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Jak velkoobchod 
s elektromate-
riálem ušetřil 
stovky hodin 
měsíčně díky 
ORiON EDI

• automatické zpracování 
faktur, objednávek, potvrzení 
objednávek i avíz o odeslání zboží

• zpracování 30stránkových faktur 
bez lidského zásahu

• napojení na atypický ERP systém
• mentoring a poradenství
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Firma ELKOV 
elektro díky EDI 
automaticky 
zpracuje 7 tisíc 
faktur měsíčně
Velkoobchod s  elektromateriálem a  svítidly 
ELKOV elektro si vyměňuje třetinu faktur s  do-
davateli pomocí ORiON EDI. Díky nástroji pro 
elektronickou výměnu dat ve strukturovaném 
formátu se jim přijaté i vydané doklady zpraco-
vávají automaticky, což šetří stovky hodin času 
lidem na centrále i na 30 pobočkách. Za měsíc jim 
EDI automaticky zpracuje zhruba 7 tisíc faktur.

První výzva: napojení EDI 
na specifické ERP pro 
velkoobchody
V ELKOV elektro začali o EDI uvažovat v roce 2015, kdy řešili po-
tíže s příjmovými doklady. Bylo jich tolik, že stávající zaměstnanci 
nestíhali, a firma by tak musela najímat další a další lidi.

Komplikace byla v  tom, že ELKOV elektro používá ERP systém 
MyWAC, který je speciálně navržený pro velkoobchody. Tento 
systém není příliš otevřený integracím třetích stran, a proto byla 
implementace EDI velkou výzvou, zejména pro vývojáře ERP 
systému. V roce 2017 se jim ale podařilo EDI do systému zavést 
a v ELKOV elektro začali ORiON EDI používat naostro.

4 druhy strukturovaných 
dokladů a spousta úprav 
na míru
V praxi funguje ORiON EDI v ELKOV elektro tak, že pokud dodava-
tel napojený na EDI pošle například fakturu, doklad se automa-
ticky zaúčtuje do ERP systému. Není nutné, aby ji zaměstnanci na 
účtárně přepisovali. Faktury od velkých dodavatelů mívají až 
30 stran, takže jejich automatické zpracování šetří čas i eliminuje 
chyby způsobené lidským faktorem.

ELKOV elektro využívá EDI i pro výměnu dokladů s některými zá-
kazníky. Například objednávky od zákazníků odeslané přes EDI 
se okamžitě propíšou do ERP systému a  sklad dostane pokyn 
k odbavení.

S dodavateli si ELKOV přes EDI vyměňuje:
 — objednávky (ORDERS)
 — potvrzení objednávky (ORDRSP)
 — avíza o odeslání zboží (DESADV)
 — a faktury (INVOIC).

Se zákazníky si pak ELKOV přes EDI vyměňuje:
 — objednávky (ORDERS)
 — a faktury (INVOIC).

Přes EDI vyřizují jen třetinu 
přijatých faktur, přesto 
ušetří stovky hodin práce
Jako největší přínos Petr Vlašánek vidí úsporu času a  nákladů. 
ELKOV elektro má na EDI aktuálně napojených 80 dodavatelů 
(z celkových 2 000), kteří ale tvoří třetinu z celkového objemu 
přijatých dokladů. Průběžně navíc oslovují další a další dodava-
tele.

„Dodavatele, které zapojujeme do EDI, vybíráme hlavně podle výše 
obratu a počtu položek na skladě. Obecně ale dodavatele do zapojo-
vání netlačíme. Vstřícnost vůči partnerům je jedna z našich firemních 
hodnot. Část dodavatelů se ale připojila díky tomu, že jsem jim krátce 
představil výhody EDI. A oceňuji i to, že se zapojováním dodavatelů 
nám pomáhá GRiT. Nejsnazší je to u českých dodavatelů, kteří také 
používají ORiON,“ vysvětluje Petr Vlašánek.

Profil
zákazníka
ELKOV elektro je specializovaný velkoobchod s elektromateriálem 
a svítidly se sítí třiceti prodejních skladů na území České republiky. 
S  30 pobočkami a  550 pracovníky patří k  nejvýznamnějším 
hráčům na českém trhu s elektroinstalačním materiálem.

Profil
dodavatele
Česká firma, která vyrostla pod názvem CCV Informační 
systémy. Od roku 2019 používá název GRiT. Od roku 1992 
se vypracovali na lídra EDI na českém trhu a významného 
dodavatele cloudových služeb. Společnost má 3 pobočky, 
které se nachází v Brně, v Opavě a na Slovensku v Nitře.
GRiT poskytuje komplexní dodávky ve vývoji, poraden-
ství a  implementaci řešení pro elektronizaci, zpraco-
vání a archivaci dokladů, logistických řešení (systémů 
pro řízení skladů) a dalších služeb pro společnosti 
v celé Evropě.
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Obor, ve kterém se ELKOV elektro pohybuje, není EDI pokrytý 
tak dobře jako například e-commerce nebo rychloobrátkové 
zboží. Za poslední roky se přesto pokrytí rozšiřuje díky velkým ře-
tězcům, které EDI od svých dodavatelů vyžadují.

ELKOV přes EDI aktuálně odbaví 7 tisíc faktur měsíčně. Kdyby je 
měli všechny ručně přepisovat do ERP systému, museli by rozšířit 
účtárnu o několik lidí.

GRiT není jen dodavatelem, 
ale také mentorem
„Za 5 let od zavedení jsme ani jednou nepřemýšleli o změně doda-
vatele EDI. Velkou přidanou hodnotu GRiTu vidím v  jejich přístupu. 
Vytrvale nám pomáhali od samého začátku a cítím, že pro nás nejsou 
jen dodavatelem, ale také partnerem a mentorem, který nám poradí 
nejen s EDI, ale automatizací obecně. Oceňuji, že mám po ruce kon-
zultanty, kteří náš byznys znají a  můžu se na ně obrátit,“ hodnotí 
spolupráci Petr Vlašánek.

„Dodavatele, které zapojujeme do EDI, vybíráme hlavně 
podle výše obratu a počtu položek na skladě. Obecně 
ale dodavatele do zapojování netlačíme. Vstřícnost 
vůči partnerům je jedna z našich firemních hodnot. 
Část dodavatelů se ale připojila díky tomu, že jsem 
jim krátce představil výhody EDI. A oceňuji i to, že se 
zapojováním dodavatelů nám pomáhá GRiT. Nejsnazší 
je to u českých dodavatelů, kteří také používají ORiON.“

Petr Vlašánek
technický ředitel Elkov Elektro

„Za 5 let od zavedení jsme ani jednou nepřemýšleli 
o změně dodavatele EDI. Velkou přidanou 
hodnotu GRiTu vidím v jejich přístupu. Vytrvale 
nám pomáhali od samého začátku a cítím, že pro 
nás nejsou jen dodavatelem, ale také partnerem 
a mentorem, který nám poradí nejen s EDI, ale 
automatizací obecně. Oceňuji, že mám po ruce 
konzultanty, kteří náš byznys znají a můžu se na 
ně obrátit.“

Petr Vlašánek
technický ředitel Elkov Elektro
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www.grit.cz/orion

Kopečná 231/10, 602 00 Brno, T: +420 541 212 199, www.grit.cz

podívejte se na další naše zajímavé produkty
LOKiA
iNVOiCE FLOW
ROGER PLATBA

www.grit.cz

https://www.grit.eu/cs/orion
https://www.grit.eu/cs/
https://www.grit.eu/cs/wms/
https://www.grit.eu/cs/invoice-flow/
https://www.grit.eu/cs/orion/roger-platba/
https://www.grit.eu/cs/

