamení: Strelec

* 1996
Znamenie: Baran

RCL TPL FCH

KRJ

KSP

SKR

FRC

* 1995
Znamenie: ·korpión
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Zaãiatok dodávok
portálov˘ch rie‰ení 
a ‰peciálnych 
registrov pre ‰tátnu
správu na platforme
produktov Oracle

2003 2006

U zákazníka 
Jednota Opava 
realizovaná prvá 
implementácia 
vlastného WMS
rie‰enia, systému
CCV Riaden˘ sklad

2012

Rie‰enie dôveryhodnej
archivácie a e-fakturácie
pre OBI vybrané CACIO
medzi najlep‰ie IT 
projekty roku

2005

2001

2006

Spustenie Portálu 
farmára urãeného
poºnohospodárskej
verejnosti pre 
Ministerstvo poºno-
hospodárstva âR

2008

Ocenenie Diamantové
oko pre CCV Riaden˘
sklad za najlep‰í 
produkt pre 
profesionálov
na Medzinárodnom
veºtrhu INVEX

2011

Prekroãenie hranice
1000 zákazníkov

Generaãné posilnenie
v˘konu a kapacity
konsolidaãného 
centra ORION

2010

Nasadenie 
systému Microsoft
Dynamics 
do spoloãnosti 
Gaston ocenené 
ako Najlep‰ia 
prípadová ‰túdia
roku

2001

Nástup rie‰ení 
EDI ORION na trh
elektronickej 
komunikácie

Zaãiatok predaja 
na princípe softvér
formou sluÏby
(SaaS)

2009

Ocenenie 
pre rie‰enie 
EDI Orion 2.0 
za najlep‰í 
IT produkt roku
2009 v kategórii 
informaãn˘ch 
systémov

2012

Nové rie‰enie 
eKatalog 
ocenené 
ako najlep‰ia 
logistická
inovácia 
na LOG-IN SK

Ocenenie absolútnym 
prvenstvom za najlep‰í
IT projekt roku 2005
za projekt riadenie
skladov a logistiky
predané z rúk ministerky
informatiky âR
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spoloãnosti a
rozdelenie do troch
divízií (dnes CCV
eBusiness, CCV
Business Solutions,
CCV eGovernment)

2010

Launch 
informaãného
systému ISIS
pre správu 
insolvenãn˘ch
prípadov  

2006

Prvenstvo v súÈaÏi
Microsoft Industry
Awards za najlep‰ie
rie‰enie pre malé 
a stredné firmy

2008

Otvorenie novej
poboãky v Brne 
pre divíziu CCV
eGovernment

2009

ZaloÏenie 
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www.ccvis.sk

R - Pro-Doma - Accom - Stavospol - Scott - Nestlé - Henkel - OBI - Globus - ZKD Su‰ice - Assa Abloy - CBA - Mrazírny Olomouc - Státní rostlinolékafiská
er Electric - Znovín Znojmo - Topvar - Sintra - Coronis - Opal Fytos - Thymos - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Villa Vino Raãa...

2000 – Jedno z niekoºk˘ch v˘jazdn˘ch zasadaní, tentokrát v Krásensku, 
kde sa preberalo, ktor˘m smerom sa CCV bude uberaÈ. 2001 – RadosÈ z nov˘ch poãítaãov, do ktor˘ch sa zaãala vpisovaÈ história ORION EDI. 2002 – CCV má za sebou desaÈ rokov existencie a o miesto na trhu 

sa dokáÏe víÈazne pobiÈ.

2007 – Nielen na pracovnom poli sa nikto nebojí pustiÈ do veºk˘ch akcií. 
Oslava 15 rokov zaloÏenia spoloãnosti.

2008 – Jarné hodnotenie tímu Business Solution, kde sa sekcia stala divíziou,   
aj keì nie vojenskou, ako by sa mohlo zdaÈ. 2009  – V˘jazdná porada vedenia firmy na pohºad podobne ako pred 9 rokmi.

2010 – V letn˘ch mesiacoch sa cécéváci zúãastnili na draãích lodiach, kde firemná 
posádka zvádzala boj s vodn˘mi mlynmi. Úspe‰ne aj neúspe‰ne, ale s optimizmom.

2012 – Pre riadenie vzletu firmy a správne rozhodnutia z nadhºadu zmizli 
konatelia z osláv 20. v˘roãia firmy uná‰aní povetrím.

2012 – To uÏ je dvadsaÈ rokov? Deti, ão medzit˘m vyrástli, nám nahradzuje  
ìal‰ia mladá krv.
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NA SLOVÍâKO S JANOU ZAORALOVOU Z LESAFFRE GOLFOV¯ ODPAL 20 ROKOV
SPOLOâNE NA KASKÁDE

Aké boli zaãiatky elektronickej komu-
nikácie spoloãnosti Lesaffre s obchod-
n˘mi partnermi?

Prvou lastoviãkou v elektronickej komu-
nikácii spoloãnosti Lesaffre bol portál
TIMS od spoloãnosti Tesco. Skôr neÏ o EDI
ako také sa jednalo o B2B portál, odkiaº
sme si sÈahovali objednávky a neskôr aj
vytvárali a zasielali daÀové doklady.
S postupn˘m roz‰irovaním poãtu partne-
rov, ktor˘m sme na‰e produkty zaãali
dodávaÈ, vznikla potreba rie‰iÈ elektronickú
v˘menu dát automatizovan˘m spôsobom.
UÏ bolo nemysliteºné objednávky od kaÏdého
partnera spracovávaÈ ruãne na jednotliv˘ch
portáloch. Elektronickú v˘menu dokladov,
konkrétne objednávok a faktúr dnes reali-
zujeme s desiatkou reÈazcov.

Kedy ste zaãali vyuÏívaÈ EDI a ak˘m 
spôsobom prebiehalo jeho zavádzanie?

EDI sme zavádzali v roku 2007, takÏe
zhruba pred 5 rokmi. Teraz si s na‰imi part-
nermi vymieÀame v priemere okolo 300
dokladov mesaãne. Zavádzanie EDI bolo
zloÏitej‰ie, av‰ak hneì ako zaãalo fungo-
vaÈ, uºahãilo nám v mnohom prácu. Celá
komunikácia prebieha automatizovane 
a objednávky sa nám naãítajú priamo do
systému. Rovnako ani s fakturáciou nie 
je takmer Ïiadna práca. Pokiaº je nejak˘
problém, vieme to takmer okamÏite vìaka
notifikaãn˘m správam. 

âo pre vás bolo najväã‰ím orie‰kom? Aké
‰pecifické poÏiadavky na systém bolo
treba vyrie‰iÈ?

Zhodou okolností sme v tom istom roku
implementovali nov˘ ERP systém, takÏe

bolo nutné vytvoriÈ prevodové mosty pre ex-
port a import dát. Tu by som rada vyzdvihla
pozitívny prístup ako zo strany poskytovateºa
EDI komunikácie, tak zo strany dodávateºa
podnikového systému, vìaka ich vzájomnej
kooperácii prebehlo zavedenie EDI komu-
nikácie bez väã‰ích problémov a podarilo sa
vyjsÈ v ústrety v‰etk˘m poÏiadavkám, ktoré
sme my a obchodní partneri na EDI komu-
nikáciu kládli.

Okrem Slovenska pod Vás spadá aj zaiste-
nie EDI komunikácie v âesku. Ako by ste 
z pohºadu dodávateºa porovnala stav EDI 
v âechách a na Slovensku?

Z vlastnej skúsenosti musím povedaÈ, Ïe slo-
vensk˘ retail je z pohºadu EDI menej aktívny
neÏ ãesk˘ trh. Ch˘ba nám väã‰ia aktivita zo
strany slovensk˘ch partnerov ohºadne EDI
komunikácie, pretoÏe ãím viac partnerov je, t˘m
väã‰iu úsporu pre nás vyuÏitie EDI znamená.

SpoloãnosÈ Lesaffre má v portfóliu v˘robky
ako pre koneãn˘ch spotrebiteºov, tak aj pre
pekárov a cukrárov. Preniká elektronická
v˘mena dokladov uÏ aj k t˘mto skupinám?
âo sú najväã‰ie bariéry?

Zatiaº pouÏívame EDI len v roli dodávateºa do
obchodn˘ch reÈazcov, radi by sme ho v‰ak
roz‰írili aj na odberateºskú stranu. Tu je treba
povedaÈ, Ïe veºká ãasÈ na‰ich zákazníkov
dosiaº nemá s t˘mto typom komunikácie 
Ïiadne skúsenosti. To je asi najväã‰ia bariéra,
pretoÏe samotné EDI sa dá dnes uÏ poºahky
zaviesÈ a dávno uÏ nie je onou drahou a rigid-
nou technológiou, ako si niekto môÏe 
myslieÈ. Zatiaº sa snaÏíme presadiÈ aspoÀ
elektronickú fakturáciu, ako tak˘ prv˘ krôãik
v komunikácii s partnermi, ktorí dosiaº EDI
nemajú. 

A na záver jedna osobná otázka, na ãom si
Vy sama najviac pochutnáte?

Mojím favoritom je jednoznaãne „vepfio
knedlo zelo“ (smiech).  Ale teraz váÏne - z toho,
ão peãú moji kolegovia, mám najrad‰ej
maslové croissanty, ktoré sú v˘borné ako na
raÀajky, tak aj ako poobedn˘ olovrant ku káve. 

-kmn-

O zavádzaní, prekáÏkach a prínosoch elektronickej v˘meny dokladov medzi obchodn˘mi subjektmi sa rozprávame
s Janou Zaoralovou, ktorá je pre Slovensko a âeskú republiku obchodnou a EDI manaÏérkou Lesaffre, v˘znamného
dodávateºa droÏdia a in˘ch surovín pre pekárov, cukrárov, ale aj koncov˘ch uÏívateºov.

UÏ 20 rokov poskytuje spoloãnosÈ CCV 
Informaãné systémy svojim zákazníkom 
podnikové rie‰enia a jednou z aktivít realizo-
van˘ch pri tejto príleÏitosti sa na prelome
septembra a októbra stal priateºsky laden˘
golfov˘ turnaj v Golf rezorte Kaskáda.
Turnaj veden˘ golfovou asociáciou spojil 
registrovan˘ch hráãov do kombinácie dvoch
deviatok – kamennej a Ïeleznej. Turnaju prialo
poãasie, a tak hráãov najviac trápila 
len samotná nároãnosÈ ihriska, s ktorou sa
najlep‰ie vysporiadal Petr Laurich (Kika) pred
Jaroslavem Faltou (Alimpex) a Jaroslavem
Krajíãkem (Accom).

Akcie sa okrem aktívnych golfov˘ch hráãov
zúãastnili aj zákazníci, ktorí sa s touto hrou
gentlemanov predt˘m nestretli, ale radi si
pre‰li golfovou akadémiou. Pod dohºadom
trénera, resp. trénerky nacviãili základné tech-
niky od odpalov aÏ po puttovanie. V súÈaÏi sa
o víÈazstvo podelil Petr Brabec (Nápoje
Brabec) s Radimem ·ediv˘m (COOP Morava)
pred tretím Bohdanem Janákem (Medac).
Ak máte tieÏ slabosÈ pre loptiãku a zelen˘
trávnik, nenechajte svoje golfové vybavenie
zaháºaÈ doma a vyuÏite moÏnosÈ pripojiÈ sa 
v dobrej atmosfére do ìal‰ieho roãníku. 

-tua-

SPOLOâENSKÉ
OHLIADNUTIE
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V MLADOSTI
SOM ŽRAL
BONDOVKY
A SNÍVAL 
O TAJNÝCH
KÓDOCH

DNES TÝM ŽIJEM.
RÁDIOFREKVENČNE 
RIADIME SKLAD 
A CEZ SSCC KÓDY 
SME RÝCHLEJŠÍ 
A PRESNEJŠÍ
NEŽ AGENTI

S EFEKTÍVNOU 
LOGISTIKOU 
NAŠA FIRMA
RASTIE. A LEN
MEDZI NAMI: 
NIČ ZLOŽITÉHO 
NA TOM NIE JE!

CCV RIADENY SKLAD www.ccvis.sk

aj zv˘‰enie produktivity práce, zv˘‰enie ka-
pacity skladu, vy‰‰ia obrátkovosÈ tovaru,
zníÏenie obsluhy skladu, kompletn˘ on-line
prehºad o v‰etk˘ch prebiehajúcich procesoch
v sklade, automatické urãenie skladovej
adresy pri skladov˘ch operáciách a zníÏenie
dopravn˘ch nákladov.                          -kmr-

Stopercentné pokrytie

Spolupráca oboch spoloãností sa zameriava
na dodanie komplexného rie‰enia pre riadenie
skladov v on-line reÏime. A to jednak v mieste
logistického centra, tak aj na vzdialen˘ch
lokáciách, pre ktoré sú spolu s rie‰ením CCV
Riaden˘ sklad dodávané bezdrôtové termi-
nály Motorola, zaisÈujúce automatickú rádio-
frekvenãnú identifikáciu pri v‰etk˘ch skladov˘ch
procesoch. Jedná sa o profesionálne rie‰e-
nie pre riadenie skladov (WMS - Warehouse
Management System) so schopnosÈou zazna-
menávania a riadenia v‰etk˘ch skladov˘ch,
expediãn˘ch a zásobovacích procesov v reál-
nom ãase. VyuÏíva systémové technológie
Microsoft Dynamics a je uplatniteºné celkom
nezávisle na ERP systéme podniku. KaÏdá
vykonaná skladová operácia je z terminálu
okamÏite premietnutá do informaãného sys-

CCV INFORMAâNÉ SYSTÉMY A MOTOROLA SOLUTIONS PRINÁ·AJÚ
KOMPLETNÉ RIE·ENIE PRE LOGISTIKU SKLADOV¯CH PROCESOV 
Dohodu o úzkej lokálnej spolupráci uzatvorili spolu spoloãnosti CCV Informaãné systémy a Motorola Solutions. Jej 
obsahom je v˘hradná dodávka terminálov Motorola pre on-line riadenie skladovej logistiky v rámci logistického 
systému CCV Riaden˘ sklad. ZároveÀ do‰lo aj k autorizácii CCV Informaãné systémy medzi ISV (Independent Software
Vendor) partnerov Motorola Solutions. 

tému pomocou aplikaãného servera, priãom
terminály komunikujú prostredníctvom bez-
drôtovej infra‰truktúry na báze riadenej WiFi
siete. 

„Spolupráca so spoloãnosÈou CCV Infor-
maãné systémy je pre nás v˘znamná,
nakoºko zákazníkom priná‰a pokroãilé sys-
témy pre riadenie skladov a s vyuÏitím desia-
tok referencií v odbore stavebnín, potravinárstva
alebo spotrebného tovaru reaguje na lokálne
potreby logistiky. V kombinácii s terminálmi
Motorola Solutions tak vzniká komplexné
rie‰enie pre riadenie skladu podporované
globálnym v˘robcom a skúsen˘m lokálnym
partnerom. Od spolupráce oãakávame posil-
nenie ponuky ‰pecializovan˘ch rie‰ení 
na domácom trhu,“ hovorí Katefiina Klosová,
Channel Account Manager Motorola 
Solutions.

Sklad on-line

CCV Riaden˘ sklad v reálnom ãase pokr˘va
a riadi v‰etky skladové operácie. Jedná sa

napríklad o príjem, uskladnenie, vyskladnenie,
vrátenie, ãiastoãnú alebo celkovú inventúru
skladu, optimalizáciu skladovacej zóny, do-
plnenie expediãnej zóny, interné presuny,
kontroly dodávok alebo nakladanie. Mapa
skladu tak v kaÏdom okamihu poskytuje
kompletné aktuálne informácie o jeho stave.
Príslu‰né, priamo v sklade získané dáta, sú
totiÏ mobiln˘mi terminálmi bezdrôtovo pre-
nesené a okamÏite zaznamenané do systému.
Napríklad pri príjme tovaru je tak na základe
informácií o voºnom priestore operátorovi
spätne zaslan˘ pokyn o mieste pre jeho
uskladnenie.  
Obráten˘ proces potom prebieha pri vysklad-
není, keì je na terminál zaslaná informácia 
o umiestnení tovaru na sklade. Vìaka rôznym
variantom terminálov je moÏné skenovaÈ
kódy jednak ruãn˘m skenerom, jednak aj 
z vysokozdviÏného vozíka aj na vzdialenosÈ
niekoºk˘ch metrov. 

Nespochybniteºné prínosy
Medzi základné prednosti dodávaného rie‰e-
nia patrí popri zr˘chlení skladov˘ch procesov

DÔVERYHODNÁ ARCHIVÁCIA PREDSTAVENÁ V SENÁTE

Zástupca odborn˘ch v˘borov Senátu,
odborn˘ch porotcov, ãlenov CACIO a ìal‰ích
prítomn˘ch projekt zaujal predov‰etk˘m 
svojou komplexnosÈou. Za kºúãové prínosy
projektu oznaãil Stefan Jass, vedúci útvaru
informaãn˘ch technológií v OBI âR, najmä
efektívne pokrytie celého procesu elektronic-
kej fakturácie a zaruãenej archivácie a s t˘m
súvisiace zníÏenie prácnosti a chybovosti.
„Ocenili sme okrem iného jednoduchosÈ inte-
grácie do existujúcej podnikovej infra‰truk-
túry a skutoãnosÈ, Ïe v‰etko prebehlo bez
najmen‰ích komplikácií a podºa ãasového
plánu. V neposlednom rade musím spomenúÈ
v˘raznú úsporu nákladov, priãom návratnosÈ
celej investície bola zhruba sedem mesiacov,“
uviedol Stefan Jass. 
Vìaka novému rie‰eniu od CCV Informaãné
systémy je teraz OBI âR nezávislé na

V Senáte Parlamentu âR sa uskutoãnilo predstavenie ocenen˘ch projektov súÈaÏe IT projekt roka a nech˘bal medzi
nimi jeden projekt zameran˘ na zaobchádzanie s elektronick˘mi faktúrami. CCV Informaãné systémy tu zaznamenali
úspech svojím rie‰ením elektronickej fakturácie a dôveryhodnej elektronickej archivácie obchodn˘ch a logistick˘ch
dokladov spoloãnosti OBI âeská republika.  

Obchodn˘m cieºom zavedenia nového CRM
systému v spoloãnosti je posilnenie obchod-
n˘ch procesov a starostlivosti o zákazníkov.
Vychádzajúcou poÏiadavkou bolo získanie 
lep‰ieho prehºadu pouÏívateºov nad históriou
aktivít dodávateºsko-odberateºsk˘ch vzÈahov.
V súlade s touto stratégiou zvolil Metros 
rie‰enie Microsoft Dynamics CRM. PouÏí-
vatelia sa môÏu spoºahnúÈ na plnú integráciu
a moÏnosÈ ovládania CRM z aplikácie 
Microsoft Outlook, vrátane synchronizácie
CRM a záznamov v Outlooku typu e-mail,
úloha ãi schôdzka.
„Nov˘ CRM systém sa stretol s dobr˘m pri-
jatím pouÏívateºov, ktorí oceÀujú plnú integrá-
ciu s Outlookom. Jeho vyuÏitie nám umoÏÀuje
ìal‰ie zlep‰ovanie obchodného procesu, lep-

‰ie ãasové riadenie práce kaÏdého pouÏívateºa
a vy‰‰iu dostupnosÈ zdieºan˘ch informácií. 
V súãasnosti uÏ plánujeme jeho roz‰írenie 
aj na nákupné procesy,“ hodnotí systém 
v ostrej prevádzke Ing. Martin Fuksa,
námestník riaditeºa spoloãnosti Metros. 
Vìaka rie‰eniu Microsoft Dynamics CRM
získala spoloãnosÈ nástroj pre spoºahlivé
zdieºanie kontaktov, evidenciu príleÏitostí
alebo rie‰enie reklamácií a ìal‰ích zákazníckych
poÏiadaviek. Vedúci manaÏéri majú k dispo-
zícii lep‰í prehºad nad aktivitami s moÏnosÈou
ìalej ich vyhodnocovaÈ. V ìal‰ej fáze plánuje
Metros roz‰írenie dodávky CRM od CCV 
Informaãné systémy tieÏ pre agendu nákupu
a integráciu systému s ERP rie‰ením 
Microsoft Dynamics NAV.                    -onr-

SpoloãnosÈ METROS, zaoberajúca sa predajom materiálov pre stavebníctvo,
posilÀuje starostlivosÈ o svojich zákazníkov s podporou nového CRM systému.
Rie‰enie Microsoft Dynamics CRM priná‰a efektívnej‰iu prácu s kontaktmi,
príleÏitosÈami, poÏiadavkami zákazníkov alebo reklamáciami. Management
firmy navy‰e získava lep‰í prehºad o aktivitách obchodu a moÏnosÈ ìal‰ieho
zlep‰ovania obchodn˘ch procesov.

pouÏitom formáte elektronickej fakturácie 
a môÏe tak prijímaÈ viac elektronick˘ch faktúr
od ‰irokého spektra svojich dodávateºov. 
Z tohto dôvodu do‰lo poãas necelého roka 
k nárastu zo 40% elektronicky fakturujúcich
dodávateºov na úroveÀ 70%. DesaÈtisíce 
elektronick˘ch faktúr roãne navy‰e oproti
predchádzajúcim papierov˘m faktúram tak
znamenajú viac neÏ dve tisíc hodín u‰etrenej
práce za rok iba pri príjme faktúr. 
Okrem v˘razne úãinnej‰ieho spracovania
do‰l˘ch faktúr sa v OBI âR teraz môÏu
pochváliÈ tieÏ jednoduch‰ou realizáciou
mesaãnej uzávierky daÀov˘ch dokladov, ktorá
oproti predchádzajúcej nároãnej ruãnej tvorbe
prebieha v podstate automaticky. Prínosom je
aj r˘chlej‰ie dodávanie dokladov a celková
niÏ‰ia chybovosÈ pri príjme faktúr, napríklad
aj vìaka automatickej kontrole ich formálnych

náleÏitostí. Toto v‰etko predstavuje ìal‰iu
v˘raznú ãasovú, a teda aj nákladovú úsporu. 
Slávnostné vyhlásenie finalistov prebehlo 
pod zá‰titou premiéra âR Petra Neãasa a ministra
priemyslu a obchodu âR Martina Kuby. 
Usporiadateºom súÈaÏe bola âeská asociácia
IT manaÏérov (CACIO) a ICT Únia. „Hovorí 
sa, Ïe dobré sa chváli samé, ão v praxi vÏdy
neplatí. Sme radi, Ïe vìaka tejto súÈaÏi
môÏeme adresne poukázaÈ na to, ão sa 
v oblasti ICT za minul˘ rok podarilo,“ uviedol
prezident ICT Únie Svatoslav Novák. 
Pri v˘bere ôsmich najlep‰ích projektov 
sa odborná komisia zamerala najmä na
vysoko efektívne ãi originálne projekty 
s nízkymi nákladmi ãi vysok˘mi v˘nosmi, 
aj na úspe‰né splnenie cieºov podºa 
projektového zadania. 

-kmr-

METROS PODPORIL STAROSTLIVOSË O ZÁKAZNÍKOV
NASADENÍM MICROSOFT DYNAMICS CRM

Katefiina Klosová
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VIAC AKO 80 % VEªKOOBCHODN¯CH ODBERATEªOV ASSA ABLOY
VëAKA ORIONU NOVO ZAPOJEN¯CH DO ELEKTRONICKEJ V¯MENY DÁT

v˘menou s niekoºk˘mi retailov˘mi reÈazcami
úspe‰ne nadviazala spoloãnosÈ ASSA ABLOY,
ktorá sa rozhodla v rámci ìal‰ieho rozvoja za-
pojiÈ v‰etk˘ch svojich odberateºov do EDI
(Electronic Data Interchange – elektronická 
v˘mena dát). V prvej fáze do‰lo k osloveniu 35
veºkoodberateºov, z ktor˘ch sa pre elektronické
prepojenie rozhodlo viac neÏ 80 %, ão zna-
mená v˘znamnú úsporu spojenú s vyuÏitím
bezpapierov˘ch procesov. Potvrdila sa tak
veºmi vysoká miera penetrácie EDI, ktoré je 
de-facto ‰tandardom pre v˘menu obchodn˘ch
dokladov medzi veºk˘mi obchodn˘mi 
subjektmi. V rámci druhej etapy sa ASSA
ABLOY zameria na elektronickú komunikáciu 
s ìal‰ími odberateºmi. 

Odberatelia volia komplexnú
sluÏbu s procesn˘mi v˘hodami

Poskytovateºom celého rie‰enia sa pre ASSA
ABLOY stala spoloãnosÈ CCV Informaãné sys-
témy, ktorá oslovila vybran˘ch obchodn˘ch

partnerov a ponúkla veºkoobchodn˘m odbera-
teºom dve moÏnosti, ako sprevádzkovaÈ EDI
komunikáciu. Prvá bola prostredníctvom
clearingového centra EDI Orion, umoÏÀujúcim
priame prepojenie s podnikov˘m ERP systé-
mom. Druhou bolo webové rie‰enie pre prípad,
Ïe by podnikov  ̆systém integráciu neumoÏÀoval.
„SkutoãnosÈ, Ïe väã‰ina odberateºov dala pred-
nosÈ integrovanému rie‰eniu, ktoré so sebou
nesie v‰etky v˘hody spojené s EDI, svedãí 
o ich pozitívnej pripravenosti na zavedenie
‰truktúrovanej elektronickej komunikácie podºa
medzinárodn˘ch ‰tandardov,“ uviedol David
Reichel, riaditeº divízie eBusiness spoloãnosti
CCV Informaãné systémy.

Implementácia EDI a správa
produktov˘ch dát v jednom

„Pre ìal‰í rozvoj EDI sme zvolili prevereného
poskytovateºa. Ten nám zaisÈuje v rámci Orion
eKatalógu aj elektronickú správu produktov˘ch
dát. Vìaka tomu si môÏu odberatelia jednodu-

cho objednávaÈ na‰e produkty, o ktor˘ch majú
kompletné informácie a sú v objednávke vÏdy
jasne identifikované,“ hovorí Michal ¤íha, 
Business Unit Manager v spoloãnosti ASSA
ABLOY, a dodáva: „Roz‰írenie elektronickej ko-
munikácie medzi ìal‰ích partnerov nám opäÈ
ur˘chli tok dokumentov a zároveÀ zníÏi 
chybovosÈ v objednávkach a faktúrach, ão nám
prinesie zv˘‰enie kvality a efektivity práce
najmä v oddelení zákazníckeho servisu.“

Dátová v˘mena v rámci Orionu
Komplexné rie‰enie celého projektu, od úvod-
nej anal˘zy aÏ po konzultácie s dodávateºmi
informaãn˘ch systémov, zaistila spoloãnosÈ
CCV Informaãné systémy. Základom sa stalo
tuzemské clearingové centrum Orion, ktoré
vykonáva preklad správ, ich distribúciu medzi
obchodn˘mi partnermi a tieÏ dôveryhodnú
elektronickú archiváciu. Jeho sluÏby v súãas-
nosti vyuÏíva viac ako 1 000 spoloãností. Jeho
prostredníctvom si kaÏd˘ mesiac prenesú viac
neÏ dva milióny správ. -kmn-

HENKEL VYSTAVUJE VIAC NEÎ 60% DOKLADOV ELEKTRONICKY 
A ROZ·IRUJE ELEKTRONICKÚ FAKTURÁCIU AJ NA ZÁKAZNÍKOV BEZ EDI

Elektronicky viac neÏ 
10 druhov obchodn˘ch 
a logistick˘ch dokladov
Zavádzanie bezpapierovej komunikácie v rámci
celej spoloãnosti. To je jeden z cieºov stratégie
trvalej udrÏateºnosti, ktorá je súãasÈou firemnej
vízie a firemn˘ch hodnôt spoloãnosti Henkel,
popredného svetového v˘robcu pracích a ãistia-
cich prostriedkov, kozmetiky, lepidiel a tech-
nológií. Elektronizáciu pritom neobmedzila len
dovnútra spoloãnosti, ale cieli aj na svojich 
obchodn˘ch partnerov, vrátane t˘ch, ktorí 
s Àou zatiaº nemali skúsenosti.
Dokladom je aj najnov‰í krok spoloãnosti, keì vyu-
Ïila sluÏby konsolidaãného centra Orion pre-
vádzkovaného spoloãnosÈou CCV Informaãné
systémy na zasielanie elektronick˘ch PDF 
ostatn˘m odberateºom, s ktor˘mi doteraz ko-
munikovala písomnou formou. Henkel tak
mohol roz‰íriÈ doteraj‰iu elektronickú v˘menu
dokumentov v ‰truktúrovanej EDI podobe,
vìaka ktorej si mesaãne vymení tisíce dok-
ladov nielen s obchodn˘mi partnermi, ale aj s

poskytovateºmi logistick˘ch sluÏieb. Okrem
faktúr pracuje Henkel s ìal‰ími viac neÏ 10
druhmi obchodn˘ch a logistick˘ch dokumen-
tov v elektronickej podobe, a to vrátane elek-
tronick˘ch dodacích listov s identifikáciou
tovaru pomocou SSCC kódov, ktor˘ch v˘-
menu vôbec ako prv˘ spustil so spoloãnosÈou
AHOLD âeská republika. 

Odberatelia zmenu vítajú
Zasielanie daÀov˘ch dokladov vo formáte PDF
zaãal Henkel pouÏívaÈ najprv v divízii Lepidiel,
kde sa podºa slov customer service manaÏérky
Evy Malíkové stretol s obrovsk˘m záujmom na
strane odberateºov, a to jednak v segmente
mal˘ch lepidiel (AC), kde sa mu behom 
jedného mesiaca podarilo zapojiÈ 39 
odberateºov (napr. Activa, Office Depot,
Velkoobchod Heva, Koh-i-noor Hardtmuth),
jednak pri ÈaÏk˘ch lepidlách, kde je medzi
spoloãnosÈami zapojen˘mi do elektronickej
fakturácie napr. ·koda PlzeÀ.
Na strane Henkelu t˘mto krokom opätovne
dochádza k v˘znamnej úspore ãasu aj finan-

ãn˘ch prostriedkov. A odberatelia si pochva-
ºujú najmä to, Ïe si môÏu tovar v najkrat‰ej
dobe po dodaní (DÚZP) napríjemkovaÈ (na-
úãtovaÈ) s fakturaãn˘mi cenami do svojho
skladového systému. Navy‰e tieto informácie
dostanú na email, ktor˘ si sami zvolia. Po ob-
drÏaní dodacieho listu teda nemusia ãakaÈ aÏ
niekoºko dní na to, kedy dorazí faktúra.

Bez nutnosti implementácie
Jednou zo zaujímavostí projektu je, Ïe na jeho
realizáciu nebola potrebná Ïiadna implemen-
tácia. SpoloãnosÈ Henkel totiÏ vyuÏila dotera-
j‰ie rozhranie podnikového informaãného
systému SAP, kde len zvolila pre v˘stup za-
slanie PDF emailom. Takto vyexportované dáta
potom smerujú rovno do pripraveného kon-
solidaãného centra Orion, kde sú oznaãené
elektronick˘m podpisom a rozoslané na
poÏadovanú emailovú adresu podºa nastave-
nia protistrany. Faktúry sú pritom v rámci 
Orionu uloÏené v archíve faktúr pod 
príslu‰n˘mi identifikátormi a dôveryhodne, 
v súlade s platnou legislatívou, archivované. 

ëal‰ie uplatnenie a v˘hody
pribúdajú
Henkel navy‰e na‰iel aj ìal‰ie pouÏitie sluÏby,
a to v komunikácii s reÈazcom AHOLD, ktorému
spracováva v‰etky faktúry centrum zdieºan˘ch
sluÏieb v Krakove, k˘m tzv. bonusové do-
bropisy rie‰i ãeská centrála a doteraz pre-
biehalo ich spracovanie v papierovej forme.
Henkel tak vìaka tejto sluÏbe môÏe posielaÈ

bonusové dobropisy priamo ãeskej centrále 
v ãitateºnej podobe vo formáte PDF a to pro-
stredníctvom rovnakého systému, ako pouÏíva
pre EDI komunikáciu. Varianty dokladov vo
formátoch EDI a PDF je navy‰e moÏné v rámci
konsolidaãného centra ºubovoºne kombinovaÈ.
To vedie napríklad pri opravn˘ch daÀov˘ch
dokladoch, ktoré sú zloÏit˘m spôsobom 
generované pre ‰truktúrovanú EDI komuniká-
ciu, k podstatnému zjednodu‰eniu a ur˘chle-
niu celého procesu.                                 -ktk-

Kedy pouÏívaÈ formát PDF?
PDF (Portable Document Format) je
ne‰trukturovan˘ formát, ktor˘ nie je moÏné
automaticky spracovávaÈ, podobne ako
naskenovan˘ dokument. VyuÏiteºnosÈ PDF
je typicky pre fakturáciu na koncového
spotrebiteºa (B2C) alebo na men‰ích ob-
chodn˘ch partnerov, kde ide viac o ãitateºnú
podobu faktúry neÏ o záujem protistrany
vyhnúÈ sa ruãnému prepisovaniu. 
V˘nimkou je PDF s dátov˘m kontajnerom,
ktor˘ okrem ãitateºného obrazu nesie ‰truk-
turované dáta. Pre dokumenty, ktoré je
treba archivovaÈ a zobrazovaÈ v budúcnosti
rôznymi verziami softwarov˘ch nástrojov,
sa pouÏíva PDF typu A (PDF/A). Jedná sa o
uÏ‰iu definíciu formátu PDF tak, aby bolo
moÏné súbory uloÏené v PDF/A otvoriÈ bez
straty informácie. 
Oproti tomu EDI je urãené pre automatizo-
vanú v˘menu dát medzi dvomi nezávisl˘mi
aplikáciami, preto prínosy EDI (medzi-
národn˘ ‰tandard pre ‰trukturovan˘ dátov˘
prenos) sú pre elektronickú v˘menu dokla-
dov medzi dvomi firmami v˘razne vy‰‰ie.

SpoloãnosÈ Henkel, jeden z popredn˘ch svetov˘ch dodávateºov spotrebného 
tovaru, v˘znamne roz‰iruje vyuÏitie elektronickej komunikácie. Vedºa elektro-
nickej v˘meny dokladov vo formáte EDI zaãal zasielaÈ vybran˘m odberateºom
elektronické faktúry vo formáte PDF. VyuÏíva na to konsolidaãné centrum Orion,
ktoré okrem distribúcie dokladov zaisÈuje aj ich dôveryhodnú archiváciu. Tento
krok Henkel robí v súlade so svojou stratégiou udrÏateºného rozvoja. Prirodzene
pritom nadväzuje na svoj hlavn˘ komunikaãn˘ pilier – EDI komunikáciu vo for-
máte UN/EDIFACT, ktorou v súãasnosti prúdi viac ako 60% v‰etk˘ch vystaven˘ch
daÀov˘ch dokladov spoloãnosti.

OTVÁRAME
PRÍLEÎITOSTI 
PRE NOVÉ TALENTY

Veríme, Ïe spoluprácou s vysok˘mi 
‰kolami nájdeme motivovan˘ch, aktívnych
a cieºavedom˘ch ‰tudentov, ktorí majú
záujem svoju budúcnosÈ spojiÈ s odborom
informaãn˘ch systémov, a preto dlho-
dobo investujeme svoje zdroje a energiu
do tejto spolupráce.

Jedn˘m z príkladov, ktor˘ realizujeme
spoloãne so spoloãnosÈou Microsoft 
a desiatkou ìal‰ích vybran˘ch dodávateºov
rie‰enia Microsoft Dynamics, je úãasÈ 
na projekte Dynamics Channel Capacity 
- Microsoft Dynamics Akademie. Jeho
cieºom je v rámci rozvoja ºudsk˘ch zdrojov
pre technológie Microsoft Dynamics získaÈ
a následne vychovaÈ nové talenty – pro-
gramátorov a analytikov, ktorí sa budú
môcÈ do budúcna priamo podieºaÈ na
ìal‰om rozvoji ERP rie‰enia.

Projekt je urãen˘ pre ‰tudentov 4. a 5.
roãníka vysok˘ch ‰kôl. V na‰om prípade
vyhºadávame spoluprácu konkrétne tech-
nicky orientovan˘ch ‰kôl s prevahou infor-
maãn˘ch technológií alebo ‰pecializácií na
logistiku. Plánovan˘ je aj vznik takzvanej
Honors Academy, ktor˘ ponúkne moÏnosÈ
nav‰tevovania tematicky zameran˘ch
‰tudijn˘ch predmetov nad rámec klasickej
v˘uãby. 

Jedná sa teda o ìal‰í dôleÏit˘ poãin 
v oblasti prepojenia praxe v súkromnej
sfére s teoretickou vysoko‰kolskou
prípravou. To môÏe byÈ do budúcnosti 
v˘znamn˘m prínosom jednotliv˘m pouÏí-
vateºom ERP systémov, aj drobn˘m
príspevkom vlastnej konkurencieschopnosti.

Marek Procházka
riaditeº divízie CCV Business Solutions

Chcete sa dozvedieÈ, ako jednoducho
môÏe prebiehaÈ EDI komunikácia, 
elektronická fakturácia a archivácia
medzi obchodn˘mi partnermi? Nav‰tívte
akciu ORION Days, kde môÏete konzulto-
vaÈ postupy, rie‰enia aj va‰e ‰pecifické
problémy s popredn˘mi odborníkmi.

Registrujte sa zdarma na 

www.ccvis.sk/edi-seminar
WEB CCV INFORMAâNÉ SYSTÉMY V NOVOM KABÁTE USPEL
Nová verzia firemného webu dostupná pod adresou www.ccvis.sk, ktorá bola
spustená v polovici roku 2012, zaznamenala úspech umiestnením na popred-
n˘ch miestach súÈaÏe WebTop100. Medzi dodávateºmi informaãn˘ch technológií
bol web CCV Informaãné systémy hodnoten˘ na druhom mieste.

SúÈaÏ pod názvom WebTop100 umoÏÀuje firmám porovnaÈ svoje webové prezentácie s konkuren-
ciou a získaÈ cenné podnety na ich ìal‰ie zlep‰ovanie. Na základe hodnotení zostavuje odborná
porota rebríãek t˘ch najúspe‰nej‰ích.
Zmeny stránok predstavil manaÏér marketingu Václav Kameníãek: „Web sa môÏe pochváliÈ 
modernej‰ou grafikou a prepracovanej‰ím rozvrhnutím stránok, vrátane úvodnej slideshow 
s vybran˘mi piatimi oblasÈami ná‰ho portfólia. Pravideln˘ch náv‰tevníkov môÏeme upokojiÈ, 
Ïe základná ‰truktúra zostáva rovnaká. Rád by som upozornil aj na moÏnosÈ zaregistrovaÈ sa 
na odber newsletteru. Nové aplikácie a sluÏby tak neuniknú va‰ej pozornosti, rovnako ako 
informácie k organizovan˘m akciám.“
Pre náv‰tevníkov webu, ãi uÏ ich zaujíma elektronická komunikácia (divízia eBusiness), podnikové
systémy (Business Solutions) ãi systémy pre ‰tátnu správu (eGovernment), vÏdy je pripraven˘ 
divízny rozcestník s produktov˘m portfóliom kaÏdej z nich. Odtiaº potom uÏ vedie jednoduchá
cesta ku kompletn˘m informáciám o jednotliv˘ch produktoch a sluÏbách. MnoÏstvo zákazníkov
uÏ zaznamenalo aj moÏnosÈ komunikácie na sociálnych sieÈach, ãi uÏ na Facebooku alebo 
Twitteri (@ccvis) a po novom aj na Google+. -onr-

Viac ako 80 % veºkoobchodn˘ch odberateºov si predáva elektronicky svoje obchodné dáta so spoloãnosÈou ASSA ABLOY, popredn˘m v˘robcom uzamykateºn˘ch
dvern˘ch systémov ako FAB, Abloy alebo Yale. UmoÏnila to implementácia elektronickej dátovej v˘meny EDI, realizovaná spoloãnosÈou CCV Informaãné systémy.
Potvrdila sa tak vysoká miera EDI penetrácie v rámci obchodn˘ch reÈazcov a hobby marketov, ktoré v súãasnosti beÏne vyuÏívajú v rámci komunikácie viac neÏ
tucet rôznych elektronick˘ch správ (dokladov).

Rozvoj EDI rie‰ení od veºk˘ch
aÏ po malé

Na svoju doteraj‰iu pozitívnu skúsenosÈ s kom-
plexnou elektronickou dátovou obchodnou 
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