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PŘÍNOSY PROJEKTU

ÚSPORA ČASU 
A NÁKLADŮ DÍKY 
ELEKTRONIZACI 
VÝMĚNY DOKLADŮ 
A JEJICH ARCHIVACE

Návratnost 
celého projektu 
byla 7 měsíců

• 300 zapojených dodavatelů ve 
velmi krátkém čase

• archivace statisíců již existujících 
dokumentů

• cíl zapojit 70 % dodavatelů do 
e-fakturace splněn za 11 měsíců

• průměrná doba zpracování 
obsluhou zkrácena z 5 minut 
u papírového dokladu na 10 vteřin 
v případě dokladu ve formátu EDI
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Pro velké 
řetězce, které 
obchodují 
se stovkami 
dodavatelů, je 
EDI nutností
OBI Česká republika je vedoucím představitelem 
segmentu hobby marketů na českém i  evrop-
ském trhu. Každý měsíc OBI přijme průměrně 
32 tisíc faktur od svých přibližně 300 dodavatelů. 
S  pomocí řešení ORiON od společnosti GRiT je 
společnost schopna tyto faktury přijímat elektro-
nicky a v elektronické podobě také důvěryhodně 
archivovat. Řešení je poskytováno formou služby 
(Software-as-a-Service), takže o  veškerá nasta-
vení, aktualizace, legislativní změny a správu ko-
munikačních kanálů se stará dodavatel a OBI se 
může soustředit na svůj byznys.

Na začátku byl papír
Společnost OBI si byla vědoma nedostatků v administrativě, která 
souvisela s řízením dodavatelského řetězce. Jen příjem jedné fak-
tury zabral podle interního průzkumu 5 minut práce administra-
tivního zaměstnance. Celý proces příjmu a  archivace daňových 
dokladů:

 — byl náročný na obsluhu a kontrolu,
 — vykazoval vysokou chybovost a absenci zpětné vazby,
 — nebyl dořešený z pohledu procesů a legislativy.

OBI tedy s pomocí řešení ORiON zavedlo elektronickou výměnu 
dokladů (EDI) a to nejen faktur (zpráva INVOIC), ale také elektro-
nických objednávek (ORDERS) a dodacích listů (DESADV). Doda-
vatelé mohou také využít novou zprávu REMADV, která je avízem 
o úhradě platby.

Jak probíhá příjem 
elektronických faktur
Analýza a zpracování zpráv
Příchozí zprávy jsou podrobeny několikafázové kontrole před sa-
motným zpracováním. Je-li zpráva šifrována, je ověřena správnost 
a platnost klíče a dojde k dešifrování a dále pak ověření elektronic-
kého podpisu. Originál zprávy je uložen a dešifrovaná zpráva (již 
bez podpisu) je předána k dalšímu zpracování. Řešení podporuje ši-
rokou škálu všech obvykle používaných schémat a variant podpisu 

EDI zpráv. Umožňuje dále individuální nastavení mnoha parametrů 
(např. paddingu), čímž je schopno se přizpůsobit i nestandardním 
implementacím elektronického podpisu u jiných řešení.

Překlad zpráv
Součástí služby je překlad zpráv mezi libovolnými strukturova-
nými formáty, dále formáty souborů s  oddělovačem (CSV, PDK 
apod.) a soubory založené na XML. Standardní datový popis zpráv 
je založen na definicích EANCOM (podmnožině UN/EDIFACT). 
Součástí překladu je také kontrola formálních náležitostí daňo-
vého dokladu. V případě nedostatků je původce zprávy automa-
ticky informován EDI zprávou a e-mailovým avízem o formálních 
chybách na faktuře. Řešení standardně generuje dodavatelům 
zpětnou vazbu na potvrzení příjmu podepsaných faktur. Zasílané 
doklady jsou přístupné také v čitelné podobě, vhodné např. pro 
práci s webovým rozhraním, mailování či faxování zpráv v čitelné 
podobě (HTML, PDF…).

Komunikační rozhraní
Systém je využíván nejen pro automatickou a zabezpečenou ko-
munikaci mezi subjekty, ale také pro další komunikační kanály, 
jako je automatická komunikace ve VAN sítích, AS2, mailování 
zpráv v  datové i  čitelné podobě, faxování zpráv nebo např. pro 
komunikaci přes FTP.

Deník přijatých faktur
Společnost OBI má k dispozici přijaté faktury ve svém podnikovém 
systému a  zároveň v  deníku přijatých faktur, který je přístupný 
prostřednictvím chytré webové aplikace (https). Kromě běž-
ných informací k daňovému dokladu obsahuje deník informace 
o  stavu zpracování přijaté faktury, původní datový soubor, 
čitelnou podobu daňového dokladu a  seznam navázaných 
notifikací a potvrzení. Záznamy lze jednoduše filtrovat, vyhod-
nocovat a provádět nad nimi požadované akce (zasílání notifikací, 
archivace).

Podpora pro likvidaci faktur
1. K fakturám se prostřednictvím notifikací z ERP nastavují doplň-

kové údaje:
a. Číslo likvidačního dokladu
b. Datum zaúčtování

3. Faktury jsou členěny do měsíčních účetních uzávěrek.

Profil
zákazníka
OBI Česká republika je vedoucím představitelem segmentu hobby 
marketů na českém i  evropském trhu. V  České republice má 
okolo 30 prodejen a pravidelně realizuje roční tržby přes 5 miliard 
korun. OBI Česká republika je součástí německého nadnárodního 
koncernu OBI, který v  Evropě provozuje celkem 576 prodejen 
a zaměstnává více než 40 tisíc zaměstnanců. Každý měsíc přijme 
průměrně 32 tisíc faktur od svých přibližně 300 dodavatelů.

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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Důvěryhodná elektronická 
archivace daňových 
dokladů
Řešení zajišťuje archivaci daňových dokladů v  elektronické po-
době odpovídající legislativě a umožňuje prokazatelně doložit po-
užitý archivační postup, který zaručuje neměnnost dokumentů 
v čase a prokázání jejich původu tak, aby tyto dokumenty musely 
být akceptovány orgány veřejné moci jako závazné a platné. Ře-
šení také chrání dokumenty před jejich znehodnocením či ztrátou. 
Při archivaci elektronicky podepsaných dokumentů probíhá ově-
řování platnosti elektronického podpisu, čímž je zajištěna datová 
integrita a nepopiratelnost původu v daném okamžiku. Dále 
je využíváno časové razítko, které dokladuje platnost elektronic-
kého podpisu v daném časovém okamžiku. Prodlužování platnosti 
elektronického podpisu a  časových razítek probíhá periodickým 
otiskem časového razítka, tzn. „přerazítkováním“. Řešení pracuje 
se systémem přerazítkování pro zajištění těchto parametrů v čase 
po celou archivační periodu dokladu. V případě daňových dokladů 
zpravidla po dobu 10+1 let, nestanovuje-li typ dokladu jinak.

Společnost OBI má k dispozici originály daňových dokladů (elek-
tronickou podobu vč. elektronického podpisu, navázané certifi-
káty a také daňový doklad převedený do čitelné podoby). Kromě 
samotných dokumentů systém ukládá také vybraná metadata 
(průvodka dokumentu), se kterými lze dále pracovat a  využít je 
k filtrování.

Řešení elektronické fakturace v  denících faktur jednoznačně 
umožňuje rozpoznání správných faktur a  standardně je možné 
zasílat na chybné faktury notifikační zprávy jejich dodavateli. Ar-
chivovány pak jsou pouze správné daňové doklady.

„Pro obchodní řetězce, které obchodují se stovkami 
dodavatelů a musí odesílat a přijímat tisíce dokladů 
denně, jsou přínosy viditelné na první pohled a EDI 
je pro ně nutností. Časová i nákladová úspora je 
obrovská. Bezproblémový a spolehlivý chod celého 
systému je proto jednou z našich hlavních priorit. Ruční 
zpracování jedné faktury totiž zabere průměrně pět 
minut oproti několika sekundám v případě elektronické 
faktury.“

Radka Havleová
vedoucí oddělení fakturace OBI ČR

„Ocenili jsme komplexnost řešení, jednoduchost 
integrace do stávající podnikové infrastruktury 
a skutečnost, že vše proběhlo bez sebemenších 
komplikací a dle časového plánu. V neposlední 
řadě musím zmínit výraznou úsporu nákladů, 
přičemž návratnost celé investice byla zhruba 
sedm měsíců.“

Stefan Jass
vedoucí útvaru informačních technologií OBI ČR
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www.grit.cz/orion
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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/
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