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Cenu za EDI projekt roku získala spoleãnost Internet Mall,
která více neÏ 50 % dokladÛ od dodavatelÛ MALL.CZ 
za pouh˘ pÛlrok pfievedla do EDI. Mezi dal‰ími ocenûn˘mi
za rok 2014 jsou spoleãnosti Uni Hobby a Makro 
Cash & Carry.

Které obchodní fietûzce jsou na ãele Ïebfiíãku zavádûní
EDI? Odpovûì pfiiná‰í kompletní pfiehled obchodních
fietûzcÛ a EDI zpráv, které pouÏívají pfii elektronické 
komunikaci se sv˘mi dodavateli.

Snaha o prolomení bariér mezi prodejem a marketingem
a bezkonkurenãní nástroje pro t˘movou spolupráci, 
to jsou charakteristiky zmûny, kterou pfiiná‰í Microsoft
Dynamics CRM. Co dal‰ího oãekávat od nové verze 
CRM 2015?

Instantní sklad poskytuje aktuální pfiehled o stavu
uloÏeného zboÏí a jeho pohybech ve skladu. Informace
pfiiná‰í v grafické podobû se zobrazením reálného vyuÏití
skladov˘ch prostor. Je alternativou k sofistikovan˘m WMS
systémÛm pro fiízení skladÛ. 

ZA NEJLEP·Í EDI PROJEKT ROKU 2014
OCENùN MALL.CZ  (str. 12)

77 % MALOOBCHODU PRO V¯MùNU 
DOKLADÒ PREFERUJE EDI (str. 7)

NOVINKY PRO ¤ÍZENÍ VZTAHÒ 
SE ZÁKAZNÍKY V ROCE 2015 (str. 4)

PRO SBùR INFORMACÍ OD DODAVATELÒ O DESÍTKÁCH TISÍC PRODUKTÒ 

ORION INSTANTNÍ PLATBA ZP¤ÍSTUP≈UJE LEP·Í
FINANCOVÁNÍ I MAL̄ M A ST¤EDNÍM FIRMÁM 

¤E·ENÍ SKLADOVÉ EVIDENCE
JEDNODU·E FORMOU SLUÎBY   (str. 3)
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MAKRO VYUÎÍVÁ ELEKTRONICK¯ KATALOG REKORDNÍ ROK

Nafiízení Evropského parlamentu a Rady EU 
ã. 1169/2011 poãínaje 13. 12. 2014 mûní poÏa-
davky na znaãení potravin a zároveÀ upravuje
podmínky jejich online prodeje, kdy je nutné 
informace z etiket zprostfiedkovat spotfiebitelÛm
i digitální cestou. 

„PoÏadavek pfiesn˘ch elektronick˘ch údajÛ 
z etiket spotfiebitelÛm se stal impulsem pro
vyuÏití elektronického katalogu. Ke spolupráci
na tomto projektu jsme vybrali CCV Informaãní
systémy,“ fiíká Barbora Cikánková ze spo -
leãnosti MAKRO/METRO Cash & Carry, která
má kmenová data k artiklÛm v kompetenci jak
na ãeském, tak slovenském trhu, a doplÀuje:
„JiÏ nyní vyuÏíváme data od dodavatelÛ z e-kata -
logu pro desítky tisíc poloÏek sortimentu. Tento
krok se ukázal pfiínosn˘ i pro na‰e dal‰í aktivity
díky sjednocení v‰ech informací na jednom
místû a jejich jednoduché vyuÏitelnosti ze strany
na‰í spoleãnosti. Pro dodavatele je navíc tento
systém dostateãnû jednoduch˘ a srozumiteln˘.“ 

ORION eKatalog pro efektivní
v˘mûnu informací o zboÏí
Pro pfienos dodavatelsk˘ch informací o zboÏí byl
spoleãností MAKRO Cash & Carry zvolen systém
ORION eKatalog. Ten navazuje na kompletní 

systém elektronické v˘mûny obchodních dok-
ladÛ ORION EDI a slouÏí k elektronickému uk-
ládání, správû a sdílení kmenov˘ch dat zejména
z oblasti potravináfiství a spotfiebního zboÏí.

Data lze do elektronického katalogu vkládat
prostfiednictvím webového rozhraní ãi s vyuÏitím
hromadného importu pfiímo z informaãního
systému, nebo s pomocí bûÏnû pouÏívan˘ch

formátÛ. Jednou zadané údaje lze poté 
publikovat i dal‰ím obchodním partnerÛm 
v poÏadované podobû. 

ORION eKatalog je poskytován formou sluÏby.
Ve‰kerá data jsou dÛvûryhodnû archivována 
v datovém centru, které je drÏitelem bezpeãnostní
akreditace dle metodiky NBÚ a je monitorováno
profesionálním systémem s vyuÏitím bezpeã -
nostních klíãÛ.

Kmenová data a proces zalistování
Informace o produktech, naz˘vané téÏ kmenová
ãi master data jsou zadávány do systémÛ
odbûratele uÏ v procesu zvaném zalistování.
„Trendem souãasnosti je mnohem silnûj‰í 
zamûfiení odbûratelÛ na kmenová data neÏ dfiíve.
Pokud jsou tato data vadná ãi neúplná, pfiená‰ejí
se následnû chyby i do dal‰ích logistick˘ch 
ãi úãetních operací,“ fiíká David Reichel, fieditel
divize eBusiness CCV Informaãní systémy 
a dodává: „Platí pfiitom, Ïe vût‰ina chyb vzniká
na základû manuálního pfiedávání údajÛ vznikl˘ch
v oddûlen˘ch systémech dodavatele a odbû -
ratele. Správn˘ elektronick˘ pfienos údajÛ o zboÏí
mezi subjekty nákupního fietûzce je proto 
povaÏován za v˘znamn˘ pozitivní krok 
k odstranûní chybovosti a ãasov˘m a finanãním
úsporám.“ -onr-

Dne‰ní doba je, aÈ se nám to líbí nebo ne,
zamûfiena na rekordy. Mûfiíme, poãítáme
a vyhodnocujeme opravdu leccos – kdo
víc, v˘‰, dál nebo rychleji. Na‰ím cílem
nejsou rekordy. Je to pfiedev‰ím snaha
poskytovat zákazníkÛm CCV takové sluÏby,
se kter˘mi budou maximálnû spokojeni 
a pfiinesou jim co nejvût‰í uÏitek. V ideál-
ním pfiípadû nás pak doporuãí dál. 
A právû tady se moÏná zaãíná rodit - jako
vedlej‰í produkt - i nûjak˘ ten rekord.   

Uplynul˘ fiskální rok rekordní byl. Ná‰
provozní zisk meziroãnû vzrostl o 26 % 
a obrat poprvé v historii firmy pfiekonal
hranici 100 milionÛ korun. Nadále rostl
poãet na‰ich zákazníkÛ, roz‰ífiili jsme
portfolio sluÏeb. O pûtinu pfiibylo i za-
mûstnancÛ, ktefií se stali dÛleÏit˘m
prvkem pfii expanzi spoleãnosti. S sebou
si pfiinesli nové nápady, poznatky a zku-
‰enosti, které se nám dafií zúroãit. 

Na rekordních ãíslech se nejvíce pode-
psal nejen dal‰í rozvoj na‰ich fie‰ení 
v oblasti elektronické v˘mûny dat (EDI
ORION), kde jsme zaznamenali více neÏ
pûtinov˘ meziroãní nárÛst objemu pfie-
nesen˘ch zpráv, ale také zavedení celé
fiady nov˘ch sluÏeb, které vhodnû 
doplnily sluÏby stávající a zaãaly b˘t
zákazníky velmi rychle vyuÏívány. 
Ostatnû, pfii jejich v˘voji vycházíme 
v první fiadû z námûtÛ, poÏadavkÛ, pfiání
ãi poznatkÛ právû na‰ich zákazníkÛ. 

Vydafien˘ rok pro nás má velk˘ v˘znam 
i do budoucna. Dává nám pfiíleÏitost
pofiádnû se nadechnout a nabrat vítr do
plachet. Do inovací se tak mÛÏeme pustit
s je‰tû vût‰í intenzitou. DÛkazem budiÏ 
i vznik samostatné divize Inovace a mo-
bilní fie‰ení. Nová divize je zamûfiena
nejen na rozvoj stávajících sluÏeb, ale 
i na v˘zkum a vytváfiení zcela nov˘ch
produktÛ a jejich vhodné zasazení do
na‰eho produktového portfolia.

Ano, byl to tedy úspû‰n˘ rok. Tím v‰ak
na‰e cesta nekonãí, ale dále pokraãuje.
Tû‰ím se na ni. Nebude to, jak s oblibou
fiíkáme, procházka rÛÏov˘m skladem, ale
cesta hlubok˘m snûhem. A právû to ji
dûlá zajímavûj‰í a zvy‰uje na‰e zaujetí
pro její úspû‰né zdolání. Tak, abychom
na ní byli proti ostatním o ten povûstn˘
krok napfied. Tak mne napadá, Ïe kdyÏ
pro‰lapáváte hlubok˘ sníh, fakt málokdy
je nûkdo o krok pfied vámi.☺
A proã to v‰echno podstupujeme? Vûfite,
opravdu nám nejde o rekordy, ale o
uÏitek. Na‰í nejvy‰‰í metou je, pokud si
fieknete, Ïe to, co pro vás dûláme,
dûláme dobfie. 

Franti‰ek Bezdûk

Pln˘ch 68 % mal˘ch a stfiedních podnikÛ dostává za své pohledávky zaplaceno pozdûji neÏ v zákonné lhÛtû 30 dní –
zároveÀ ale vût‰ina z nich platí své závazky ve v˘raznû krat‰í dobû. Mnohdy jim tak nezb˘vají finanãní prostfiedky na
dal‰í rozvoj nebo i bûÏn˘ provoz, pfiiãemÏ financování prostfiednictvím klasického bankovního faktoringu pro nû zÛstává
z dÛvodu fixního nastavení fiady tûÏko splniteln˘ch podmínek nedostupné. Jednoduché fie‰ení tohoto problému nabízí
sluÏba ORION Instantní platba, která umoÏÀuje získat chybûjící finanãní prostfiedky z pozdû placen˘ch faktur prakticky
okamÏitû, a to prostfiednictvím systému investiãní aukce a s vyuÏitím elektronické v˘mûny dat EDI. Premiérovû byla
ORION Instantní platba pfied nedávnem pfiedstavena v centru âeské národní banky.

V˘znamnou inovaci na cestû k plnohodnotné elektronické v˘mûnû kmenov˘ch dat zboÏí zaznamenávají v souãasné dobû
dodavatelé do obchodní sítû MAKRO Cash & Carry. Spoleãnost novû poÏaduje, aby ve‰keré informace o potravináfisk˘ch
produktech byly aktualizovány elektronicky pfies systém ORION eKatalog. Po pÛl roce zku‰ebního provozu jsou jiÏ nyní
údaje k desítkám tisíc produktÛ od více neÏ tisíce dodavatelÛ pfiedávány pouze elektronickou formou. Impulsem bylo
mimo jiné nafiízení Evropského parlamentu a Rady EU ã. 1169/2011, které vstoupilo v platnost v prosinci 2014. Elektro -
nickou formu doplÀování informací o zalistovaném zboÏí vyuÏívá zejména oddûlení e-commerce MAKRO Cash & Carry.
V dal‰í fázi projektu bude systém vyuÏiteln˘ také pro zalistování zcela nov˘ch produktÛ od nov˘ch dodavatelÛ. Pro doda-
vatele je dobrou zprávou, Ïe pracují s rozhraním na míru upraven˘m pro poÏadavky daného odbûratele.

nosti CCV Informaãní systémy, která umoÏÀuje
získat 80 % v˘‰e pohledávky prakticky okamÏitû
a zbyl˘ch 20 % po zaplacení odbûratelem. 

Skryt˘ potenciál
Pfiitom faktoring, tedy financování krátkodob˘ch
úvûrÛ poskytnut˘ch pfii dodávkách zboÏí nebo
sluÏeb, má v âeské republice pfied sebou velk˘
potenciál. Jeho prostfiednictvím je zde totiÏ
pfiedfinancováváno pouze kolem 3 % faktur,
naproti tomu napfiíklad ve Velké Británii se jedná

o témûfi 14 %. Právû této skuteãnosti chce CCV
Informaãní systémy ve spojení s poskytováním
sluÏeb EDI vyuÏít, jak potvrzuje David Reichel,
fieditel divize eBusiness spoleãnosti CCV Informaãní
systémy: „ORION Instantní platba je zcela novou
doplÀkovou sluÏbou fie‰ení ORION EDI. VyuÏívá
skuteãnosti, Ïe na‰e konsolidaãní centrum
ORION kaÏd˘ mûsíc pfienese více neÏ dva miliony
dokladÛ tisícÛm obchodujících protistran. Po
aktivaci této sluÏby staãí kliknout na vybranou
pohledávku a zajistit si tak pfiíslu‰né finanãní 

(pokraãování na str. 4)

EDI
Z rozsáhlého v˘zkumu mezi více neÏ 5000 fir-
mami s roãním obratem 1-100 milionÛ korun,
kter˘ provedla spoleãnost Investiãní aukce,
partner sluÏby ORION Instantní platba a zároveÀ
drÏitel licence âeské národní banky na poskyto-
vání platebních sluÏeb, dále vyplynulo, Ïe 53 %
mal˘ch a stfiedních podnikÛ platí své závazky do
30 dnÛ. Dostávají se tak do nepfiíjemné situace,
kdy ãekají na peníze od velk˘ch odbûratelÛ, ale
rychle potfiebují prostfiedky na mzdy ãi nákup
nutného materiálu. ¤e‰ením je provozní financo-
vání s pomocí ORION Instantní platby od spoleã-
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EDI JE TRENDEM
POMÁHAJÍCÍM OBCHODU

EDI dnes v fiadû odvûtví pfiedstavuje
jedineãn˘ standard pro komplexní v˘mûnu
obchodních dokladÛ. MÛÏete fiíct, kde je
situace aktuálnû nejlep‰í, a naopak, které
oblasti se teprve nyní zaãínají rozvíjet? 

Tradiãnû nejlep‰í je situace v oblasti velk˘ch
odbûratelÛ v FMCG a DIY, kde je EDI bûÏnou
souãástí dodavatelsko-odbûratelského fietûzce.
Tím je také dána i vysoká penetrace u doda-
vatelÛ, pro které je ãasto zavedení EDI 
podmínkou pro obchodování s velk˘mi hráãi
na trhu. Tato situace je stejná jiÏ nûkolik let,
vzájemná EDI komunikace se tady hlavnû
roz‰ifiuje o nové procesy. 

Novû se v‰ak EDI stává mimofiádnû atraktivní
i pro jiné segmenty nebo nezávislé ãi men‰í
hráãe tradiãního trhu. DÛvod je zfiejm˘. 
Zaprvé: EDI je velmi dostupné, pfiínosy jsou
neoddiskutovatelné a návratnost po zavedení
EDI je prakticky okamÏitá. Zadruhé: v mnoha
segmentech se najdou dodavatelé, ktefií 
uÏ EDI pouÏívají a dá se tak snadno zaãít, 
protoÏe jsou postaveny základy EDI komu-
nity. Zatfietí: v segmentech, kde komunita 
neexistuje, ale pouÏívají se identické 
obchodní procesy, je snadné u dodavatelÛ
standardní EDI komunikaci zavést a zaãít 
budovat novou EDI komunitu.

Co vede nejãastûji firmy k implementaci
EDI a jak˘m zpÛsobem se obvykle zavádí? 

Velmi ãastá je situace, kdy dodavatel zavádí
EDI jako reakci na poÏadavek zákazníka, coÏ
b˘vá zcela jasn˘ a nepfiehlédnuteln˘ impulz.
Druhou skupinou jsou firmy, které EDI zavádí
z dÛvodu vlastního uvûdomûní si jeho v˘hod
a pfiínosÛ. Zde je impulzem obvykle získání
nûjaké zku‰enosti s elektronickou komunikací
nebo bezpapírovou fakturací a prvotní úvaha,
zda by to bylo zajímavé i pro ni. Poté se obvykle
dojde k tomu, Ïe v˘hodnûj‰í, neÏ zavést
pouze elektronickou fakturu je fie‰ení komplex-
ních procesÛ a tím se dostaneme k EDI.

Co se t˘ká fází zavedení EDI, tak pfii stanovení
rámce projektu se obvykle zohledÀuje jednak
penetrace jednotliv˘ch procesÛ u obchodních
partnerÛ (protistran) a dále pak také samotn˘
pfiínos dané zprávy pro konkrétní firmu. 
V poslední dobû tak u nezávisl˘ch odbûratelÛ
rovnou implementujeme zprávy objednávka
a faktura, které jsou velmi penetrované a mají
jednoznaãné pfiínosy pro obû strany a ãasto
také avízo dodávky. V dal‰ích fázích se pak
komunikace roz‰ifiuje individuálnû, s ohledem
na „bolesti“ konkrétní firmy. MÛÏe jít o zamû-
fiení se na omezení dobropisÛ (zavádûní avíza
pfiíjmu) nebo jejich automatické zpracování
(vratky, obchodní námitky), pfiípadnû na
pruÏnûj‰í reakce na objednávky ãi zmûny 
objednávek, coÏ je ãast˘ poÏadavek 
u nezávisl˘ch fietûzcÛ ãi na nov˘ch trzích.

Které firemní procesy mÛÏe EDI pokr˘vat 
a co to mÛÏe uÏivateli ve v˘sledku pfiinést? 

Standard EDI pokr˘vá prakticky v‰echny ob-
chodní a logistické procesy. Je jich více neÏ
100 a pfii letmém zamy‰lení mne nenapadá
nic, co by EDI nepokr˘valo. Poãínaje 
v˘mûnou informací o obchodních proti-
stranách, zboÏí, poptávky a nabídky, nákup 
a prodej, logistika, pfieprava, fie‰ení oprav-
n˘ch daÀov˘ch dokladÛ, vratek, platebních
informací apod.

V druhém pfiípadû jde o cel˘ projekt, jehoÏ
souãástí mÛÏe b˘t i prÛzkum u protistran
(obvykle dodavatelÛ), pfiíprava celého pro-
jektu, poté návrh interních procesÛ, integrace
do ERP systému, informativní a vzdûlávací
workshopy jak u klienta, tak protistran 
a velmi ãasto pak b˘vá jako návazn˘ projekt
po samotné implementaci fie‰en také takzvan˘
roll-out, kdy vedeme cel˘ projekt tvorby nové
komunity, oslovujeme obchodní partnery 
a zapojujeme je do EDI komunikace.

Realizace projektÛ a nasazování systémÛ je
obecnû spojováno spí‰e s firmami stfiední
a vût‰í velikosti. Pokud jsem ale napfiíklad
mal˘ dodavatel, má i v mém pfiípadû smysl
o nûm uvaÏovat? 

Urãitû ano. Nejde totiÏ ani tak o velikost firmy
jako o to, které obchodní a logistické procesy
potfiebujete fie‰it a elektronicky provázat. EDI
je proto preferováno v‰ude tam, kde jsou zboÏové
faktury a kde je roãnû vy‰‰í poãet faktur.
Pokud jste napfiíklad z oblasti maloobchodu,
logistiky nebo automobilového prÛmyslu, potfie-
bujete elektronicky zasílat nejen faktury, ale 
i dal‰í dokumenty, napfiíklad objednávky, dodací
listy ãi pfiíjemky. Pak jistû zvolíte plnohodnotné
EDI, které se neomezuje jenom na pfienos
faktury, ale umí cel˘ tento proces pokr˘t elektro-
nick˘mi zprávami se strukturovan˘m datov˘m
obsahem, a to na základû globálnû roz‰ífie-
ného a uznávaného standardu.  

Oproti tomu napfiíklad podnikatelé ve sluÏbách
ãi Ïivnostníci, ktefií pouze fakturují, zvolí jiné
cesty. Pro nû EDI zaãne nab˘vat na v˘znamu
v okamÏiku, kdy tfieba orgány vefiejné moci
budou na základû evropské legislativy
vyÏadovat také standard, tedy takovou 
elektronickou fakturaci ve strukturovan˘ch
datech, která jim umoÏní automatizovanû
naãíst doklady do sv˘ch systémÛ.

DÛleÏitou je také snadná dostupnost EDI. My
sami jej nabízíme od roku 2001 formou
sluÏby s minimální investicí, kdy není potfieba
kupovat Ïádn˘ hardware ani software.
Podobnû jako kdyÏ chcete jet MHD, také si
nekoupíte cel˘ autobus, ale staãí vám 
jízdenka. Dnes je proto bûÏné, Ïe v‰e zaji‰Èuje
EDI poskytovatel.                                   -ktk-

V zásadû jde o to, Ïe dnes kaÏd˘ doklad
vznikne v nûjakém systému a konãí zase 
v nûjakém systému protistrany. Na zaãátku 
i na konci je v elektronické podobû. Není tedy
zbyteãné pfiená‰et jej v papírové podobû?
Díky EDI probíhá tato komunikace elektro-
nicky a naprosto automaticky. Dám jedno-
duch˘ pfiíklad. Odbûratel vytvofií ve svém
informaãním systému objednávku. S vyuÏitím
EDI se pfies zabezpeãenou síÈ tento doklad
automaticky pfienese do informaãního 
systému dodavatele, aniÏ by ho musel ruãnû
pfiepisovat. 

Z tohoto procesu jsou na první pohled 
zfiejmé hlavní v˘hody EDI. Je to nejen
rychlost pfienosu dokladÛ a okamÏitá zpûtná
vazba, ale také mnohonásobné sníÏení 
chybovosti díky eliminaci ruãního zadávání
dat do informaãního systému a znaãná 
úspora nákladÛ (administrativa, tisk, 
po‰tovné atd.). V neposlední fiadû pak
bezpeãnost celého procesu, Ïe se doklady
neztratí nûkde po cestû, je zaji‰tûna také
dÛvûryhodná archivace dokladÛ a je jasná 
auditní stopa obchodních transakcí z hlediska
poÏadavkÛ legislativy.

Pokud se tedy jako firma rozhodnu zapojit
do komunikace s partnery prostfiednictvím
EDI, jak bude probíhat vlastní nasazení? 

Implementace probíhá rozdílnû podle toho,
zda se EDI zavádí v jiÏ existující komunitû,
napfi. dodavatel implementuje EDI pro komu-
nikaci s odbûratelem, kter˘ jiÏ EDI pouÏívá,
nebo jde o implementaci EDI komunikace 
na zelené louce, coÏ je samozfiejmû kom-
plexnûj‰í projekt.

V prvním pfiípadû se rozhodne, jaké EDI
zprávy bude uÏivatel pouÏívat, jaké procesy 
u nûj ovlivní, zda je bude integrovat aÏ do
svého informaãního systému apod. Poté probíhá
vlastní integrace, pfiíprava rozhraní, následnû
zprovoznûní samotného EDI systému, testy 
a v˘sledkem je pak produkãní provoz a rutinní
v˘mûna EDI zpráv. MoÏná to zní sloÏitû, ale u
vût‰iny dodavatelÛ mÛÏe toto v‰echno
probûhnout bûhem jednoho dne, neboÈ 
informaãní systémy jsou na EDI jiÏ ãasto
pfiipravené.

David Reichel, fieditel divize eBusiness  CCV Informaãné systémy
David Reichel je uznávan˘m odborníkem na elektronickou v˘mûnu dat (EDI). 
Je spolupracovníkem oborov˘ch asociací a pÛsobí v fiadû expertních skupin k elektronické
komunikaci jako GS1 nebo v âesko–Slovenské iniciativû ECR. V roce 2001 stál jako 
architekt fie‰ení a vedoucí projektu u zrodu fie‰ení EDI ORION, které uÏ 13 let na ãeském
a slovenském trhu pfiedstavuje absolutní ‰piãku sluÏeb EDI. 

Implementaãní firmy se v rámci partnerské
sítû Microsoft mohou spolehnout na vzá-
jemné sdílení takzvan˘ch „add-on fie‰ení“.
Jedná se o nadstavby, které jsou urãeny
speciálnû pro roz‰ífiení funkce podnikového
systému v dané oblasti. Nadstavbov˘
modul pro EDI tedy roz‰ifiuje moÏnosti
práce s obchodními a logistick˘mi doklady
v ERP systému Microsoft Dynamics NAV 
o vyuÏívání dokladÛ v elektronickém formátu
EDI a jejich automatizované zpracování sys-
témem. Dûje se tak ve strukturovan˘ch datech
s pomocí globálního standardu EDI komu-
nikace (Electronic Data Interchange).

Propisování dokladu z EDI komunikace do
ekonomického systému je zaji‰tûno auto-
maticky s pomocí aplikaãního serveru.
¤e‰ení je pfiipraveno na import a export nej-
ãastûji pouÏívan˘ch dokladÛ jako jsou ob-
jednávky, faktury, dobropisy a dodací listy.

Doklady rychle a spolehlivû
bez papíru ve va‰em ERP
Pfiíjem EDI zpráv od partnera znamená
dekódování souborÛ do vstupních zpráv 
a uloÏení do systému. Samozfiejmostí je 
evidence zpráv v uÏivatelsky srozumitelné
podobû, pfiiãemÏ jsou zachyceny v‰echny
logy zpráv. Napfiíklad je-li dostupná nová
zpráva od dodavatele (DESADV, INVOICE),
je automaticky naãtena do systému (do 
evidence avíz o dodávce nebo do evidence
faktur).

„Pokud uÏivatel vygeneruje nákupní objed-
návku na dodavatele, kter˘ má nastavenou
EDI komunikaci, je po potvrzení její úplnosti
a správnosti zapsána do fronty zpráv 
k odeslání a následnû odeslána dodavateli.
Pfiitom dochází k dekódování zprávy do
souboru a odeslání s pomocí EDI poskyto-

vatele prostfiednictvím zabezpeãen˘ch VAN
sítí,“ fiíká Vladimír Horák, fieditel divize CCV
Business Solutions.

Importované doklady se nejprve nachází 
v izolované ãekárnû dokladÛ, takzvané karan-
ténû, ze které jsou v pfiípadû bezchybné vali-
dace propu‰tûny do ekonomického systému.
V opaãném pfiípadû jsou doklady ponechány
v karanténû, kde jsou dále pfiipraveny ke zpracov-
ání a kontrole finanãním oddûlením. Nesoulady
v dokladech jsou zaznaãeny v systému dle
ãíselníku nejãastûj‰ích chyb. Pro obsluhu je tak
jednodu‰‰í dohledání a odstranûní rozdílÛ.

Bezpapírová likvidace 
faktur odbûratelem
Varianta add-on modulu bezpapírové likvidace
pro EDI je urãena pro uÏivatele ERP systému
Microsoft Dynamics NAV v roli odbûratele.
UmoÏÀuje nejen automatické zpracování dat
z dokladu do systému, ale souãástí fie‰ení je
i bezpapírová likvidace pfiijat˘ch EDI faktur.

Faktura je validována podle skuteãn˘ch pfiíjmÛ
na sklad a k nákupní cenû v objednávce vy-
dané. Pfii souladu obou validací se faktura
pfiijatá sama likviduje a pfiechází k proplacení
finanãním oddûlením. Cel˘ proces není nutné
dozorovat a vychází jiÏ z jednou schválen˘ch
dokladÛ. V opaãném pfiípadû jsou pfiijaté faktury
uvedeny do izolované ãekárny dokladÛ
(karantény), neÏ jsou dále kontrolovány 
a zpracovány finanãním oddûlením. Nesoulady
v dokladech jsou opût zaznaãeny v systému. 

„Automatizace EDI dokladÛ do NAV umoÏ-
Àuje v˘znamné zrychlení jejich toku mezi
partnery a také zrychlení likvidace pfiijat˘ch
faktur s pfiím˘mi dopady na sníÏení pracnosti,
ãasové nároãnosti a chybovosti v celém fietûzci
dokladÛ,“ vysvûtluje Horák.                   -onr-

David Reichel

EDI ERP
Oblast elektronické v˘mûny obchodních dokladÛ (EDI – Electronic
Data Interchange), na rozdíl od fiady jin˘ch ICT segmentÛ, vytrvale
roste. Jenom v rámci konsolidaãního centra ORION EDI si 
v loÀském roce firmy vymûnily více neÏ 20,4 milionu EDI zpráv,
coÏ pfiedstavuje meziroãní nárÛst o více neÏ 20 procent.

Jaká je aktuální situace na trhu, pfiípadnû jak a proã se také 
zapojit, je námûtem na‰eho rozhovoru s Davidem Reichelem,
fieditelem divize eBusiness CCV Informaãní systémy. 

Od ledna 2015 vstupuje na ãesk˘ trh
nová verze ERP systému Microsoft 
Dynamics NAV a objevují se také první
add-on fie‰ení právû pro verzi 2015. 
Jedním z nich je nadstavbov˘ modul
pro EDI komunikaci, jehoÏ doda-
vatelem je CCV Informaãní systémy. 

ADD-ON EDI KOMUNIKACE
P¤IPRAVEN PRO NOVOU
VERZI DYNAMICS NAV 2015 

NASTUPUJE NOVÁ VERZE 
MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

Systém má nové ambice v oblasti cloudu, je dobfie nastaviteln˘ a snadno ovladateln˘. 
Microsoft u verze 2015 nabízí pfiímo v systému v˘znamné funkce, které posilují uÏivatelskou
pfiívûtivost a produktivitu s vyuÏitím mobilního pfiístupu k informacím.  Práce s ním je více
osobní a interaktivní díky nov˘m funkcím pro tablety a dotyková zafiízení. 

Hlavní novinky jsou:
• Devices – klient NAV pro tablety
• Cash Management – dal‰í roz‰ífiení pro elektronické bankovnictví 
• Automatizace pro Upgrade Tool
• Vylep‰ení integrace s Office 365 a Windows Azure 
• Reporting – Word layouty (vytváfiení dokladÛ pomocí ‰ablon Wordu)
• Power BI

Jak se bude dafiit novému systému? „NejbliÏ‰í mûsíce budeme mít pfiíleÏitost ukázat
zákazníkÛm jedineãnou sílu nového podnikového fie‰ení z hlediska rozvoje platformy, její
integrovatelnosti a pouÏitelnosti“, fiíká Roman Fuchs, vedoucí obchodního t˘mu divize
CCV Business Solutions.                                                                                           -onr-

Trh podnikov˘ch informaãních systémÛ v posledním roce opût zrychlil svÛj rÛst.
ERP systémy Microsoft Dynamics NAV dlouhodobû udrÏují více neÏ 10% podílem
svou pozici mezi nejlep‰í trojkou na trhu v segmentu all-in-one fie‰ení pro
stfiednû velké firmy. V˘znamn˘m oÏivením by se podle odhadÛ analytick˘ch
spoleãností mûla stát také nová verze NAV 2015, která si v lednu odbude 
premiéru nejen na ãeském trhu, ale po celém svûtû. 
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Microsoft Dynamics AX, podnikové fie‰ení
pro velké nebo globálnû pÛsobící spoleã-
nosti, doposud nabízel pût základních
oborov˘ch fie‰ení zamûfien˘ch díky nejrÛz-
nûj‰ím specializovan˘m funkcím na odvûtví
státní správy, finanãních sluÏeb, v˘roby, sluÏeb
a maloobchodu. Od verze 2012 R3 je v‰ak
novû integrovanou souãástí jádra Microsoft
Dynamics AX rovnûÏ plnohodnotná podpora
fiízení skladu a distribuce. „Vzhledem ke
skuteãnosti, Ïe se na problematiku fiízení
skladÛ dlouhodobû zamûfiujeme a také 
specializujeme v rámci partnerské sítû 
Microsoftu, vnímáme novou verzi Microsoft
Dynamics AX jako velkou pfiíleÏitost k po-
silování v˘konnosti logistick˘ch procesÛ
firem,“ fiíká Marek Procházka, Business 
Development Manager CCV zodpovûdn˘ za
oblast podnikov˘ch fie‰ení AX. V˘znamnou
pozici CCV Informaãní systémy v rámci 
partnerského fietûzce Microsoftu pro oblast
logistiky na ãeském trhu potvrdila i úãast je-
jích zástupcÛ na svûtové premiéfie Microsoft
Dynamics AX 2012 R3, která probûhla 
v dánské Kodani.

¤ízení skladu

Z hlediska skladu podporuje nová verze fiízení
rozsáhl˘ch a dynamick˘ch skladov˘ch pro-

@EdiZoneCZ 
Probûhlo 11. zasedání Národního 
mnohostranného fóra âR 
pro elektronickou fakturaci. 
Hlavní téma mandatorní e-fakturace
do státu.

@CCVIS  
V centrále na Libu‰inû tfiídû nám
skonãilo natáãení spotu. Hlavním 
hrdinou filmu bude "éerpé" 
Microsoft Dynamics ;-)

@EdiZoneCZ
Pfied rokem bylo 10 000 firem 
a organizací schopno s pomocí
providerÛ pfiená‰et pfies PEPPOL 
faktury. Dnes je to 30 000 pfiíjemcÛ.

@CCVIS 
Nová sluÏba Inventory Report vám
umoÏní sledovat stav zásob u va‰ich
odbûratelÛ. VyuÏijete takov˘ pfiehled?

@EdiZoneCZ 
Evropsk˘mi konsolidátory vloni
doruãeno 840 milionÛ e-faktur 
se strukturovan˘mi daty, 
coÏ je meziroãní rÛst o 19 % 

@CCVIS  
14 000 je poãet káv vyprodukovan˘ch 
z firemního kávovaru, které roãnû 
pfii práci vypijí zamûstnanci CCV. 
Jak˘ to má vliv na v˘sledky? :-)

@EdiZoneCZ 
Konference "Oãekávan˘ v˘voj 
potravináfiského prÛmyslu" dnes 
praská ve ‰vech. Díky @davidreichel
pfiichází fieã i na novinky a trendy 
v EDI komunikaci.

@EdiZoneCZ 
Podle ãasopisu Businessworld 
si datovou schránku aktivovalo 
pouze 100 lékafiÛ z celkov˘ch 35 tisíc. 
#isds #datoveschranky

@EdiZoneCZ 
EU postoupila o dal‰í krok dál 
se zavedením elektronické fakturace 
ve vefiejn˘ch zakázkách. 
Smûrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2014/55/EU schválena.

@EdiZoneCZ
Národní ekonomická rada vlády (NERV)
podporuje elektronickou fakturaci 
u vefiejn˘ch zakázek.

@EdiZoneCZ
Italové do toho ‰lápli zostra 
a po podnicích chtûjí faktury 
v podepsaném XML. Italové mluví 
o úsporách o 25 aÏ 65€ na fakturu.  

@EdiZoneCZ
·v˘carsko zaãíná s povinnou B2G 
elektronickou fakturací 
jiÏ od 1. ledna 2016. Stane se tak 
u zakázek, jejichÏ hodnota je rovna 
nebo vy‰‰í neÏ 5000 CHF.

cesÛ se zamûfiením na zv˘‰ení efektivity
spoleãností s nároãn˘mi potfiebami z hlediska
distribuce. Z mnoha novinek, které modul
WMS nabízí, lze vyzdvihnout napfiíklad on-line
pfiístup k datÛm pro pracovníky skladu, a to
díky pouÏití mobilních terminálÛ pro sbûr dat.
Jedná se o snímaãe ãárov˘ch kódÛ, pfiiãemÏ
jedinou nutnou aplikací na terminálu je webov˘
prohlíÏeã. Dal‰í dÛleÏitou funkcí je i moÏnost
automaticky vytváfiet konfigurovatelné work-flow
pro optimalizaci nejen pfiíjmu a zaskladnûní,
ale samozfiejmû také vychystávání, balení 
a nakládku zboÏí pro dodávku zákazníkÛm.
Nespornou v˘hodou nové verze Microsoft
Dynamics AX je rovnûÏ schopnost oznaãovat

kartony a palety pomocí unikátních registraã-
ních ãísel – logistick˘ch etiket. Pfii pfiíjmu ãi
zaskladnûní zboÏí tak lze paletû ãi kartonu
jednodu‰e pfiifiadit registraãní znaãku. V ní
obsaÏené informace lze následnû vyuÏít pro
snadnûj‰í vyskladnûní nebo doplnûní zboÏí. 

¤ízení distribuce

Z pohledu dopravy se u verze 2012 R3 jedná
o „beze‰vé“ propojení skladov˘ch operací 
a plánování dopravy (TMS – Transportation
Management System) pro zaji‰tûní maxi-
málnû efektivní dodávky na správné místo za
správnou cenu - to v‰e pfii zachování naprosté

transparentnosti po dobu celého procesu do-
pravy vãetnû zachycení v‰ech logistick˘ch
nákladÛ.

V souladu s trendy

Ani oblast velk˘ch podnikov˘ch, standardnû
on-premise, fie‰ení se v souãasné dobû
nemÛÏe vyhnout aktuálním trendÛm, které se
na trhu informaãních technologií stále více
prosazují. I nová verze Microsoft Dynamics
AX se proto posunula smûrem k budoucnosti
pfii implementaci ERP systémÛ, která spoãívá
ve vyuÏití cloudu, on-line nadstaveb systému
a mobilních zafiízení. -kmr-

jen úãetní pohled na sklad, ale skuteãn˘ aktuální
pfiehled nad skladov˘mi procesy a stavu
uloÏeného zboÏí, vãetnû umoÏnûní skladové
inventury do úrovnû zásobních pozic a re-
portingu nad jednotliv˘mi zásobami. K rychlé
a pfiesné orientaci pfiispívá i grafické zobra-
zení vyuÏití skladov˘ch prostor, které si uÏivatel
definuje podle skuteãnosti, tedy pfiesnû podle
reáln˘ch rozmûrÛ místností, velikostí regálÛ 
a pfiihrádek. Mezi dal‰í uÏiteãné vlastnosti pak
patfií napfiíklad evidence GTIN, v˘robního 
a sériového ãísla, správa katalogu zboÏí, 
hromadné importy a exporty objednávek, 
a v neposlední fiadû moÏnost integrace 
s ekonomick˘m systémem. 

„Spu‰tûním sluÏby CCV Instantní sklad jsme
získali on-line pfiehled o pfiesném umístûní
zboÏí ve skladech. Skladník zboÏí vyhledává 
a expeduje pomocí mobilního terminálu,
kter˘ byl souãástí dodávky sluÏby. Pro im-
plementaci jsme pfiedali pouze pÛdorys
skladu s náãrty regálÛ a seznam zboÏí. Potom
uÏ staãilo pfiihlá‰ení pfies internetov˘ prohlíÏeã

a provedení fyzické inventury pomocí mobil-
ního terminálu. Po spu‰tûní se v˘raznû
zv˘‰ila pfiehlednost ve‰kerého zboÏí na
skladu. V kaÏdém okamÏiku ihned pfiesnû
víme, kde se zboÏí ve skladu nachází a nej-
sou problémem rychlé inventury skuteãného
stavu skladu. Na první pohled je zfiejm˘
pofiádek ve skladu a mám také pfiehled 
o ve‰keré práci ve skladu,“ komentuje
pfiínosy nasazení Du‰an Dostál, jednatel
spoleãnosti UPS Technology.

„Máme za sebou fiadu rozsáhl˘ch a na míru
realizovan˘ch projektÛ fiízení skladÛ (WMS).
Proto jsme rádi, Ïe jsme roz‰ífiili na‰e port-
folio logistick˘ch fie‰ení o CCV Instantní sklad
jako chytré fie‰ení skladové evidence. Rádi
bychom tím vy‰li vstfiíc firmám, které nemají
tak rozsáhlé potfieby v oblasti fiízení skladové-
ho hospodáfiství, av‰ak chtûjí si udrÏet pfiehled
a pofiádek ve skladu,“ popisuje vznik fie‰ení
Dalibor Damborsk˘, jednatel spoleãnosti
CCV Informaãní systémy.                     -onr-

Nové fie‰ení pro fiízení skladÛ (WMS – Warehouse Management System) v rámci systémÛ Microsoft
Dynamics AX poprvé v âeské republice spoleãnû pfiedstavily spoleãnosti Microsoft âeská republika,
CCV Informaãní systémy a Blue Dynamic. Stalo se tak pfii pfiíleÏitosti logistické konference 
Mobilizujeme fiízené sklady.  

MICROSOFT DYNAMICS AX S ¤E·ENÍM PRO ¤ÍZENÍ 
SKLADU A DISTRIBUCE JIÎ I V âESKÉ REPUBLICE 

¤E·ENÍ SKLADOVÉ EVIDENCE FORMOU SLUÎBY
ÚSPù·Nù VSTOUPILO NA TRH

Nové fie‰ení s názvem CCV Instantní sklad poskytuje aktuální pfiehled o stavu uloÏeného zboÏí a jeho 
pohybech ve skladu. Informace pfiiná‰í v grafické podobû prostfiednictvím webového prohlíÏeãe se 
zobrazením reálného vyuÏití skladov˘ch prostor. Systém vyuÏívá adresace skladov˘ch pozic na úroveÀ
pfiihrádek a on-line komunikujících radiofrekvenãních terminálÛ. ¤e‰ení je dostupné formou sluÏby 
a nabízené jako jednoduchá alternativa k sofistikovan˘m WMS systémÛm pro fiízení skladÛ. 

Online a bez poãáteãní 
investice

Jednodu‰e a bez poãáteãní investice mohou
nyní malé a stfiední spoleãnosti získat ak-
tuální pfiehled o zásobách a spolehlivûj‰í
provoz skladového hospodáfiství díky novému
fie‰ení CCV Instantní sklad. Je dostupné formou
sluÏby prostfiednictvím webového prohlíÏeãe,
pfiiãemÏ pfiistupovat k nûmu lze z libovolného
zafiízení pfiipojeného do internetu.  

Radiofrekvenãní identifikace
a unikátní grafické rozhraní

¤e‰ení pracuje s adresací skladov˘ch pozic
na úrovni pfiihrádek a radiofrekvenãní identi-
fikací zboÏí. Díky evidenci operace „jedním
pípnutím“ v˘znamnû zefektivÀuje poziãní
naskladnûní a vychystávání zboÏí, stejnû jako
ve‰keré dal‰í operace se zboÏím. Na rozdíl od
skladového modulu ERP systému nenabízí

WMS

”FOLLOW US”
NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

WMS



APP
Tuzemsk˘ trh s maloobrátkov˘m zboÏím je vysoce konkurenãním a kaÏd˘
zásadnûj‰í odliv zákazníkÛ mÛÏe znamenat konec. Není proto pfiekvapením,
Ïe jedním z cílÛ prodejcÛ je vytvofiení co nejvût‰í skupiny vûrn˘ch a spoko-
jen˘ch zákazníkÛ, u kter˘ch je riziko migrace a s tím spojená ztráta spjat˘ch
pfiíjmÛ minimální. Letákové kampanû, osvûta ãi spotfiebitelské soutûÏe jsou
pro to jistû dobrou cestou, ale v okamÏiku, kdy je dûlají v‰ichni, znamenají
spí‰e nutnost neÏ cenûn˘ náskok. 

CRM
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âeská spoleãnost COMPAS automatizace
podporuje s pomocí CRM (Customer 
Relationship Management) systému ve‰keré
obchodní procesy a marketingové aktivity 
s cílem kvalitnûji a efektivnûji komunikovat 
se sv˘mi zákazníky. Pfii v˘bûru byla dÛleÏit˘m
kritériem také schopnost integrace CRM 
se systémem pro fiízení dokumentÛ (DMS),
systémem pro fiízení zakázek spoleãnosti 
a s telefonní ústfiednou. Proto zvolila fie‰ení
Microsoft Dynamics CRM ve verzi 2013.

UÏiteãná integrace 
s telefonní ústfiednou
Celá spoleãnost vyuÏívá ke komunikaci se
zákazníky telefonní ústfiednu. Specifikem 
projektu proto byla integrace s ústfiednou tak,
aby CRM systém zaji‰Èoval propojení 
informací a na základû dat ze CRM zobrazo-
val uÏivatelÛm pfiímo na obrazovku, kdo volá.
UÏivatelé pak mají moÏnost zadat informace
o pfiíchozích i odchozích hovorech, které 
se uloÏí zase pfiímo do CRM. Rovnou z dat
CRM také vyhledávají, komu je tfieba volat.

Komunikace se zákazníky je tak rychlá,
pfiehledná a dohledatelná, bez jakékoli 
duplicity zadávání dat.

Zatímco marketingov˘ proces byl novû
pfiipraven s nasazením systému, obchodní
proces zÛstal stejn˘. V CRM je veden od 
evidence pfiíleÏitostí, pfies instalaci zafiízení 
u zákazníka aÏ po ukonãení samotné realizace.
Vedení firmy tak získalo dobr˘ pfiehled nad
v˘vojem zakázek. Zajímavostí z hlediska mar-
ketingov˘ch procesÛ je tfieba vyuÏití funkce
integrovan˘ch map pro jednoduchou automa-
tizaci identifikace potenciálních zájemcÛ s po-
mocí oznaãení budov z leteck˘ch snímkÛ. 

V˘hody pro v‰echny strany

Pfiínosy projektu byly definovány uÏ na za-
ãátku projektu. Pro vedení spoleãnosti je
dÛleÏit˘m pfiínosem nejen kontrola nad
ve‰kerou operativní komunikací se zákazníky
z rÛzn˘ch úrovní vedení projektÛ, ale napfiíklad
i efektivnûj‰í rozhodovací procesy pro dal‰í
zlep‰ování péãe o zákazníky. Z pohledu 

uÏivatelÛ CRM je pfiínosem zlep‰ení otevfiené
informovanosti o v‰ech zákaznících, eliminace
vedení duplicitních informací, snadnûj‰í zastu-
pitelnost jednotliv˘ch pracovníkÛ a také
v˘raznû efektivnûj‰í sdílení informací mezi
uÏivateli. Systém posílil bezpeãnost vedení
zákaznick˘ch informací. V neposlední fiadû je
pak pfiínosem schopnost systému auditovat 
a vyhodnocovat ve‰keré probíhající procesy. 

„Projekt probíhal v úzké spolupráci realiza-
ãního t˘mu a uÏivatelÛ na na‰í stranû. Díky
tomu jsme mûli moÏnost rovnou ovlivÀovat
probíhající v˘voj. Systém je tak po ukonãení
realizace uÏivatelsky pfiívûtiv˘ a pfiizpÛsoben˘
k efektivnímu vyuÏívání,“ fiíká Vlastimil Braun,
jednatel spoleãnosti COMPAS automatizace
a dodává: „Nasazení CRM nám umoÏÀuje
lépe budovat a fiídit vztah s na‰imi zákazníky,
koordinovanû komunikovat, znát jejich priority
a udrÏovat individuální pfiístup, coÏ bylo pfied
nasazením nového systému, i pfies na‰i maxi-
mální snahu, jen tûÏko realizovatelné.  Navíc
nyní rovnûÏ mÛÏeme lépe plánovat, a to nejen
v oblasti zákaznick˘ch projektÛ.“        -onr-

Mobilní aplikace neobtûÏuje 
a je vÏdy pfii ruce

Inspirativní cestou se v tomto smûru vydalo
spotfiební druÏstvo COOP, které se rozhodlo
pfienést v‰echny benefity na platformu 
tzv. chytr˘ch telefonÛ a vytvofiit soutûÏní a infor-
maãní aplikaci COOP DOBRÉ RECEPTY. 
Ta v sobû skloubí spotfiebitelskou soutûÏ 
se snadn˘m pfiedáváním potfiebn˘ch informací
zákazníkÛ. To v‰e pfii zachování aktuálnosti,
okamÏité dostupnosti a v neposlední fiadû 
i ekologiãnosti celého projektu.

„Vznik aplikace k prezentaci vlastních znaãek
COOP datujeme k loÀskému kvûtnu a období
dvou aÏ tfií mûsícÛ jsme zvolili jako testovací.

Zájem následnû pfiedãil na‰e oãekávání. Do
sv˘ch mobilních telefonÛ si aplikaci stáhlo více
neÏ deset tisíc zákazníkÛ. Tûm nyní jejím
prostfiednictvím  pfiineseme jiÏ tfietí pokraãování
kulináfiské soutûÏe COOP DOBRÉ RECEPTY“
fiíká Ing. Josef Holub, generální fieditel COOP
Centrum druÏstvo a dodává: „Horkou novinkou
je pak ãteãka ãárov˘ch kódÛ GTIN/EAN, která
umoÏní kaÏdému uÏivateli si  vybran˘  produkt
vlastní znaãky COOP vyfotit a získat k nûmu
okamÏitû podrobné informace.“

GTIN/EAN je univerzálním
nosiãem informací

Doposud byl pfiitom GTIN/EAN manaÏery 
z oblasti retailu chápán spí‰e jako nosiã 

logistick˘ch informací. To se v‰ak nyní mÛÏe
snadno zmûnit. „Zku‰enost z trhu potvrzuje, 
Ïe souãasn˘ trend pouÏívání QR kódÛ na
obalech ãasto zavádí spotfiebitele do zcela
nevyÏádan˘ch informací. V˘robci pfiitom
deklarují nedostatek prostoru na etiketû 
k poskytování informací, které chtûjí nebo
musí sdûlovat zákazníkÛm. Úspû‰né modely
ukazují, Ïe QR kód mÛÏe poslouÏit 
spí‰e ke staÏení aplikace pro telefon
zákazníka, zatímco GTIN nese jednoznaãné 
ID produktu a dal‰í na nû navázané infor-
mace,“ fiíká Petr Ondrá‰ek ze spoleãnosti
CCV Informaãní systémy, která je techno-
logick˘m dodavatelem aplikací pro chytré
telefony.                                                -ktk-

prostfiedky aÏ o nûkolik mûsícÛ dfiíve, coÏ mÛÏe
b˘t napfiíklad pro dal‰í rÛst mladé a rychle se
rozvíjející firmy zcela klíãové. Takové firmy
pfiitom v drtivé vût‰inû pfiípadÛ na klasick˘
bankovní faktoring s celou fiadou pfiekáÏek a
omezení nedosáhnou.“

Rychle a jednodu‰e, 
s vyuÏitím v˘hod EDI

ORION Instantní platba pfiiná‰í zákazníkÛm
ORION EDI jednoduch˘ a efektivní zpÛsob finan-
cování pohledávek z obchodního styku bûhem
pouh˘ch nûkolika vtefiin. Staãí si v ORION EDI
vybrat jeden ãi více obchodních pfiípadÛ,
u kter˘ch je tfieba získat finanãní prostfiedky
dfiíve neÏ po skonãení splatnosti pfiíslu‰né fak-
tury. Jedin˘m kliknutím si tak mohou zákazníci

urãit, u kter˘ch faktur získají 80 % jejich 
hodnoty na úãet, a to nejpozdûji do tfií dnÛ. 

Bez mnoha omezení 
i zbyteãné administrativy
Kliknutím na pfiíslu‰nou fakturu ve‰keré sta-
rosti pro zájemce o pfiedfinancování konãí.
PoÏadované peníze pfiijdou rychle na úãet 
a konsolidaãní centrum ORION zajistí kompletní
vytvofiení, pfiedání, elektronické podepsání 
i dÛvûryhodnou archivaci v‰ech souvisejících
dokumentÛ. Narozdíl od bûÏného faktoringu
neobsahuje ORION Instantní platba Ïádné
pau‰ální podmínky pro postupování pohledávek
(napfi. z hlediska minimálního obratu ãi poãtu
odbûratelÛ) a související administrativa je omezena
na minimum. Samozfiejmostí je, Ïe aktivace
sluÏby je zdarma a není ani tfieba platit poplatky,
tak jak je to bûÏné u bankovních domÛ.  -kmr-

(dokonãení ze str. 1)

COMPAS AUTOMATIZACE POSILUJE PÉâI 
O ZÁKAZNÍKY NASAZENÍM NOVÉHO CRM

MOBILNÍ APLIKACE VYUÎÍVAJÍCÍ GTIN/EAN 
MÍ¤Í DO RETAILU  

Spoleãnost COMPAS automatizace, která dodává fie‰ení prÛmyslové 

automatizace a v˘robní informaãní systémy MES, v˘raznû zvy‰uje kvalitu

péãe o své zákazníky nasazením nového CRM systému. Zvolila fie‰ení 

Microsoft Dynamics CRM nasazené spoleãností CCV Informaãní systémy.

ORION INSTANTNÍ PLATBA ZP¤ÍSTUP≈UJE LEP·Í FINANCOVÁNÍ 
I MAL̄ M A ST¤EDNÍM FIRMÁM 

SEZNAMTE SE: NA PRAHU STOJÍ
MICROSOFT DYNAMICS CRM 2015

Zajímavostí je bezpochyby snaha o posílení interakce mezi prodejem a marketingem. 
K prolomení bariér mezi tûmito dvûma sloÏkami slouÏí speciální panel pro interakci 
marketingu s obchodním oddûlením, které tak mÛÏe lépe pomáhat s cílením kampaní.

„Na rozdíl od v˘robcÛ, ktefií nabízejí nespoãet individuálních fie‰ení pro rÛzná oddûlení,
jsme vyvinuli aplikaci Microsoft Dynamics CRM s cílem usnadnit interakci mezi útvary, coÏ
pfiispívá k prosperitû a rÛstu celé spoleãnosti. S novou verzí CRM systému mohou 
marketing, obchod a servis úzce spolupracovat, pfiekonat vzájemnou propast a nakonec
vytvofiit kompletní záÏitek z produktu, kter˘ zákazníci ocení,“ uvádí v tiskové zprávû o nové
verzi CRM systému Bob Stutz, viceprezident Microsoft Dynamics CRM.

Vylep‰ená podpora automatizace obchodního procesu umoÏÀuje v reálném ãase vûtvení
obchodního procesu na základû pfiedem definovan˘ch pravidel. UÏivatel tedy vidí jen to,
co potfiebuje, lépe se v systému orientuje a pracuje rychleji. Dynamics CRM 2015
umoÏÀuje také lépe formovat nabídky s pomocí produktov˘ch balíãkÛ a ceníkÛ pro
kaÏdého zákazníka na míru s podporou pro dal‰í cross-selling a up-selling s doporuãen˘mi
doplÀkov˘mi nebo alternativními produkty.

Marketingov˘m pracovníkÛm umoÏní optimalizovat vytváfiení kampaní a zlep‰ovat seg-
mentace pomocí editoru pro grafickou podobu e-mailÛ vãetnû jejich A/B testování pro
úspû‰nou vícekanálovou komunikaci. Pro lep‰í pfiehled nad správou kampaní slouÏí nov˘
interaktivní marketingov˘ kalendáfi. 

Vedoucí pracovníky Dynamics CRM 2015 potû‰í nov˘m typem polí, které umoÏÀují 
vyhodnocení dat – celkov˘ obrat zákazníka, poãet reklamací nebo mnoÏství odebran˘ch
produktÛ se nyní vypoãítávají pfiímo na formuláfiích. Komplexní pfiehled je novû podpofien
zobrazením hierarchií – prodejní t˘m ocení pfiehled vlastnické struktury spoleãností, nebo
zafiazení produktÛ do skupin a kategorií. 

Nová verze Microsoft Dynamics CRM
bude i nadále posilovat spolupráci 
s podnikov˘mi aplikacemi Microsoft,
vãetnû programÛ Microsoft Office
365, Yammer, Lync, Skype, 
SharePoint a Power BI pro Office 365.
„Pro CRM od Microsoft platí, Ïe je za-
mûfieno nejen na podporu obchodu,
ale i na spolupráci jednotlivcÛ a t˘mÛ.
Vysoká propojenost a spolupráce
umoÏÀují získávat více zakázek rych-
leji,“ fiíká Martin Vokfiál, produktov˘
manaÏer pro Microsoft Dynamics
CRM ve spoleãnosti CCV Informaãní
systémy.                                        -onr-

¤e‰ení pro fiízení vztahÛ se zákazníky (CRM) jsou aktuálnû jedním z nej -
úspû‰nûj‰ích produktÛ spoleãnosti Microsoft. Co nového mÛÏeme oãekávat ve
verzi Microsoft Dynamics CRM 2015?



Noviny pro pfiíznivce softwarov˘ch fie‰ení vydávané spoleãností CCV Informaãní systémy ãíslo 1/2015 | roãník 7

Copyright © 2015 CCV Informaãní systémy strana 5

pocházejí v˘hradnû z vinic leÏících ve
schválen˘ch polohách daného regionu. Tento
pfiísn˘ v˘bûr poloh spolu s originálním pÛd-
ním sloÏením dává vínÛm jedineãné vlast-
nosti. Oznaãení VOC tak pro zákazníka
znamená nejvy‰‰í kvalitu vín vyproduko-
van˘ch z nejtypiãtûj‰ích odrÛd daného
vinafiského regionu vãetnû jistoty jejich
charakteristick˘ch chutí a vÛní. „Znaãka VOC
pomáhá spotfiebitelÛm odli‰it chuÈovû 
a celkovou kvalitou jedineãná vína, která
mohou b˘t vyrábûna pouze z vybran˘ch 
a registrovan˘ch viniãních tratí a musí vyka-
zovat originální regionální charakter,“ fiíká Bio
vinafi Ing. Petr Marcinãák, jeden ze zakla-
datelÛ sdruÏení VOC Mikulov, které jako
apelaãní systém VOC pÛsobí uÏ od roku
2011.

Jedineãnost VOC potvrzuje i skuteãnost, Ïe
jejich v˘roba pfiedstavuje jen zlomek pro-

dukce vína v âR (2 750 hl zatfiídûn˘ch vín s
oznaãením VOC v loÀském roce ãiní necel˘ch
0,6 % celkové roãní produkce). Hodnoty
znaãky VOC jsou si v‰ak - kromû zákazníkÛ 
- vûdomi i samotní vinafii. Oproti jediné
oblasti VOC v roce 2009 (VOC Znojmo 
a produkce jen 677 hl) pfiibyly bûhem násle-
dujících let dal‰í ãtyfii (Mikulov, Modré Hory,
Pálava a nejnovûji Blatnice). Dohromady 
tak v souãasné dobû reprezentují to nejlep‰í
z produkce 85 vinafisk˘ch subjektÛ. 

„Pokud se t˘ká skladby vinic v rámci 12 
pûstovan˘ch odrÛd VOC, nejroz‰ífienûj‰ími
jsou Ryzlink r˘nsk˘, Sauvignon, Veltlínské
zelené, Svatovavfiinecké a Ryzlink vla‰sk˘.
Celková plocha zafiazen˘ch skladeb je mírnû
nad 1 000 ha z celkov˘ch více neÏ 17 000 ha
registrovan˘ch vinic na území âR,“ doplÀuje
Ing. Luká‰ Peterka z CCV Informaãní 
systémy.                                               -onr-

NOVINKY V REGISTRU VINIC PODPO¤Í
JEDINEâNOST VÍN ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE

eGOV
Ministerstvo zemûdûlství roz‰ífiilo Portál farmáfie, konkrétnû Registr vinic, o nové funkce
pro správu a vydávání rozhodnutí u vín originální certifikace (VOC). Vinafii, ktefií jsou
ãleny jednoho z pûti sdruÏení/spolkÛ VOC, tak nyní mohou prostfiednictvím Registru vinic
jednodu‰e elektronicky Ïádat o zatfiídûní VOC. Na Ïádost novû navazuje i rozhodnutí pfiís-
lu‰ného sdruÏení/spolku VOC o zatfiídûní daného vína, které probíhá rovnûÏ v elektronické
formû. ·ikovn˘m pomocníkem v procesu zatfiídûní VOC jsou pak kontrolní upozornûní. Ta
se automaticky generují z dat dostupn˘ch v Registru vinic, kter˘ technologicky spravuje
spoleãnost CCV Informaãní systémy. Jak vinafii, tak i pfiíslu‰ná sdruÏení VOC díky tomu
okamÏitû vûdí, zda dané víno splÀuje kvalitativní kritéria pro udûlení znaãky VOC. Jedná
se napfiíklad o cukernatost hroznÛ, povolené limity mnoÏství alkoholu apod. 

S podporou ministerstva

Zprovoznûním nov˘ch funkcí v Registru vinic
deklaruje Ministerstvo zemûdûlství svÛj
dlouhodob˘ zájem na podpofie VOC, jak
potvrzuje Ing. Antonín Králíãek, vedoucí odd-
û lení pro víno: „Vína originální certifikace
vnímáme jako dÛleÏit˘ alternativní systém 
oznaãování vín, kter˘ se plnû soustfiedí na
získání toho nejlep‰ího, co daná odrÛda 
v místû jejího pûstování nabízí. Chceme proto
podporovat originalitu a nejvy‰‰í kvalitu vín
originální certifikace napfiíklad i zjedno -
du‰ením procesu jejich zatfiídûní a kontroly 
v rámci Registru vinic.“

Garantovaná v˘jimeãnost

Pfiíznaãnou vlastností VOC je, Ïe se k jejich
v˘robû pouÏívají pouze takové hrozny, které

FOTOSOUTùÎ 
ZKRÁ·LILA 
KALENDÁ¤
Pro studenty Stfiední odborné ‰koly vinafiské a Stfiedního
odborného uãili‰tû zahradnického a Zahradnické fakulty Mende-
lovy zemûdûlské Univerzity v Brnû pfiipravila divize CCV eGovern-
ment fotografickou soutûÏ tematicky zamûfienou na víno 
a vinohradnictví.

V prÛbûhu roku 2014 mohli studenti zasílat do soutûÏe své nejlep‰í
vinafiské a vinohradnické fotografie, kter˘ch se se‰lo u odborné poroty
nepfieberné mnoÏství. Porota fotografie posoudila a v kategoriích jaro,
léto, podzim a zima vybrala ty nejlep‰í.

Na fotografy pak ãekala odmûna v podobû dárkového balíãku. Vítûzové
také mohou b˘t právem py‰ní na své fotografie, které se staly souãástí
Vinafiského kalendáfie na rok 2015, kter˘ kaÏdoroãnû vzniká ve spolupráci
CCV a ÚKZÚZ. 

Absolutní vítûzkou se stala Tereza Vykoukalová ze Stfiední vinafiské
‰koly, která byla ocenûna i v kategoriích jaro a léto. Pro podzimní 
období byl porotou vybrán snímek Tomá‰e Martince a se zimní 
tématikou si nejlépe poradila Michaela Kulhánková. Mendelovu
zemûdûlskou Univerzitu zastoupil Michal Kacina, jehoÏ fotografie byly
vybrány v kategoriích léto a podzim.

Díky velkému zájmu je od nového roku spu‰tûno dal‰í kolo soutûÏe, které
potrvá do poloviny ãervna 2015, kdy opût bude porota vybírat ty nejlep‰í.  

Více informací na www.ccv.cz/fotosoutez -lza-

Ludûk Okle‰tûk, analytik divize CCV eGovernment prezentoval novinky v Registru vinic
v rámci podzimní série ‰kolení vinafiÛ.

S novou legislativou vinafie seznámil Ing. Antonín Králíãek, vedoucí oddûlení pro víno 
Ministerstva zemûdûlství âR.
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Electronic Data Interchange je osvûdãená 
technologie pro bezpapírové zprocesování
nákupu i prodeje. Obchodní partnefii si mezi
sebou vymûÀují strukturované doklady 
v elektronické formû.

Co je EDI?

Evoluce v zasílání obchodních a jin˘ch dokladÛ mezi nezávisl˘mi subjekty

• nejrychlej‰í a nejjednodu‰‰í zpÛsob jak zaãít s EDI

• nezávislé na informaãním systému

• staãí webov˘ prohlíÏeã

• nízká cena

• nev˘hodou je nutnost ruãního pfiepisování dokladÛ

• pouze faktury

• ãásteãnû propojené s informaãním 
systémem

• zpracování a archivace faktur 
v elektronické podobû

• work flow pro schvalování

• dÛvûryhodná archivace

formát faktury
vygenerovany ́
informaãním 
systémem
dodavatele

emailová 
schránka
odbûratele

• pfievod do pdf

• elektronick˘    
podpis

• archivace 
faktury

sluÏba E-fakturace

• celková integrace s informaãním systémem 
(doklady se automaticky naãítají do ERP)

• dÛvûryhodná archivace

• auditní stopa

• nadstandardní zpûtná vazba (notifikace rozdílÛ atd.)

• zpracovává vût‰inu dokladÛ v obchodním procesu

Papírová
faktura

E-fakturace EDI Datová
schránka

DÛvûryhodn˘
archiv

E-katalog
Monitoring

insolvenãního
rejstfiíku

Instantní
platba

faktura vydaná faktura pfiijatá

?

Web EDI

E-fakturace

E-fakturace

Web EDI

EDI

EDI 2.0

Náklady na zpracování faktury v âR Papírová faktura ve svûtû zdroj TradeShift

25 Kã 11 Kã

papírov˘ch 
faktur obsahuje

chybu

papírov˘ch 
faktur 

je rozporováno

firemního
odpadu je papír

firem vystavovalo 
za rok alespoÀ jednu

fakturu znovu

60-80 %10-40 %8-10 % 96 %

Kompletní elektronické zpracování v‰ech dokladÛ v podniku

Vhodné pro mal˘
poãet dokladÛ

57,6
stromu

Kolik dokladÛ
posíláte 
za mûsíc?

Jaké doklady
si s obchodními
partnery
vymûÀujete?

CO POT¤EBUJE VA·E FIRMA? Spoleãnost posílající 12 000 
dokladÛ roãnû mÛÏe pomocí EDI u‰etfiit:

ERP ERP
Zprávy jsou sefiazeny pod sebou 
v logické posloupnosti odpovídající
obchodnímu procesu. 

ORDERS (Purchase Order) 
Objednávka
Zprávu zasílá zákazník dodavateli, aby ob-
jednal zboÏí nebo sluÏby v poÏadovaném
mnoÏství spolu s pfiípadnou specifikací
místa a termínu dodání.

ORDRSP (Order Response)
Potvrzení objednávky
Zprávu zasílá dodavatel zákazníkovi jako
odpovûì na zprávu Objednávka (ORDERS).
V˘znamem zprávy ORDRSP je poloÏkové
potvrzení, co z objednávky dodavatel dodá,
co nedodá, pfiípadnû co zmûní.

DESADV (Despatch Advice)
Avízo o odeslání zboÏí
Zpráva specifikuje podrobnosti o dodáva-
ném zboÏí podle podmínek dohodnut˘ch
mezi kupujícím a dodavatelem. Zpráva by
mûla b˘t vÏdy zasílána pfied fyzickou
dodávkou zboÏí, aby umoÏnila pfiíjemci
získat pfiesné informace o dodávaném zboÏí
(jeho mnoÏství, zpÛsobu balení apod.) a tím
mu poskytla dostatek ãasu na pfiípravu 
fyzické pfiejímky zboÏí. Obdoba dodacího
listu.

IFTMAN (Arrival Notice)
Avízo pfiíchodu zásilky
Zprávu zasílá pfiepravní firma pfiíjemci
zásilky s detaily o jejím dodání. Zprávu je
také moÏno vyuÏít jako dÛkaz o dodání.
Jedna zpráva vÏdy odpovídá jedné zásilce.

RECADV (Receiving Advice)
Potvrzení pfiíjmu zboÏí
Zprávou potvrzuje odbûratel dodavateli 
pfiíjem zboÏí. Zpráva je zpravidla odpovûdí
na zprávu DESADV a vztahuje se k jednomu
expediãnímu místu dodavatele a jednomu
místu dodání. Ve zprávû také mohou b˘t
fie‰eny pfiípadné nesrovnalosti v dodávce
zboÏí.

INVOIC (Invoice)
Faktura
Zprávu zasílá dodavatel odbûrateli jako
v˘zvu k zaplacení za zboÏí ãi sluÏby. Stejná
zpráva mÛÏe plnit i funkci proforma-faktury,
zálohové faktury, dluhopisu nebo dobro-
pisu. Prodávající mÛÏe fakturovat jednu
nebo více transakcí (podle jedné nebo více
objednávek). Faktura mÛÏe obsahovat údaje
o platebních podmínkách, podrobnosti 
o dopravû a dal‰í doplÀující informace pro
celní nebo statistické úãely u zahraniãních
zásilek.

COMDIS (Commercial Dispute)
Obchodní námitka
Zprávu zasílá odbûratel prodávajícímu
pokud se vyskytne v pfiijaté faktufie nûjaká
nesrovnalost (nesprávná cena, ‰patná 
identifikace zboÏí, nedodané zboÏí apod.).
Odbûratel touto zprávou oznamuje odmít-
nutí faktury s chybami nebo její pfiípadné
pfiijetí s v˘hradami a poÏadavek na opravu
chyb. 

RETANN (Announcement For Returns) 
Oznámení o vrácení zboÏí
Zpráva je vyuÏívána, pokud chce organizace
vrátit jiné organizaci dodané zboÏí z urãitého
specifikovaného dÛvodu (k opravû, z dÛvodu
po‰kození apod.) nebo pokud byly zji‰tûny
nesrovnalosti (omylem dodané zboÏí, zboÏí
s pro‰lou záruãní lhÛtou) aÏ po potvrzení
pfiíjmu zboÏí zprávou RECADV a odbûratel
poÏaduje v˘mûnu zboÏí apod.

REMADV (Remittance Advice)
Avízo o platbû
Odbûratel zboÏí informuje dodavatele o ode-
slání platby.

2 dny
a mÛÏete zaãít
vyuÏívat EDI

ROI
1-3 mûsíce

zkrácení doby 
zpracování 

dokladu

60%

EDI

JAK NA EDI?

Ménû neÏ 20

Více neÏ 20 

ZboÏové, obchodní
a jiné doklady

Pouze faktury 
(typicky ve sluÏbách)

SLOVNÍâEK
EDI ZPRÁV

1 916 494 
litrÛ vody

zdroj TradeShift
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V˘sledky prÛzkumu potvrzují trend nastolen˘ 
v posledních letech, kdy se elektronická v˘mûna
obchodních dokladÛ prostfiednictvím EDI prosa-
zuje stále ãastûji, a to nejen na retailovém trhu.
Pfiíkladem mÛÏe b˘t oblast automotive, logistiky,
stavebnictví ãi nejnovûji obchodu s elektromate-
riálem nebo gastrosluÏeb. Tuto skuteãnost doklá-
dají i údaje z konsolidaãního centra ORION EDI
spoleãnosti CCV Informaãní systémy, které vloni
zaznamenalo meziroãnû více neÏ 20% nárÛst
poãtu pfienesen˘ch zpráv.

Co nejvíce dodavatelÛ, 
co nejvíce zpráv
PfiestoÏe jsou pozitivní dÛsledky zavedení EDI
neoddiskutovatelné (jak na stranû odbûratele, tak
i jeho dodavatelÛ), jeho nejvût‰í potenciál se
skr˘vá jednak v zapojení co nejvy‰‰ího podílu
dodavatelÛ do EDI komunikace, jednak ve vyuÏí-
vání co nejvût‰ího poãtu EDI zpráv – dokladÛ.
„Kromû jiÏ bûÏné objednávky a faktury se
odbûratelé snaÏí motivovat partnery k zavádûní
dal‰ích zpráv, jako je napfiíklad avízo o dodání
zboÏí. U odbûratelÛ jsou pak nejãastûji vyuÏívány
zprávy avízo o pfiíjmu zboÏí nebo vratky,“ fiíká
David Reichel, fieditel divize eBusiness
spoleãnosti CCV Informaãní systémy a doplÀuje:
„Obdobnû je to s notifikaãními zprávami, které
jsou ãasto zásadní, protoÏe upozorÀují na moÏné
problémy pfii dodávkách zboÏí nebo fakturaci.
Stále ãastûji se tak firmy mohou setkat také s ob-
chodní námitkou prostfiednictvím zprávy COMDIS.
Evidujeme v‰ak rovnûÏ takové zprávy, které
zatím svÛj potenciál plnû nevyuÏily, napfiíklad
katalog zboÏí a cen (PRICAT) nebo zpráva o stavu
zásob (INVRPT).“

Dal‰ím závûrem prÛzkumu je, Ïe aãkoli se jiÏ EDI
stalo u vût‰iny obchodních fietûzcÛ samozfiejmostí,

elektronická v˘mûna dokladÛ nepokr˘vá zdaleka
kompletní pohyb obchodních, daÀov˘ch ãi logistic-
k˘ch dokladÛ. Z tohoto dÛvodu dosud tyto firmy
nedosáhly v˘hod spojen˘ch s EDI v plné mífie.
¤ada z nich vyuÏívá jen základní doklady jako je
objednávka (ORDERS) a faktura (INVOIC), za-
tímco EDI procesnû nasazené na dal‰í logistické
doklady (zejména dodací list DESADV) roz‰ífiilo
pouze 40 % z tfiiceti nejvût‰ích fietûzcÛ.  

Nej‰ir‰í komunikaci vyuÏívají
Globus, Makro a Coop Morava
Naopak fiada obchodních fietûzcÛ, které jsou na
ãele Ïebfiíãku zavádûní EDI, jiÏ v˘hody pokrytí co
nejvût‰ího poãtu dodavatelÛ i obchodních a lo-
gistick˘ch procesÛ pochopila a úspû‰nû jich
vyuÏívá – mimo jiné k v˘razn˘m úsporám.
Pofiadí vévodí obchodní fietûzec Globus (vãetnû
hobby marketÛ Baumarkt) s devíti pouÏívan˘mi
EDI zprávami následovan˘ fietûzci Coop Morava
a Makro (8 zpráv), Albert, Interspar (patfiící do
korporace Ahold) a Tesco (7 zpráv). Pfiehled 
o obchodních fietûzcích a EDI zprávách, které
pouÏívají pfii elektronické komunikaci se sv˘mi
dodavateli, si mÛÏete udûlat v pfiiloÏené tabulce. 

Rozmach EDI i na Slovensku
Obdobn˘ prÛzkum uskuteãnila spoleãnost CCV
Informaãní systémy i na Slovensku, kde je poãet
pÛsobících maloobchodních fietûzcÛ niÏ‰í. Pfiesto
i zde dochází k razantnímu rozvoji EDI komuni-
kace mezi obchodními fietûzci a jejich dodavateli.
Pokud se t˘ká subjektÛ, které jsou zde v nasa-
zení EDI nejaktivnûj‰í, je situace obdobná jako 
v âR. Na ãele je obchodní fietûzec Metro (Makro
v âR) s osmi zprávami následovan˘ spoleãnostmi
Tesco (7 zpráv) a COOP Jednota Slovensko. Ta má
sice spoleãnou EDI strategii, ale její jednotlivá
druÏstva fie‰í svou EDI komunikaci oddûlenû a pfii-
jímají tak od ãtyfi do osmi EDI zpráv.              -chv-

Iniciátorem EDI komunikace b˘vají nejãastûji obchodní
fietûzce, které preferují pfii obchodním styku se sv˘mi 
dodavateli vyuÏívat elektronickou v˘mûnu dat a chtûjí se 
vyhnout pouÏívání papírov˘ch dokumentÛ. 

Momentálnû je schopna prostfiednictvím EDI komunikovat
vût‰ina obchodních fietûzcÛ, dal‰í se na nasazení EDI 
komunikace pfiipravují. V tabulce níÏe naleznete seznam
obchodních fietûzcÛ komunikujících pfies EDI, dále typy 
EDI zpráv, které aktuálnû pouÏívají.

Pfiehled obchodních fietûzcÛ vyuÏívajících EDI a typy zpráv
âeská republika:

Obchodní fietûzec PouÏívané zprávy

ACTIVA ORDERS, DESADV, RECADV, INVOIC, COMDIS, AUTACK, APERAK

ALBERT (AHOLD) ORDERS, DESADV, RECADV, INVOIC, RETANN, AUTACK, APERAK

ALZA ORDERS, DESADV, INVOIC, COMDIS, AUTACK, APERAK 

ASKO nábytek ORDERS, ORDRSP, REMADV

BAUHAUS ORDERS

BAUMARKT (GLOBUS) ORDERS, ORDRSP, DESADV, RECADV, INVOIC, INVRPT, SLSRPT, AUTACK, APERAK 

BAUMAX ORDERS, INVOIC

BILLA (REWE Group) ORDERS, DESADV, INVOIC

COOP CENTRUM ORDERS, DESADV, INVOIC, COMDIS, AUTACK, APERAK

COOP MORAVA ORDERS, DESADV, INVOIC, COMDIS, REMADV, PRICAT, AUTACK, APERAK

âEPOS DESADV, INVOIC, AUTACK, APERAK

DATART ORDERS, INVOIC, COMDIS, AUTACK, APERAK

DM ORDERS, DESADV, INVOIC (Markant)

DruÏstvo CBA ORDERS, APERAK

EURONICS (HP TRONIC) ORDERS, DESADV, INVOIC

FANN retail ORDERS, INVOIC

FLOP (Flosman) DESADV, INVOIC

GIENGER ORDERS, INVOIC, AUTACK

GLOBUS ORDERS, ORDRSP, DESADV, RECADV, INVOIC, INVRPT, SLSRPT, AUTACK, APERAK

HOPI ORDERS, DESADV, RECADV, APERAK

HORNBACH ORDERS, DESADV, INVOIC

IGLU ORDERS, DESADV

INTERNET MALL ORDERS, DESADV, INVOIC, AUTACK, APERAK

Jednota âeské Budûjovice ORDERS, DESADV, INVOIC, AUTACK, APERAK

KONZUM (Ústí nad Orlicí) ORDERS, DESADV, REMADV, INVOIC, AUTACK, APERAK

KUBÍK INVOIC, AUTACK, APERAK

MAKRO ORDERS, DESADV, RECADV, INVOIC, COMDIS, INVRPT, AUTACK, APERAK

NORMA, k.s. ORDERS, INVOIC, COMDIS, AUTACK

OBI ORDERS, DESADV, INVOIC, REMADV, AUTACK, APERAK

OKAY ORDERS

P.K. SOLVENT ORDERS, DESADV, INVOIC, INVRPT

PEAL ORDERS, INVOIC

PENNY MARKET (REWE Group) ORDERS, INVOIC, AUTACK

PROCHÁZKA (PMU CZ) ORDERS, DESADV, INVOIC

ROSSMANN ORDERS, INVOIC

SEPHORA ORDERS, DESADV, INVOIC

TEMPO, OD ORDERS, INVOIC, COMDIS, AUTACK, APERAK

TESCO (Tesco Stores âR) ORDERS, RECADV, INVOIC, COMDIS, RETANN, INVRPT, APERAK

TRAVEL FREE ORDERS, INVOIC, APERAK

UNI HOBBY ORDERS, INVOIC, COMDIS, AUTACK, APERAK

XXX Lutz ORDERS, INVOIC

ZEDNÍâEK ORDERS

ZEMAN (M.U.S.P.) ORDERS, DESADV, INVOIC

ÎABKA (Tesco Stores âR) ORDERS, INVOIC

Slovensko:

Obchodní fietûzec PouÏívané zprávy

ASKO nábytok ORDERS, ORDRSP, REMADV

BAUMAX ORDERS, INVOIC

BILLA (REWE Group) ORDERS, DESADV, INVOIC

COOP SK COOP Slovensko má jednotnou strategii pro EDI, ale kaÏdé druÏstvo fie‰í EDI komunikaci individuálnû. 

DM ORDERS, INVRPT

DRUÎSTVO CBA ORDERS, APERAK

GIENGER ORDERS, INVOIC, AUTACK

METRO ORDERS, DESADV, RECADV, INVOIC, COMDIS, INVPRT, AUTACK, APERAK

MILK-AGRO Pre‰ov ORDERS, DESADV, RECADV, INVOIC, RETANN

MOJA SAMO·KA (Diligentia) ORDERS, INVOIC, AUTACK

NAY ORDERS, INVOIC, AUTACK

TERNO ORDERS, INVOIC, AUTACK

TESCO ORDERS, RECADV, INVOIC, COMDIS, RETANN, INVRPT, APERAK

TETA (PEMAS plus) ORDERS, DESADV, INVOIC

VYUÎITÍ EDI KOMUNKACE V OBCHODNÍCH ¤ETùZCÍCH77 % MALOOBCHODU
PRO V¯MùNU DOKLADÒ
JEDNOZNAâNù PREFERUJE EDI KOMUNIKACI

EDI
O plnohodnotné vyuÏívání EDI (Electronic Data Inter-
change) opírá své obchodní a logistické procesy
v˘razná vût‰ina maloobchodních fietûzcÛ pÛsobících
na ãeském trhu. Mezi 30 nejvût‰ími z nich dosahuje
tento podíl dokonce 77 %. Údaje vyplynuly z rozsáh-
lého prÛzkumu spoleãnosti CCV Informaãní systémy,
kter˘ se kromû tradiãních potravináfisk˘ch fietûzcÛ za-
mûfiil i na hobby markety, internetové obchody nebo
fietûzce se spotfiební elektronikou, drogistick˘m
zboÏím, kosmetikou ãi nábytkem a bytov˘mi doplÀky. 

100 miliónÛ EDI zpráv pfieneseno
pfies konsolidaãní centrum ORION 

Jubilejní pfienesenou zprávou byla EDI zpráva APERAK odeslaná z COOP Morava
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PERSONÁLNÍ ZMùNY V CCV INFORMAâNÍ SYSTÉMY: POSÍLENÍ A ROZ·Í¤ENÍ T¯MU
Jak jste se mohli doãíst jiÏ na úvodní stranû, uplynulé období bylo pro CCV Informaãní
systémy rekordním, a to pokud se t˘ká nejen ãistû ekonomick˘ch parametrÛ, ale tfieba
i poãtu zákazníkÛ ãi objemu pfienesen˘ch dat. NárÛsty tûchto a mnoha dal‰ích ukazatelÛ
se pochopitelnû nemohly obejít bez nejrÛznûj‰ích personálních pfiesunÛ a celkového
posílení t˘mu tak, abychom mohli i nadále poskytovat nejen co nejvy‰‰í kvalitu
sluÏeb, ale zároveÀ i pfiicházeli se sluÏbami nov˘mi, které pfiinesou v‰em na‰im
souãasn˘m, ale i nov˘m zákazníkÛm je‰tû vût‰í uÏitek.

Václav Kameníãek fieditelem
nové divize Inovace a mobilní
fie‰ení

Z pozice marketingového manaÏera divize
eBusiness, kterou zastával pfiedchozích pût
let, se Václav Kameníãek pfiesunul do ãela 
v pofiadí jiÏ ãtvrté divize spoleãnosti s názvem
Inovace a mobilní fie‰ení.

Novû zaloÏená divize je zamûfiena na vytváfiení
nov˘ch produktÛ, rozvoj stávajících sluÏeb a je-
jich zasazení do produktového portfolia
spoleãnosti. Do její pÛsobnosti pfie‰la také
tvorba a rozvoj mobilních aplikací. „IT sluÏby se
neustále vyvíjejí, proto je pro nás velmi dÛleÏité
reagovat na poÏadavky a pfiání zákazníkÛ 
a pfiicházet s nov˘mi moÏnostmi,“ komentoval
vznik divize Václav Kameníãek, a dodal: „Pfiíkla -
dem mÛÏe b˘t nová sluÏba Instantní sklad, díky
které jsme schopni za velmi pfiízniv˘ch 
podmínek men‰ím a stfiedním firmám dopfiát
nûkteré v˘hody dostupné dosud jen ve velmi
robustních systémech pro fiízení skladÛ.“

Václav Kameníãek (32 let) pfied sv˘m pÛso -
bením na pozici marketingového manaÏera 
divize eBusiness zastával rÛzné marketingové
posty ve spoleãnostech GiTy a Brand Brothers.
Vystudoval ekonomiku a management na
Masarykovû univerzitû v Brnû, na které navázal
studiem na âeském institutu pro marketing. Ve
volném ãase se vûnuje snowboardingu, tenisu,
cestování ãi jízdû na horském kole.

Vladimír Horák v ãele divize
Business Solutions, posilou
divize i Helena Koneãná

Nov˘m fieditelem divize Business Solutions
ve spoleãnosti CCV Informaãní systémy byl
jmeno ván Vladimír Horák. Nástupem do
této funkce zaplÀuje mezeru, která trvala
od ãervence, kdy jeho pfiedchÛdce Marek
Procházka pfie‰el ve spoleãnosti na pozici
Business Development Managera. Divizi
zamûfienou na specializovaná oborová
fie‰ení podnikov˘ch informaãních systémÛ
Microsoft Dynamics dále posílí na v˘konném
marketingovém postu Helena Koneãná.

Vladimír Horák (34 let) pÛsobí v CCV od roku
2008. Na post fieditele divize Business Solutions
pfiechází z pozic projektového manaÏera 
a následnû vedoucího realizace. Je‰tû pfiedtím
pÛsobil v roli programátora, konzultanta a service
managera ve spoleãnosti AutoCont CZ. Vystu-
doval obor Informatika a automatizace na
Fakultû strojního inÏen˘rství Vysokého uãení
technického v Brnû. Je Ïenat˘ a má dvû dûti. 
Ve svém volném ãase se zajímá o turistiku, 
fotografování a nové technologie.

Helena Koneãná (27 let), zastávající pozici
marketingového specialisty v divizi Business
Solutions, v polovinû roku 2014 pfii‰la do CCV
ze spoleãnosti Moravia Propag, kde pÛsobila na
pozici systémového specialisty NAV, mimo jiné
i pfii ‰kolení a koordinaci rozvoje podnikového
informaãního systému Microsoft Dynamics
NAV. Má téÏ bohaté zku‰enosti z oblasti we-
bového designu a programování. Je svobodná,
jejími zájmy jsou fotografování a potápûní. 

Jifií Pospí‰il (42 let) nastoupil koncem roku
2014 na pozici v˘vojáfie do realizaãního t˘mu
divize Business Solutions, kde bude mít
moÏnost navázat na svou dosavadní praxi s
programováním systémÛ Microsoft Dynamics
NAV nebo AX. Pfiichází z brnûnské spoleãnosti
Navertica. Pfiedtím fiadu let úspû‰nû pÛsobil
dodávkami v˘vojáfisk˘ch prací jako OSVâ nebo
pod vlastní firmou. 

Marek Procházka na postu
Business Development 
Managera
Dal‰í rozvoj inovací spoleãnosti podpofiilo 
i jmenování Marka Procházky na pozici
Business Development Managera s odpovûd-
 ností za oblast podnikov˘ch fie‰ení, vãetnû
Microsoft Dynamics AX. 

„Cílem této zmûny je podpofiit rozvoj v oblasti
podnikov˘ch informaãních systémÛ pfii zachování
kontinuity s pfiedchozím pÛsobením Marka
Procházky v oblasti logistiky,“ fiekl Dalibor
Damborsk˘, jednatel CCV Informaãní systémy.

Marek Procházka (38 let) byl jmenován Business
Development Managerem po pfiedchozím ãtyfiletém
pÛsobení v ãele divize Business Solutions, kde
se postaral o v˘razn˘ rozvoj zákaznického portfo-
lia divize v oblasti logistick˘ch fie‰ení a v˘sadní
postavení v partnerské síti Microsoft. Pfied
nástupem do CCV Informaãní systémy pÛsobil
více neÏ 9 let ve spoleãnosti Cegedim CIS, kde
zastával postupnû funkce International Technician,
Technical Manager a nakonec Customer Service
Senior Manager. Vystudoval matematiku a poãíta -
ãovou geometrii na Slezské univerzitû v Opavû.
Jeho koníãky jsou hra na kytaru, jízda na lyÏích
a horském kole, fotografování a IT a audio technika.

Posílení sluÏeb EDI o nové
lídry – Michala Reznera 
a Michala Kuránû
Vedoucím oddûlení realizace divize eBusiness,
s odpovûdností za vedení projektÛ a zapojo -
vání zákazníkÛ do fie‰ení elektronické v˘mûny
dokladÛ ORION EDI, se stal Michal Rezner.
Dal‰í personální obmûna nastala v osobû
Michala Kuránû, a to pfiesunem na pozici
obchodního manaÏera, kter˘ je odpovûdn˘
za rozvoj EDI do nov˘ch segmentÛ. 

Uvedené zmûny byly reakcí na rychle se zvy‰u-
jící poptávku po sluÏbách konsolidaãního cen-
tra ORION pro elektronickou v˘mûnu dokladÛ,
které v loÀském roce zaznamenalo pûtinov˘
meziroãní nárÛst objemu pfienesen˘ch zpráv na
více neÏ dvacet milionÛ elektronick˘ch objed-
návek, faktur, dodacích listÛ a dal‰ích dokladÛ
pro tisíce obchodujících protistran.

Michal Rezner (37 let) má za sebou bohatou
praxi jako team leader a project manager v oblasti
informaãních systémÛ. V minulosti se aktivnû
podílel na projektech v oblasti mapov˘ch serverÛ,
GIS, webov˘ch a mobilních aplikací. Vystudoval
finanãní fiízení na Soukromé vy‰‰í odborné
‰kole ekonomické a dopravní v Ostravû, na které
navázal studiem MBA na B.I.B.S. v Brnû. Je 
Ïenat˘ a má dvû malé dûti, které naplÀují jeho
voln˘ ãas. Pokud mu pfieci jen nûjak˘ zbude,
pak se aktivnû vûnuje sportu. Vedle zimního
snowboardingu a lyÏování to je pfiedev‰ím 
cyklistika, ve které si porovnává své síly 
s ostatními v amatérsk˘ch závodech.

Michal KuráÀ (33 let) pfii‰el do obchodního
t˘mu v CCV Informaãní systémy v roce 2013 ze
spoleãnosti ACNielsen Czech Republic, kde pra-
coval jako obchodní konzultant na portfoliu
klientÛ z lékárenského a FMCG trhu. Na mana -
Ïerskou pozici s odpovûdností za rozvoj EDI do
nov˘ch segmentÛ postoupil díky úspû‰n˘m
akvizicím fiady v˘znamn˘ch zákazníkÛ z oblasti
tradiãního maloobchodu, internetov˘ch ob-
chodÛ nebo specializovan˘ch velkoobchodÛ. Je
Ïenat˘ a mezi jeho zájmy patfií horostûna, alpská
turistika a míãové sporty.

Petr MrÛzek (30 let) je poslední z nov˘ch posil,
které v prÛbûhu roku 2014 roz‰ífiily t˘m Java

programátorÛ pro ORION. Pfiichází z podniku
âeská po‰ta a v˘vojáfiské pozice zastával také
ve spoleãnosti ICZ. Je absolventem Slezské uni-
verzity v Opavû. Tam také Ïije. Je 2 roky Ïenat˘
a má tfiíletého chlapce a holãiãku na cestû.

„Mám velkou radost, Ïe poptávka po elektronic -
ké komunikaci EDI roste nejen v tradiãních
oblastech, jako je moderní maloobchod, ale
roz‰ifiuje se také do nov˘ch segmentÛ. Není
tedy náhoda, Ïe personálnû posilujeme na 
manaÏersk˘ch postech, ale roz‰ífiili jsme t˘m
konzultantÛ, softwarov˘ch inÏen˘rÛ i centrum
sluÏeb. Celkovû jsme na‰i divizi doplnili o témûfi
desítku nov˘ch kolegÛ tak, abychom mohli 
i nadále zaji‰Èovat odpovídající úroveÀ sluÏeb,“
komentoval zmûny David Reichel, fieditel 
divize eBusiness spoleãnosti CCV Informaãní
systémy.

Marketingov˘ t˘m roz‰ífiil
Ladislav Chovítek 

Na pozici marketingového manaÏera divize
eBusiness byl jmenován Ladislav Chovítek.
Zodpovûdn˘ je zde zejména za vyhledávání
nov˘ch pfiíleÏitostí pro sluÏby clearingo -
vého centra ORION EDI. 

„Elektronická v˘mûna obchodních dokladÛ
(EDI) zaÏívá v poslední dobû takov˘ rozvoj, Ïe
se o ní zaãínají zajímat i spoleãnosti z dosud
ménû penetrovan˘ch oborÛ. Jako tuzemsk˘ lídr
mezi poskytovateli EDI sluÏeb si uvûdomujeme
vy‰‰í potfiebu vzdûlávat tyto nové uÏivatele 
k efektivním zpÛsobÛm nakládání s elektronic -
k˘mi dokumenty, proto jsme se rozhodli dále
posílit i ná‰ marketingov˘ t˘m,“ fiekl David 
Reichel, fieditel divize eBusiness spoleãnosti
CCV Informaãní systémy, a dodal: „Pevnû
vûfiím, Ïe se Ladislav Chovítek zasadí o dal‰í
rÛst sluÏeb na‰eho konsolidaãního centra Orion
pro elektronickou v˘mûnu dokladÛ, které 
kaÏdodennû slouÏí tisícÛm obchodujících 
protistran.“

Ladislav Chovítek (32 let) má za sebou pestrou
praxi z oblasti marketingu. Ve funkci nahrazuje
Václava Kameníãka, kter˘ pfie‰el na post
fieditele divize Inovace a mobilní fie‰ení. Pfied
pfiíchodem do CCV Informaãní systémy pÛsobil
Chovítek na marketingov˘ch pozicích ve 
firmách ReachLocal, Moravia Propag, AG FOODS
ãi Red Bull. Vystudoval podnikové hospodáfiství
na Ekonomicko-správní fakultû Masarykovû
univerzity v Brnû. Je Ïenat˘ a ve svém volném
ãase se zajímá zejména o grafiku, cestování 
a sport.                                                    -kmr-

Václav Kameníãek

Vladimír Horák

Helena Koneãná

Marek Procházka

Jifií Pospí‰il
Petr MrÛzekPetr MrÛzek

Je roãní pfiírÛstek nov˘ch zamûstnancÛ.

Michal Rezner

Michal KuráÀ

Ladislav Chovítek
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Na sklonku roku 2014 schválila vláda Akãní plán na podporu hospodáfiského rÛstu,
kter˘ mezi sv˘mi prioritami uvádí rovnûÏ zavedení elektronické fakturace pro orgány
státní správy a jejich dodavatele. Tématu se soustavnû vûnuje v Bruselu také Mno-
hostranné evropské fórum pro elektronickou fakturaci (European Multi Stakeholder
Forum on Electronic Invoicing - EMSFEI). Na otázky spojené s evropskou legislativou
k elektronické fakturaci se ptáme v rozhovoru Petra Ondrá‰ka, fieditele pro marketing
a strategick˘ rozvoj CCV, kter˘ je nominován ministerstvem vnitra jako jeden ze dvou
zástupcÛ âR do tohoto poradního orgánu Evropské komise.

V¯HODY ELEKTRONICKÉ V¯MùNY STRUKTUROVAN¯CH DAT 
ZÒSTÁVAJÍ VùT·INù PODNIKATELÒ STÁLE SKRYTY

SPOLEâENSK¯ PODZIM V OBRAZECH

Petr Ondrá‰ek

Fórum má 63 ãlenÛ, kromû reprezentantÛ ãlensk˘ch státÛ také zástupce
evropsk˘ch institucí.

S Martinem Benûm (vlevo) jako zástupcem Slovenska své postoje
konzultují âe‰i nejãastûji.

Peter Potgieser na zasedání EMSFEI prezentoval za CEN schválen˘ 
harmonogram pfiíprav nové normy e-fakturace.

Jak se dot˘kají na‰eho podnikatelského
prostfiedí závûry jednání se zástupci ostat-
ních státÛ na fóru EMSFEI v Bruselu?
Jde skuteãnû o velmi Ïhavé evropské téma,
kterému se Evropská komise a EMSFEI 
uplynulé tfii roky soustavnû vûnují.  Má a dále
bude mít dopady na oblast elektronické
v˘mûny dat také u nás. âásteãnû uÏ jsme
pocítili na vlastní kÛÏi poÏadavky na legisla-
tivní harmonizaci v pfiípadû novelizace zákona
o DPH, která vstoupila v platnost v lednu
2013. Na základû smûrnice Rady Evropy
2010/45/EU novela mimo jiné zrovnoprávnila
elektronické a papírové doklady z hlediska
legislativních poÏadavkÛ. 
Proto také u nás vzniklo v záfií 2011 Národní
mnohostranné fórum âR pro e-fakturaci, kde
se úãastní zástupci pfiíslu‰n˘ch ministerstev
a podnikatelsk˘ch svazÛ a pravidelnû pÛsobí
pfii Hospodáfiské komofie âR s cílem pfiená‰et 
a koordinovat aktivity vedoucí k jednotn˘m
principÛm v rámci evropského hospodáfi -
ského prostoru.  

Jaké dal‰í dopady pro âR máme oãekávat
od probíhající evropské harmonizace 
elektronické fakturace? 
Cílem Evropské komise a Mnohonárodního
fóra pro elektronickou fakturaci je nejen 
legislativní harmonizace, ale také podpora
práce vedoucí k pfiijetí standardního modelu
údajÛ  faktury. 

V ãervenci 2013 byl tématem návrh smûrnice
EP a Rady o e-fakturaci pfii zadávání vefiej -
n˘ch zakázek. V dubnu 2014 byla smûrnice
pfiijata Evropskou radou.  
Podstatné je, Ïe  byla pfiijata nová smûrnice
Evropského parlamentu a Rady 2014/55/EU
o elektronické fakturaci ve vefiejn˘ch za-
kázkách, která mj. poÏaduje vytvofiení nové
evropské normy pro elektronickou fakturaci.

âemu se aktuálnû fórum vûnuje?
Evropské fórum získalo po tfiech letech své
práce aktuálnû nov˘ mandát vydan˘ jako
Rozhodnutí EK s platností na dal‰í tfii roky.
Zástupci ãlensk˘ch státÛ jsou zapojováni do
tfií skupin. První skupina zabezpeãuje koordi-
naci mezi EMSFEI a Evropsk˘m fórem pro
vefiejné zakázky (EXEP). Druhá monitoruje
zavádûní smûrnice o DPH 2010/45 v ãlen-
sk˘ch zemích. Tfietí pak pfiedev‰ím podporuje
Evropsk˘ v˘bor pro normalizaci (CEN) pfii
vytváfiení EU standardu pro sémantick˘
model e-faktury. 

Jak˘ v˘znam by mûl takov˘ nov˘ standard
e-faktury?
Troufám si tvrdit, Ïe pro stávající uÏivatele
EDI komunikace prakticky nijak dramatick˘.
Elektronická v˘mûna dat vychází z globálních
standardÛ, které musí respektovat také novû
tvofiená evropská norma pro elektronickou
fakturaci.  Tomu odpovídá jak dûní na fóru,

tak pfiedev‰ím na workshopu CEN BII 
(Business Interoperability Interfaces), kter˘
má pfiípravu normy na starost. 
Evropská norma by mûla vymezit sémantick˘
model jádra faktury a je Ïivou diskusí, jak 
zajistit interoparabilitu se stávajícími stan-
dardy. V pfiekladech direktivy do národních
státÛ se objevila spousta zmatkÛ, zda bude
„one“ nebo „any of the syntaxes“. Dnes je 
patrné smûfiování k tomu, Ïe evropská norma
nakonec bude formována tak, Ïe ani nemÛÏe
b˘t daleko od subsetÛ EDI. Mezi vybran˘mi
syntaxemi lze oãekávat UN/CEFACT XML CII
v.3, UBL, PDF/A3 a EDIFACT.

Jak˘ je dopad na oblast e-zakázek?
Jsou to spojené nádoby. Evropská komise
zfiídila dal‰í fórum, a to pro problematiku
vefiejn˘ch zakázek jako Multistakeholder 
Expert Group on e-Procurement. Obû fóra 
by mûla úzce spolupracovat. V âR je tato
problematika smûfiována na Ministerstvo 
pro místní rozvoj. 
V oblasti e-fakturace je tfieba se vypofiádat 
s negativním jevem, Ïe jednotlivé státy pouÏí-
vají pro státní správu nesourodé systémy
elektronické fakturace. Pro vefiejn˘ sektor ne-
existoval Ïádn˘ doporuãen˘ nebo obecnû zá-
vazn˘ standard pro snadnou pfieshraniãní
v˘mûnu elektronick˘ch dokumentÛ. DÛle Ïit˘m
projektem je vyuÏití infrastruktury PEPPOL
(Pan-European Public Procurement Online)
jako otevfiené evropské platformy.

Strukturovanou v˘mûnu dat umoÏÀuje v âR
zatím vedle standardních formátÛ EDI faktur
také ãesk˘ ISDOC. Jaká je jeho role a zas-
toupení mezi va‰imi zákazníky? 
Obecnû vzato nejde ani tak o velikost firmy
jako o to, které procesy potfiebujete elektronic -
ky fie‰it, resp. provázat. Pokud máte v˘robu 
a zboÏové faktury nebo jste napfiíklad ob-
chodní fietûzec ãi logistick˘ operátor, a chcete
elektronicky zasílat i dal‰í dokumenty, napfiíklad
objednávky, dodací listy apod., pak jistû zvolíte

plnohodnotné EDI, které cel˘ tento proces
umí zprávami pokr˘t. 
Oproti tomu napfiíklad podnikatelé ve
sluÏbách ãi Ïivnostníci, ktefií pouze fakturují,
mohou b˘t rádi za moÏnost vyuÏít jednodu-
chost formátu ISDOC. âást lokálních sys-
témÛ jej umí podporovat a snaÏíme se jej
nabízet protistranám jako moÏnou variantu. 
Podstatné v‰ak je, Ïe se v Ïádném pfiípadû
nemusíte bát, Ïe si va‰e protistrana nebude
umût dan˘ formát pfieãíst. Na trhu je nûkolik
operátorÛ, ktefií vyuÏívají svá clearingová cen-
tra pro pfieklady elektronick˘ch dokumentÛ
do libovolného formátu a zaji‰Èují i jejich
bezpeãné doruãení. 

V ãem spatfiujete nejvût‰í úskalí (dÛvod 
pomalého prosazování) elektronické faktu-
race v âR?
Je to vícero soubûÏn˘ch aspektÛ. Na prvním
místû bych asi uvedl velmi slabou podporu

ze strany státní správy, kde aktuálnû zfiejmû
chybí jak vÛle b˘t motorem zmûn, tak i
odbornost. S tím souvisí i z hlediska pfienosÛ
dat ne‰ikovnû uzavfien˘ a v mnoha vûcech
nedofie‰en˘ systém datov˘ch schránek. 
Na druhém místû pak vidím ‰patnou infor-
movanost.  Je tfieba, aby podnikatelé obecnû
více chápali oboustranné pfiínosy elektro -
nické v˘mûny strukturovan˘ch, tedy auto-
maticky pfiíjemcem zpracovateln˘ch dokladÛ
a nemûli pocit, Ïe zasláním PDF faktury
emailem je problém vyfie‰en. 
Je potfieba spolupracovat tfieba na pÛdû
Národního fóra âR pro e-fakturaci a Hospo -
dáfi ské komory na tom, jaké budou dal‰í kroky
vlády v zavedení povinné elektronické fakturace
pro orgány státní správy a jejich dodavatele,
a to v souladu se smûrnicí 2014/55/EU.  -kmr-
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EDI
Na zaãátek nám trochu ujasnûte, co to
vlastnû Inventory Report je a k ãemu slouÏí?

Inventory Report je novû pfiipravovaná
sluÏba, která umoÏní dodavatelÛm do ob-
chodních fietûzcÛ zjistit, kolik jejich zboÏí se
na prodejnách odbûratelÛ za dané období
prodalo a jaká byla nebo je v˘‰e zásob na
skladech tûchto prodejen. Dodavatelé tak
budou moci díky tûmto informacím odhalit
v˘padky zboÏí na prodejnû nebo regálu,
pfiesnû vyhodnotit promoakce a lépe pláno-
vat logistiku a potaÏmo i v˘robu. 

Jak˘m zpÛsobem Inventory Report funguje?
Odkud získáváte data odbûratelÛ? 

Inventory Report stahuje a zpracovává údaje,
které obchodní fietûzce dávají k dispozici 
v EDI zprávû INVRPT. Prostfiednictvím webové
aplikace pak umoÏÀuje zákazníkÛm tato data
filtrovat nebo seskupovat podle rÛzn˘ch
kritérií a získávat tak informace, které jsou
dÛleÏité zejména pro obchod a supply chain. 

V souãasné dobû EDI zprávu INVRPT posílá
Tesco âR i SK, Makro/Metro, dále spoleã nost
Globus nebo dm drogerie markt. Pevnû 
dou fám, Ïe jakmile se prokáÏe, Ïe jde o sluÏbu,
která je prospû‰ná pro obû strany, budou 
ji postupnû zavádût dal‰í a dal‰í odbûratelé.
UÏ teì máme impulzy od na‰ich zákazníkÛ,
Ïe by nûco podobného uvítali napfiíklad 

Jak financovat zakázky s velk˘mi hráãi? 

Mladé firmy podnikající ve sluÏbách mají
velk˘ problém jak získat provozní financování
na zakázky s velk˘mi firmami s dlouhou dobou
splatnosti. Taková firma totiÏ ãasto nemá
Ïádná fixní aktiva, napfiíklad progresivnû ros-
toucí marketingová agentura rozhodnû nevlastní
v˘robní halu, ale jejím nej vût‰ím aktivem je
deset specialistÛ v pronajaté kanceláfii. Taková
firma bez fixních aktiv a obchodní historie 
je pak pro bankovní domy nefinancovatelná. 

Pfiedfinancování faktur (faktoring) je pro tyto
pfiípady ideálním fie‰ením. Kreditní riziko
neurãuje malá marketingová agentura, ale
naopak miliardov˘ koncern, kter˘ je v tomto
pfiípadû v roli odbûratele reklamy. Takto je
dnes moÏné financovat men‰í firmu za ceno -
v˘ch podmínek mnohem vût‰ího subjektu.

Cenu penûz totiÏ vÏdy urãuje riziko investice
a faktoringov˘ provider drÏí ve své podstatû
dluÏní úpis miliardového koncernu. Takov˘
postup nebyl aÏ do nedávna moÏn˘, hodnotila
se pfiedev‰ím bonita zákazníka a nikoliv
odbûratele. Díky roz‰ífiení moÏností poji‰tûní
pohledávek se ale mûní zaÏitá pravidla 
a faktoring pro malé a stfiední podniky je nyní
dostupnou záleÏitostí.

Existuje nûjaké srovnání se sluÏbou, jakou je 
Instantní platba?

Inspiraci jsme ãerpali ve Velké Británii, kde
obdobnû funguje úspû‰ná a dnes zavedená
sluÏba. Mohu fiíct, Ïe od zaãátku roku jsme
profinancovali faktury za 72 milionÛ korun,
coÏ je více, neÏ za první rok dokázal ná‰ brit-
sk˘ vzor. Díky dobrému v˘bûru odbûratelÛ
navíc ani jediná faktura nezÛstala nepropla-
cena. Rádi bychom sluÏbou nadále zaplÀovali
mezeru, kterou v této oblasti u nás jednoz-
naãnû vnímáme. 

Jaké pfiekáÏky brzdí faktoring u nás?  

âastou pfiekáÏkou ve faktoringu jsou pro
men‰í firmy minimální roãní faktoringové
limity a minimální poãty odbûratelÛ. Vût‰ina
spoleãností podnikajících ve sluÏbách má 
v prvních tfiech letech fungování problém splnit
jeden a nûkdy i oba z nastaven˘ch limitÛ. Tyto
limity jsou vût‰inou nastaveny na minimálnû
patnáct milionÛ korun roãního obratu pfies
faktoring oproti alespoÀ pûti schválen˘m
odbûratelÛm, coÏ je ale specifikum ãeského
prostfiedí a ne faktoringu jako takového. 

MoÏná právû proto u nás pfies faktoring 
projde pfiibliÏnû pouze 3,5 % HDP. Naopak 
v Británii, kde jsou sluÏby jako faktoring

daleko rozvinutûj‰í a flexibilnûj‰í, projde pfies
faktoring 14,5 % HDP. Situace v âesku se
sice postupnû zlep‰uje a firmy uÏ mají moÏ -
nost financovat jednotlivé zakázky a projekty,
ale stále je je‰tû pfied námi dlouhá cesta.

Jak tedy uvolnit pracovní kapitál a pfiitom
zrychlit platby dodavatelÛm? 

¤e‰ením je vyuÏití reverzního faktoringu.
Díky této sluÏbû lze prodlouÏit celkovou dobu
splatnosti závazkÛ, tím získat volné
prostfiedky do pracovního kapitálu a zároveÀ
zlep‰it situaci dodavatelÛ. Working capital 
release je cílem vût‰iny CFO velk˘ch firem 
a jednou z moÏností je právû prodlouÏení
doby splatnosti závazkÛ. Negativním dopadem
je rozhofiãen˘ dodavatel, kter˘ uÏ pfii 45 dnech
splatnosti prskal a pfii ‰edesáti dnech splat-
nosti zaãíná kfiiãet. 

Alternativou mohou b˘t jednorázová skonta
pfii zkrácení doby splatnosti, nicménû se ne-
jedná o systémové a dlouhodobû udrÏitelné
fie‰ení. DodavatelÛm je zapotfiebí nabídnout
platformu, do které zadají fakturu, u které
chtûjí zkrátit splatnost, a ta se jim automaticky
pfiedfinancuje. Dodavatele lze navíc motivovat
k pfiechodu na EDI formát, tak aby do‰lo 
k elektronizaci v˘mûny dokumentÛ. V˘sledkem
zavedení reverzního faktoringu je pak voln˘

pracovní kapitál a spokojen˘ dodavatel, kter˘
si díky CFO mÛÏe efektivnû fiídit cash flow tak,
jak potfiebuje. Cenu úroku financování urãuje
bonita odbûratele, ale kryje ji dodavatel, a to
podle toho, jak financování vyuÏívá.

Instantní platba pfiichází s originální
my‰lenkou, Ïe lze auditovat obchodní 
pfiípad bez papírÛ pouze z elektronické 
komunikace mezi systémy. Je originál 
elektronické písemnosti stejnû dÛvûry-
hodn˘ jako v listinné podobû?

Ano je, souãasná legislativa totiÏ koneãnû
zrovnoprávÀuje elektronick˘ a papírov˘ formát.
Oblast sluÏeb faktoringu tak mûní zkostnatûlé
papírové postupy díky moÏnostem EDI 
komunikace. Je to prostor k efektivitû také 
z toho pohledu, Ïe faktoring b˘vá vnímán
jako administrativnû nároãn˘ proces, kdy 
klienti musí poskytovat originály ãi kopie
dokumentace, vytváfiet sestavy faktur a vy-
plÀovat formuláfie. Digitalizace pomáhá auto -
matizaci procesu v˘mûny dokumentÛ a tím
zlevÀuje a zjednodu‰uje faktoringové sluÏby
pro zákazníky. Originálem dokladÛ je rovnou
elektro nick˘ dokument. V˘mûna obchodních
a logis tick˘ch dokladÛ EDI se neomezuje
pouze na fakturu, ale dokáÏe dokladovat pro-
cesnû celou auditní stopu obchodního pfiípadu.
Dûkuji za rozhovor.                               -onr-

od obchod níkÛ pÛsobících primárnû v oblasti
elektra nebo hobbymarketÛ. 

Jak vznikl nápad pfiijít s nástrojem, kter˘ 
se bude zásobami a prodeji u odbûratelÛ
zab˘vat?

Bylo to hned nûkolik impulzÛ najednou. Ten
úplnû prvotní pfii‰el od zákazníka, kter˘ dodá-
val zboÏí prostfiednictvím nûkolika distribu-
torÛ a posteskl si, Ïe vlastnû neví, kde se jeho
zboÏí prodává a v jakém mnoÏství. Dále jsme
se setkali s tím, Ïe zákazníci vyuÏívají ob-
chodní zástupce k tomu, aby kontrolovali, zda
je jejich zboÏí fyzicky pfiítomné na dané
prodejnû. V‰echny tyto informace jsou v‰ak
pfiímo ve zprávû INVRPT a vnímali jsme, Ïe
je ‰koda, Ïe je tato zpráva velmi málo
vyuÏívána. âást zákazníkÛ EDI zprávu 
INVRPT zpracovávala, aÈ uÏ prostfiednictvím
Excelu, nebo pomocí vlastními silami 
naprogramovaného fie‰ení, proto nám 
pfii‰lo smysluplné pfiijít s aplikací, která
umoÏní plo‰né vyuÏití tûchto cenn˘ch 
informací. 

Zájem o tuto problematiku jsme zaznamenali
také v rámci âesko - Slovenské iniciativy 
ECR na pracovní skupinû vûnované 
benchmarkingu. SluÏbu testujeme a pos-
tupnû pfiipravujeme na základû poÏadavkÛ
zákazníkÛ, ktefií projevili zájem se zapojit do
pilotního provozu. Zde bych rád zmínil velmi

cennou zpûtnou vazbu zejména od spoleã -
ností Unilever a Nestlé, které dnes jiÏ první
verzi pouÏívají.

S ãím tedy mÛÏe Inventory Report doda-
vatelÛm pomoci? 

Mezi ãasté scénáfie pouÏití patfií napfi. zji‰tûní
aktuálního stavu zásob pfied zaãátkem promo -
akce. Údaje lze vyuÏít rovnûÏ jako podklady

pro obchodní zástupce, ktefií se mohou zamûfiit
na problémové prodejny nebo produkty. Díky
Inventory Reportu lze pfiesnû vyhodnotit, jak
si vedla konkrétní prodejní akce a pfiípadnû ji
porovnat s prodejem za jiné období nebo
bûhem pfiedchozí akce. Díky Inventory 
Reportu lze snadno identifikovat v˘padky
zboÏí, sledovat jak˘m zpÛsobem se vyvíjí
jeho zásoby a pfiipravit se na dodání zboÏí. 

Kdy oãekáváte, Ïe bude sluÏba standardnû
na trhu dostupná?

JiÏ dnes je moÏno si Inventory Report vyzkou -
‰et v tzv. betaverzi s údaji od obchodních
fietûzcÛ Tesco a Makro. V prÛbûhu roku 2015 by
pak mûly pfiib˘t údaje od dal‰ích protis tran
a mûla by b˘t plo‰nû uvolnûna standardní
verze s roz‰ífien˘mi funkcemi. V pfiípadû zájmu
o spu‰tûní funkãní betaverze sluÏby Inventory
Report mohou zákazníci poÏádat o zprovoznûní
na e-mailu marketing@ccv.cz.              -kmr-

INVENTORY REPORT JE ZBRUSU NOVÁ SLUÎBA, 
KTERÁ VZNIKLA NA ZÁKLADù P¤ÁNÍ NA·ICH ZÁKAZNÍKÒ

"Inventory Report je zbrusu nová sluÏba, která vznikla na základû pfiání
na‰ich zákazníkÛ," fiíká v rozhovoru Václav Kameníãek, fieditel divize 
Inovace a mobilní fie‰ení. Novinku pfiedstavil na konci listopadu na
bratislavské konferenci Slovlog. Jeho t˘m má ve spoleãnosti CCV Informaãní
systémy na starosti v˘zkum nov˘ch fie‰ení a jedním z nich je právû vyuÏití
EDI pro lep‰í plánování stavu zásob v celém dodavetelském fietûzci.

Tradiãním problémem financování mal˘ch a stfiedních podnikÛ je bonita

podniku. Pro tyto firmy je pak obtíÏné se dále rozvíjet bez provozního 

financování. Jak si v takové situaci poradit, jsme se zeptali Adama ·oukala,

jednatele spoleãnosti Investiãní aukce, která je drÏitelem licence âNB 

a partnerem sluÏby ORION Instantní platba.

Václav Kameníãek

ELEKTRONIZACE DOKLADÒ ZEFEKTIV≈UJE FAKTORING

Pro v˘robní a obchodní spoleãnosti,
které pro své podnikání potfiebují
zboÏové objednávky a faktury je jiÏ
fiadu let EDI stejnû jasnou volbou jako
jsou elektronické letenky pro aerolinky.
Zpracování a roze sílání letenek ve
velk˘ch objemech by bylo prostû a jedno -
du‰e pfiíli‰ drahé pfiedev‰ím díky 
nákladÛm na po‰tovné, tisk a pracovní
sílu. Stejnû jednoznaãné pfiímé i ne -
pfiímé benefity má zavedení EDI ve fir-
mách, kde nahrazuje sloÏité manuální
procesy obûhu daÀov˘ch a logistic -
k˘ch dokladÛ.

A pfiesto jednoznaãnû pozitivní a snadno
spoãítatelné ROI (Return of investment)
není hlavním tahounem zavádûní EDI ve
firmách na celém svûtû, a to vãetnû
âeské republiky. Je to pfiekvapivé
zji‰tûní?

Svûtov˘ prÛzkum IDC Manufacturing 
Insights 2013, kter˘ ukázal na stále velk˘
potenciál EDI pfiedev‰ím mezi SME do-
davateli, mimo jiné pokládal firmám
otázku: „Co bylo hlavním impulsem 
investic do vylep‰ení B2B integrace 
s obchodními partnery pomocí zavedení
EDI ve va‰í spoleãnosti?“

V˘sledky ukázaly, Ïe vût‰ina firem se
chová reaktivnû v tlaku svého okolí,
místo aby sama hledala cesty k úsporám
a vy‰‰í kvalitû dodavatelsko-odbûratel-
sk˘ch vztahÛ. 64 % firem uvádí, Ïe hlavním
dÛvodem pro zavedení EDI byl poÏa-
davek zákazníka a 16 % uvádí tlak doda-
vatele. 12 % jich pak reagovalo na
poÏadavek logistického partnera (LSP). 

Zajímavé je, Ïe 30 % firem zavedlo EDI na
zákla dû tlaku konkurence, která EDI
pouÏívala pfied nimi a iniciovala tak jejich
rozhodnutí. Pouze 17 % spoleãností bylo
motivováno normami a legislativními
dÛvody pro zaji‰tûní vy‰‰í spolehli vosti
mechanismu nad elektronic k˘mi
daÀov˘mi doklady obchodních pfiípadÛ.

48 % firem uvedlo, Ïe mezi dÛvody zave-
dení EDI byla úvaha o návratnosti inves-
tice. V âeské republice a na Slovensku je
pomûr firem, pro které byl prvním im-
pulzem právû poÏadavek na stranû
zákazníka, je‰tû vy‰‰í. Snahu 
o úspory (ROI) uvádí jako primární
dÛvod zavedení EDI jen men‰ina ãesk˘ch 
a slovensk˘ch firem.

Z tohoto prÛzkumu je jasné, Ïe ROI je pfii
rozhodování o zavedení EDI ve firmû
stále na druhé koleji. Velcí zákazníci na -
staví EDI komunikaci jako mandatorní
poÏadavek pro spolupráci a praktické
benefity elektronické v˘mûny dat jsou
potom pro dodavatele druhotné, pfiestoÏe
konkrétnû ROI by mûlo b˘t primárním
impulzem. Jde pfiece o zfiejmé zefektiv -
nûní na obou stranách vztahu obchodních
partnerÛ.     

Ladislav Chovítek

PROâ NENÍ 
VYSOKÉ ROI
TAHOUNEM 
ZAVÁDùNÍ EDI?

Peníze za faktury hned



vyuÏití elektronické v˘mûny dat (EDI), pro
kterou vyuÏívá Gaston fie‰ení ORION EDI.
Vztah s klienty tak nekazí problémy s nedo-
drÏením kvality ãi skladbou dodávek. I díky
tomu si Gaston v dobû krize dokázal udrÏet
v‰echny zákazníky i 1,5 miliardové trÏby.

Doprava a obalové saldo 
na míru

Nedlouho po úspû‰ném nasazení fiízeného
skladu do‰lo v souvislosti s expanzí na
domácím i zahraniãním trhu k identifikaci
potfieby optimalizace dal‰í ãásti logistického
fietûzce - dopravy a obalového salda. Náklady
na dopravu pochopitelnû tvofií nemalou ãást
celkov˘ch nákladÛ firmy. Obaly (takfika
v˘hradnû palety) pak pfiedstavují znaãn˘
objem zásob i ve finanãním vyjádfiení. Navíc
drtivá vût‰ina obalÛ se nachází mimo 
centrální sklad (u dopravcÛ, zákazníkÛ, 
dodavatelÛ).

Doprava zboÏí je v Gastonu zaji‰Èována
v˘hradnû externími smluvními pfiepravci.
ManaÏefii spoleãnosti pfiedpokládali, Ïe opti-
malizací dopravy dosáhnou v˘znamn˘ch
úspor za souãasného zachování schopnosti
dodávat zboÏí v poÏadovaném ãase. Cílem
bylo rovnûÏ získat správné informace o do-
pravních nákladech k jednotliv˘m zákazní -
kÛm vzhledem k objemÛm a hmotnostem
dodaného zboÏí, coÏ jsou velmi v˘znamná
data pfii vyjednávání s obchodními fietûzci 
o cenách a dodávkách.  

Od zaãátku v˘voje modulu dopravy bylo 
zfiejmé, Ïe se jedná o relativnû samostatné
agendy, které jsou v urãit˘ch styãn˘ch
bodech provázány a mají spoleãné kontroly
a v˘stupy. Doprava byla navrÏena jako para-
metrická komplexní úloha s ãíselníky, které
definují dopravce, jejich pfiepravní kapacity,
sluÏby, auta a fiidiãe. V‰echny ãíselníky
zahrnují i vazbu na smluvní fakturaãní údaje
(ceny) a podklady pro m˘to. Dále byl navrÏen

ãíselník obvykl˘ch závozov˘ch tras s jiÏ 
detailnû pfieddefinovan˘mi podklady pro
komplexní v˘poãet ceny. Pro koneãnou fázi
fakturace pfiepravních nákladÛ pak vznikl
samostatn˘ ãíselník pro efektivní a detailní
rozpoãet dle sledovan˘ch kriterií.  

Logistika integrována 
v jednom systému

Logistická ãást dopravy byla koncepãnû 
zaãlenûna do celkového fiídícího panelu 
v aplikaci fiízeného skladu, kter˘ sleduje a fiídí
objednávky zákazníkÛ od jejich vzniku aÏ po
ukonãení expedice a odvoz zboÏí. V˘hodou
tohoto fie‰ení je fakt, Ïe fiízení expedice
probíhá v souladu s naplánovan˘mi a za-
ji‰tûn˘mi pfiepravními kapacitami a nedochází
k hromadûní zboÏí v expediãních zónách. 
V pfiípadû potfieby je pak moÏné operativnû
mûnit pfiepravce nebo jeho auta, popfiípadû
dotûÏovat nebo odtûÏovat náklad o nûkteré
objednávky. Podle stavu realizovan˘ch
odvozÛ zboÏí je i on-line pfiehled o voln˘ch
kapacitách na expediãní plo‰e skladu. Pro
dopravu na nefiízen˘ch skladech a speciální
dopravní poÏadavky vznikla samostatná 
aplikace, která vyuÏívá shodn˘ch ãíselníkÛ,
ale není propojena na fiídící panel fiízeného
skladu. Pfiesto dokáÏe plnit shodné poÏa-
davky na objednávku a realizaci pfiepravy.

Dal‰í fází v˘voje pak pro‰el standardní faktu-
raãní a evidenãní modul, do kterého byly 
zaãlenûny kontrolní a rozpoãtové funkce pro
efektivní zpracování dokladÛ od dopravcÛ 
a sledování jejich kvality a správnosti vãetnû
pfiiznání dopravních bonusÛ.

U obalÛ se podstatnû aktualizovala pÛvodní
zjednodu‰ená úloha, roz‰ífiení se t˘kalo 
detailního sledování vydan˘ch a pfiijat˘ch
palet dopravcÛ, agendy pfiijat˘ch paletov˘ch
voucherÛ od zákazníkÛ a celkové restruktu-
ralizace sledování paletového hospodáfiství
na fiízen˘ch i nefiízen˘ch skladech. Systém

tak nyní umoÏÀuje sledovat on-line stavy ve
v‰ech tûchto segmentech a fiídit je dle
potfieby tak, aby nedocházelo ke zbyteãn˘m
nákupÛm, ztrátám z prodlení nebo nesrovna -
lostem s dopravci. 

Pfiínosy sjednocen˘ch procesÛ 
Management spoleãnosti si nejvíce cení
pfiínosu spoleãného a jednotného zpracování
dat a dokladÛ pro centrálu i hlavní fiízen˘
sklad, kter˘ je geograficky vzdálen, a pfiedá -
vání podkladÛ tak pÛsobilo problémy. 
V rámci celé firmy pak do‰lo ke sjednocení
procesÛ. Posílením kontrolní ãinnosti se za-
mezilo neoprávnûn˘m nákladÛm ve fakturaci

a zlep‰ila se vyjednávací pozice obchodníkÛ,
ktefií znají reálné náklady  jednotliv˘ch zákaz -
níkÛ. V oblasti palet se pak v˘raznû zamezilo
jejich ztrátám. 

ManaÏerské informace z celého systému pro
vedení firmy poskytuje specializované fie‰ení
Business Intelligence. Yvona ·tûrbová, 
ekonomická fieditelka spoleãnosti, doplÀuje:
„Nyní dokáÏeme lépe sledovat poptávku trhu
a odbourat nadbyteãné zásoby. Pro na‰i
spoleãnost je velmi dÛleÏité mít dokonal˘
pfiehled o nákupu, prodeji, a zejména 
zásobách, které s vyuÏitím správn˘ch,
pfiehledn˘ch a okamÏitû dostupn˘ch infor-
mací mÛÏeme lépe optimalizovat.“       -kca-

KVALITA SYSTÉMU MÁ PRO GASTON NEVYâÍSLITELNOU HODNOTU

WMS
Gaston je rodinná firma zamûfiená na import a distribuci zejména konzervovan˘ch
potravin. Tato spoleãnost, známá pod znaãkou Giana, vyuÏívá pro pokroãilé fiízení
logistick˘ch a obchodních procesÛ vedle ERP systému Microsoft Dynamics i logis -
tické fie‰ení CCV ¤ízen˘ sklad. Pfiínosy WMS (Warehouse Management System) 
se pfiitom promítly takfika okamÏitû po nasazení, návratnost investice byla 21
mûsícÛ. Do‰lo k 20% zmen‰ení skladovací plochy pfii 13% rÛstu obratu i sníÏení
úvûrového zatíÏení.  

Implementaci nového systému zahájila de-
tailní procesní anal˘za i optimalizace logistiky
a fiízení skladov˘ch zásob. Jedin˘ problém,
kter˘ se po spu‰tûní systému vyskytl, spoãí-
val v lidském faktoru. Skladníci si totiÏ museli
zvyknout, Ïe pokud je systém po‰le pro
paletu tfieba o dvû uliãky dál, musí skuteãnû
vyskladnit tuto paletu pfiesnû podle pokynÛ
na radiofrekvenãním terminálu, aby v‰e fun-
govalo, jak má. Systém vyskladÀování mûl
pfiitom vÏdycky svÛj dÛvod – aÈ jiÏ se jednalo
o zohlednûní data exspirace nebo tfieba rezer -
vaci dané palety pro jiného zákazníka.
Naskladnûní na paletu fiídí také podle váhy 
a pevnosti obalÛ, aby omezil pfiípadné rekla-
mace. Bûhem prvních dvou mûsícÛ se za-
mûstnanci s nov˘m systémem sÏili a získali 
k nûmu dÛvûru. 

Logistika pro nároãné 
poÏadavky zákazníkÛ

S nasazením WMS fie‰ení CCV ¤ízen˘ sklad
pfii‰lo nûkolik podstatn˘ch a pfiíjemn˘ch
zmûn. Tou nejsnáze kvantifikovatelnou byla
úspora skladového prostoru, kter˘ zaujímá
celkem 12 tisíc m2. Díky optimalizaci fiízení
zásob se bûhem tfií let podafiilo zmen‰it
potfiebn˘ skladov˘ prostor o cel˘ch 20 %, 
a to i pfiesto, Ïe trÏby spoleãnosti v˘znamnû
rostly. Kromû toho se zlep‰ilo i finanãní
fiízení, díky ãemuÏ bylo moÏné sníÏit úvûrové
zatíÏení spoleãnosti. 

Za nejvût‰í pfiínos management povaÏuje
fakt, Ïe systém je stabilní a spolehliv˘. Firma
v kaÏdém okamÏiku ví o kaÏdé jednotlivé
konzervû, aÈ jiÏ je na lodi na Filipínách, 
v kamionu v Peru anebo tfieba na cestû do
skladu obchodního domu v Brnû. Obchodníci
tak pfii jednání se zákazníky vÏdy pracují 
s aktuálními a správn˘mi údaji, a pokud
zákazník potfiebuje napfiíklad konzervovan˘
ananas, mohou mu ihned fiíci, kdy a kolik
ananasu mu jsou schopni dodat a jaké bude
mít datum exspirace. Samozfiejmostí je
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WMS
VÏdy jsme to tak dûlali

Pfiedstavme si domácnost o nûkolika ãlenech.
I zde je tfieba pro udrÏení funkãního skladu
(potravin) v‰e alespoÀ trochu fiídit. Vût‰inou
staãí mít dobrého „vedoucího“, kter˘ nosí v‰e
v hlavû a obãas si vypomÛÏe tuÏkou ãi pa-
pírem. Ale co teprve taková tisíci nebo 
desetitisíci ãlenná domácnost? To uÏ chce
pofiádn˘ systém. Je proto aÏ s podivem, Ïe
znaãná ãást firem s mnohamilionov˘mi obraty
fiídí svÛj sklad jako u trochu vût‰í rodiny a nijak
nezareagovala na mnohdy zásadní rÛst poãtu
a sloÏitosti sv˘ch logistick˘ch operací. 

Zanedbávané IT

Informaãní podpora logistick˘ch procesÛ tak
mnohdy zÛstává v zajetí úãetního systému,
kter˘ fie‰í pouze pfiejímku na sklad s popisem
zboÏí, cenu a mnoÏství zásob. Pokroãilej‰í
podnikové informaãní systémy (ERP) jiÏ sice
pracují i s jistou formou informace o umístûní zboÏí

(o adresaci), o fiízeném skladu ale nemÛÏe b˘t
fieã. Pro jednodu‰‰í pfiípady, kdy je hlavním cílem
„pofiádek ve skladu“, mÛÏe b˘t fie‰ením zavedení
systému pro skladovou evidenci, speciální
skladové aplikace, která nûkdy b˘vá obsaÏena
i v rámci ERP systému. MÛÏe b˘t vyuÏíván také
bez poãáteãní investice formou sluÏby (SaaS)
jako Instantní sklad. V mnoha pfiípadech v‰ak
jen pofiádek nestaãí a kromû adresace pozic
ve skladu je tfieba fiídit jeho cel˘ chod. Na fiadu
pfiichází WMS (Warehouse Management System).

Skuteãnû fiízen˘ sklad

Pokud potfiebujete mít ve skladu pofiádek 
a okamÏit˘ pfiehled, eliminovat úzká místa 
v logistick˘ch procesech, fiídit skladové operace
podle priorit, sníÏit skladové zásoby, zbavit
se systému „ruka – tuÏka – papír“, eliminovat
reklamace, sledovat efektivitu pracovníkÛ ve
skladu a na jejím základû je hodnotit nebo
sledovat pÛvod zboÏí, nemûli byste s v˘bû -
rem WMS rozhodnû váhat. 

V‰echny tyto poÏadavky kvalitní WMS vyfie‰í velmi rychle, jeho základní funkce 
jsou totiÏ následující:

• poziãní (adresné) skladování

• registrace v‰ech procesÛ v reálném ãase

• bezpapírov˘ systém, navádûní a fiízení pracovníkÛ pomocí pfienosn˘ch 
radiofrekvenãních terminálÛ

• trval˘ pfiehled o aktuální situaci ve skladu, automatizace chodu skladu, flexibilita

• automatická identifikace ãárov˘m kódem pfii v‰ech skladov˘ch procesech

• sledování pÛvodu zboÏí v celém logistickém fietûzci, rozli‰ování exspirací, 
‰arÏí, sériov˘ch ãísel

• maximální vyuÏití elektronické v˘mûny dat (EDI)

(zdroj: WMS fie‰ení CCV ¤ízen˘ sklad)

Vzhledem k tomu, Ïe nasazení kvalitního
WMS dÛslednû podchytí ve‰keré skladové
procesy, nemÛÏe b˘t v˘sledkem nic jiného
neÏ pofiádek, pfiehled, efektivita, úspory. Návrat-
nost investice rozhodnû nebude v mnoha
letech – a fakticky mÛÏe b˘t i témûfi okamÏitá.
AÏ ãtvrtina firem z oblasti FMCG totiÏ fie‰í 
nedostatek sv˘ch skladov˘ch kapacit. 
A jedním z pfiínosÛ nasazení WMS je i zv˘‰ení
kapacity stávajícího skladu o desítky procent.
Proã tedy namísto drahé stavby ãi pronájmu
dal‰ích prostor nezvolit mnohonásobnû 
levnûj‰í fie‰ení?                                    -kmr-

Logistické ãinnosti jsou jako Ïiv˘ organismus. âím více je osekáváme, tím hÛfie fungují. Redukce nákladÛ je v‰ak zpravidla to první,

k ãemu management firmy pfiistoupí v situaci, kdy podniková logistika vykazuje neuspokojivé v˘sledky. Nezfiídka totiÏ dojde k závûru,

Ïe provozní a distribuãní náklady jsou vysoké, produktivita pracovníkÛ skladu nízká a data (pofiizovaná ruãnû) nepfiesná. Skladové 

a manipulaãní plochy jsou pak obvykle pfiedimenzované, anebo naopak poddimenzované. Logistika je tehdy vnímána spí‰e jako 

nákladová poloÏka neÏ proces, kter˘ mÛÏe zásadnû pfiispût k celkové efektivitû podniku. Pokud ale logistické ãinnosti pov˘‰íme na

místo, kde se vytváfií pfiidaná hodnota, jsme na dobré cestû. A jak nejlépe zaãít? Zv˘‰enou podporou v oblasti informaãních technologií.

NASAZENÍ WMS ODHALÍ I NETU·ENÉ MOÎNOSTI PODNIKOVÉ LOGISTIKY
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ELEKTRONICKÁ V¯MùNA DOKLADÒ PRONIKÁ DO FIREM V âR
MEZIROâNÍ NÁRÒST POâTU ZPRÁV U ORION EDI P¤ESÁHL 20 %

ZA NEJLEP·Í EDI PROJEKT ROKU 2014 OCENùN MALL.CZ 

EDI
Firmy v âeské republice stále více elektronizují své obchodní procesy s vyuÏitím
elektronické v˘mûny dokladÛ s obchodními partnery. Celkov˘ objem elektronické
v˘mûny dokumentÛ (EDI – Electronic Data Interchange) procházející pfies konsoli-
 daãní centrum ORION EDI spoleãnosti CCV Informaãní systémy, pfiesáhl za rok 2013
více neÏ 20,4 milionu EDI zpráv. Oproti pfiedcházejícímu roku narostl objem 
dokladÛ pfienesen˘ch pfiedním konsolidátorem více neÏ o pûtinu. Tato skuteãnost
je dÛsledkem zejména v˘znamného rÛstu penetrace EDI i mimo oblast velk˘ch 
obchodních fietûzcÛ rychloobrátkového zboÏí. 

EDI projekt roku, kaÏdoroãní soutûÏ odborného portálu EDIzone.cz, která oceÀuje

inovativní a úspû‰ná nasazení EDI, ovládla v leto‰ním roce spoleãnost Internet

Mall provozující internetov˘ obchod MALL.CZ. Udûlení hlavní ceny si vyslouÏila za

projekt zavádûní elektronické komunikace EDI pro efektivnûj‰í v˘mûnu dokladÛ

typu objednávka (ORDERS), avízo dodávek (DESADV) a faktura (INVOIC) se sv˘mi

dodavateli. Mezi dal‰ími ocenûn˘mi jsou spoleãnosti Uni Hobby a Makro Cash & Carry.

Miliony elektronick˘ch faktur
i objednávek 
Kromû zv˘‰ení samotné penetrace EDI 
komunikace se meziroãnû roz‰ífiilo vyuÏití
nov˘ch typÛ strukturovan˘ch EDI zpráv nebo
jiÏ pouÏívan˘ch zpráv. NárÛst se t˘kal drtivé
vût‰iny z 27 pouÏívan˘ch EDI zpráv v âR
vãetnû tûch nejroz‰ífienûj‰ích, kter˘mi jsou
faktura (EDI zpráva INVOIC) a objednávka
(ORDERS). Elektronick˘ch faktur si pfies
ORION EDI firmy v roce 2013 vymûnily témûfi

o 12 % více neÏ v pfiedchozím roce, objed-
návek pak o 10,5 % více. Dodací listy 
(EDI zpráva DESADV) zaznamenaly nárÛst
dokonce o 21,7 %, na v˘znamu navíc
zpráva DESADV získává ve spojení se stále
roz‰ífienûj‰í identifikací palet pfies 
paletovou etiketu. Z opaãného smûru k do-
davateli pak putuje avízo o pfiíjmu zboÏí
(RECADV) s meziroãním nárÛstem o témûfi
24 % nebo avízo o odeslání platby 
(REMADV) s meziroãním nárÛstem
dokonce o 56 %. 

Udûlení hlavní ceny potvrzuje nov˘ trend, kdy
se EDI komunikace stále ãastûji prosazuje
mimo své tradiãní obory, kde mezi dodavateli
nebyla míra pfiipravenosti na EDI komunikaci
dosud tak vysoká. Oblast internetov˘ch ob-
chodÛ ale pfiedstavuje v souãasné dobû
v˘raznû rostoucí trÏní segment. S ohledem
na neustálé roz‰ifiování nabídky zboÏí a v˘raz-
nou expanzi se pro spoleãnost MALL.CZ stalo
zcela nezbytné zefektivnit, zrychlit i zlevnit své
obchodní a logistické procesy. 

V pfiedchozích letech spoleãnost novû
nasadila podnikov˘ systém SAP a následnû
obrátila svoji pozornost na efektivnûj‰í
v˘mûnu dat s obchodními partnery,
konkrétnû na objednávky, avíza dodávek 
a faktury. „Vzhledem k mnoÏství partnerÛ 
a rozsahu sortimentu je pfienos strukturo -
van˘ch dat velmi Ïádoucí s ohledem na jeho
pfiesnost, zautomatizování a v neposlední
fiadû s tím spojenou úsporu lidské práce na
obou stranách dodavatelského vztahu,“ fiekl
Michal âerven˘, projektov˘ manaÏer ve
spoleãnosti  MALL.CZ. 

50 % dokladÛ do EDI 
za pÛl roku

Souãástí sluÏeb CCV Informaãní systémy
jako EDI poskytovatele bylo také zapojení 
dodavatelÛ do EDI komunikace, tzv. roll-out.
Za první tfii t˘dny od jeho spu‰tûní do‰lo 
k úspû‰nému zapojení hned 61 dodavatelÛ.
Po pouhém pÛlroce od spu‰tûní projektu je
více neÏ 50 % dokladÛ od dodavatelÛ
MALL.CZ pfievedeno z papírového do elektro -
nického formátu EDI. Díky pouÏívání strukturo -
vaného standardu mohou protistrany

vymûÀovat obchodní a logistická data rychle,
bezchybnû a automatizovanû, tedy pfiímo 
z jednoho podnikového systému do druhého.

"Rozhodnutí zavést EDI padlo na základû
na‰ich dlouhodob˘ch plánÛ, které jsme se
rozhodli realizovat s vybran˘m EDI provi -
derem, spoleãností CCV Informaãní systémy.
JelikoÏ se e-commerce rychle rozvíjí a EDI
komunikace s obchodními partnery pfiispívá
ke zvy‰ování produktivity, snaÏili jsme se pro
projekt vytvofiit takové podmínky, aby se jeho
první fáze realizovala co nejrychleji. A protoÏe
dosavadní v˘sledky splnily na‰e oãekávání,
budeme s partnery rádi spolupracovat i na
dal‰ím rozvoji EDI,“ vysvûtluje Eduard Míka,
jeden z vlastníkÛ a technick˘ fieditel

MALL.CZ. Cílem spoleãnosti MALL.CZ je
postupnû zapojit do EDI komunikace celou
svou dodavatelskou základnu. 

100 dodavatelÛ do EDI 
za mûsíc

Druh˘ nejúspû‰nûj‰í EDI projekt za rok 2014
bylo zavedení elektronické v˘mûny obchod-
ních a logistick˘ch dokumentÛ s dodavateli,
kter˘ realizovala spoleãnost Uni Hobby, ãesk˘
fietûzec hobbymarketÛ. Cenu si zaslouÏila 
za projekt úspû‰ného roll-outu více neÏ 100
zapojen˘ch dodavatelÛ do EDI bûhem 
jediného mûsíce, tedy v rekordnû krátkém
ãase.  Úspû‰né zavedení EDI navíc potvrzuje
fakt, Ïe Uni Hobby plánuje jeho roz‰ífiení 
o dal‰í EDI zprávy, jako napfiíklad avízo
dodávek (DESADV) nebo pfiíjemku
(RECADV), aby mohlo v plné mífie vyuÏít
v˘hod EDI komunikace.

Rychlej‰í logistika 
s DESADV a paletovou 
etiketou s SSCC

Pomyslnou bronzovou pfiíãku získala 
v leto‰ním roãníku soutûÏe spoleãnost Makro
Cash & Carry, a to za dal‰í rozvoj projektu 
zavádûní elektronick˘ch dodacích listÛ ve for-
mátu EDI doplnûn˘ch identifikací palet etike-
tami s SSCC kódy. Oproti spoleãnostem
Internet Mall a Uni Hobby, které si letos 
pfiipsaly premiérové úspûchy, spoleãnost
Makro Cash & Carry tfietím místem navázala
na své loÀské vítûzství v soutûÏi. Dokazuje
tak, Ïe dlouhodobû patfií k lídrÛm na trhu pfii
zavádûní EDI komunikace.                     -ktk-

Budoucnost ve vyuÏití ‰ir‰ího
portfolia EDI zpráv

„Za roz‰ífiením EDI je moÏno vidût více fak-
torÛ. Vzhledem k momentální ekonomické
situaci jsou hmatatelné zejména efekty pfii
zrychlení dodavatelsko odbûratelsk˘ch pro-
cesÛ. Kromû jiÏ bûÏné objednávky a faktury
se odbûratelé snaÏí motivovat partnery k za-
vádûní dal‰ích zpráv, jako je právû avízo 
o dodání zboÏí. U odbûratelÛ jsou to pak 
nejãastûji zprávy avízo o pfiíjmu zboÏí nebo

vratka, které jsou stále ãastûji vyuÏívány,“ fiíká
David Reichel, fieditel divize eBusiness
spoleãnosti CCV Informaãní systémy a do-
plÀuje: „Obdobnû je to s notifikaãními zprá-
vami, které jsou ãasto zásadní. Jsou to právû
notifikaãní zprávy, které upozorÀují na moÏné
problémy pfii dodávkách zboÏí nebo fakturaci.
Stále ãastûji se pak firmy mohou setkat také
s obchodní námitkou prostfiednictvím zprávy
COMDIS. Evidujeme v‰ak rovnûÏ takové
zprávy, které zatím svÛj potenciál je‰tû plnû
nevyuÏily, ale jejich pfiínos uÏivatelÛm mohl
ukázat jiÏ rok 2014. Zmínit mohu katalog
zboÏí a cen (PRICAT) nebo zprávu o stavu
zásob (INVRPT).“

Elektronizaci pomáhá rovnûÏ
legislativa 
Za roz‰ífiením EDI v poslední dobû stojí,
kromû v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ, rovnûÏ jeho
snadná dostupnost. Jedná se o formu sluÏby
bez nutnosti jak˘chkoli investic do softwaru
ãi hardwaru. V‰e zaji‰Èuje „na klíã” poskyto-
vatel EDI jako konsolidátor dokladÛ s vyuÏitím

stávajících sítí VAN (Value Added Network).
Tento model je oblíben˘ nejen u firem, které
EDI teprve zavádûjí, ale i u velk˘ch obchod-
ních firem, které opou‰tûjí pokusy o rozvoj
vlastních B2B fie‰ení a EDI komunikaci kom-
pletnû outsourcují specializovan˘m firmám. 

Posledním faktorem, kter˘ mûl vliv na
roz‰ífiení elektronické v˘mûny dokladÛ, byla
zmûna legislativy, ke které do‰lo od 1. 1.
2013. Jedná se o novelu zákona o DPH, která
zrovnoprávnila elektronickou fakturu s pa-
pírovou formou. „Je tfieba mít na pamûti, Ïe
zmínûná novela u v‰ech dokladÛ novû
poÏaduje, aby úãetní jednotka pro zaji‰tûní
vûrohodnosti jejich pÛvodu a neporu‰enosti
jejich obsahu nastavila kontrolní mechanismy
vytváfiející spolehlivou auditní stopu a doku-
mentující obchodní pfiípady, k ãemuÏ je 
elektronická a procesní v˘mûna v‰ech 
dokladÛ formou EDI komunikace pfiipravena
vycházet vstfiíc,” fiíká Petr Ondrá‰ek, kter˘ je
zástupcem ICT Unie v Národním mnoho -
stranném fóru pro elektronickou fakturaci pfii
Hospodáfiské komofie âR.                     -ktk-

Pfiedání ocenûní z rukou organizátorÛ se úãastnila Îaneta Svobodová, hlavní úãetní
Internet Mall, a Michal âerven˘, vedoucí projektu Internet Mall.

Nejlep‰í znalosti na téma EDI komunikace pfiedvedl t˘m z pracovníkÛ spoleãnosti
Globus âR, kter˘ ovládl vûdomostní soutûÏ.

Slavnostní vyhlá‰ení v˘sledkÛ EDI projekt roku 2014 se letos uskuteãnilo stylovû
ve spoleãensk˘ch prostorách Vinafiství Jedliãka a Novák v Bofieticích.

Mediálními partnery soutûÏe jsou odborné ãasopisy Systémy logistiky a ZboÏí a prodej.
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