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PŘÍNOSY PROJEKTU

ŠESTINÁSOBNÁ 
NÁVRATNOST EDI 
PROJEKTU NA 
STRANĚ DODAVATELE 
BOHEMIA SEKT 
BĚHEM PRVNÍHO 
ROKU

585 857 Kč
Celková úspora 
za první 2 roky 
projektu

• úspora 350 dnů práce 
administrativního pracovníka

• úspora 300 kg papíru
• zefektivnění obchodního 

procesu
• zlepšení vztahů se zákazníky
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Cílem bylo zbavit se starostí s nutnými instalacemi, správou 
a udržováním celého EDI systému. Primárním a nejdůležitějším 
kritériem bylo zajistit EDI s co nejmenšími vnitropodnikovými 
zdroji a pokud možno jej zcela outsourcovat, a to včetně 
archivace. GRiT (dříve CCV Informační systémy) vše nabídla 
formou služby, kdy jsme uvítali možnost nechat si dělat 
konverze, zabezpečit komunikaci a archivaci. Díky tomu nám 
odpadlo dost předchozích starostí.

Jan Regner
IT manažer Bohemia Sekt
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EDI je pro 
společnost 
BOHEMIA 
SEKT nutnou 
podmínkou 
efektivity 
zpracování 
dokladů
Investice do řešení elektronické výměny dat ve 
společnosti BOHEMIA SEKT se během prvního 
roku vrátila téměř šestkrát. Mimo jasně měři-
telné přínosy mělo zavedení řešení ORiON EDI 
vliv především na zefektivnění obchodního pro-
cesu, pohybu (včetně archivace) dokladů v pod-
niku i mimo něj a také na zlepšení vztahů se zá-
kazníky.

Průkopník v oblasti 
nových technologií
Z hlediska technologií a procesů patří BOHEMIA SEKT mezi 
evropskou špičku. Automatizaci přenosu dokladů nastartoval 
již v roce 1991 mimo jiné právě vývoz na světové trhy, který byl 
pro někdejší státní podnik Vinařské závody impulzem pro vstup 
do mezinárodního systému standardní automatické identifikace 
EAN. Tzv. GS1 Company Prefix výrobky společnosti Bohemia Sekt 
označuje dodnes. Najdeme ho na celkem třech stovkách pro-
duktů. 

Automatizace procesů a ekonomická nutnost úspor dovedla spo-
lečnost BOHEMIA SEKT také k rozhodnutí využívat ve svých doda-
vatelsko-odběratelských vztazích elektronickou výměnu obchod-
ních dokladů (zpočátku faktur – INVOIC a objednávek – ORDERS).

Pro spolehlivý provoz 
bez starostí vybrán EDI 
outsourcing
Kvůli komplexnosti problematiky EDI (Electronic Data Inter-
change) se společnost BOHEMIA SEKT rozhodla využít pro správu 
své strukturované elektronické komunikace specializovaného 
EDI providera. Dalším důvodem pro profesionální outsourcing 

EDI byla komplikovaná struktura informačního systému SAP, 
který běží na serverech mateřské společnosti Henkell & Co. v Ně-
mecku a společnost Bohemia Sekt ho používá formou služby. 
Bylo potřeba zajistit implementaci EDI tak, aby nedošlo k žádné 
ztrátě dat a nebyl omezen standardní provoz (oběh dokumentů) 
v podniku.

Dodavateli, který byl původně pro zavedení EDI vybrán, se sice 
povedlo nastartovat proces elektronické komunikace, ale již ne-
dokázal zabezpečit plynulost běžného provozu. Veškeré úpravy, 
aktualizace a vylepšení bylo nutné řešit přes německou mateř-
skou společnost, což spolu s nutností správy a monitoringu ko-
munikačního softwaru přinášelo spoustu starostí a dodatečné 
práce. BOHEMIA SEKT se tedy rozhodla v roce 2008 vyměnit po-
skytovatele EDI.

Profil
zákazníka
Společnost BOHEMIA SEKT je nejvýznamnější vinohradnicko-vinař-
skou formací v ČR. Kromě všeobecně známých sektů patří do sku-
piny Bohemia Sekt také etablované vinařské značky nebo vlastní 
výroba lihovin a distribuce značkových produktů s výhradním za-
stoupením. V roce 2013 prodala společnost Bohemia Sekt 24 mi-
liónů lahví sektu, vína a lihovin, což odpovídá obratu 1,5 miliardy 
korun. Sedm z deseti lahví šumivých vín prodaných v ČR pochází ze 
Starého Plzence.

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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ORiON EDI je profesionální služba, se kterou 
nemáme žádné starosti. Řešení je velmi přívětivé 
pro koncové uživatele, kteří mohou jednoduše 
přistupovat k EDI zprávám také přes webové 
rozhraní a to odkudkoliv. EDI komunikace 
v souvislosti s jakoukoli značkou vína, které 
patří mezi výrobky skupiny Bohemia Sekt, ať 
jsou to Habánské sklepy, Víno Pavlov nebo Víno 
Mikulov, se přes ORiON EDI načte do jednoho 
společného systému SAP, který používáme 
v rámci celé skupiny Bohemia Sekt, což je pro 
nás neocenitelné.

Jan Regner
IT manažer Bohemia Sekt

Přechod na ORiON EDI
Perfektním řešením se ukázala být služba ORiON EDI od spo-
lečnosti GRiT (dříve CCV Informační systémy), která nevyžaduje 
žádný specializovaný hardware ani software a jediné, co uživatel 
používá, je kterýkoli z běžně dostupných internetových prohlí-
žečů. Díky spolupráci s centrálou v Německu a společností GRiT 
proběhlo napojení bez nutnosti jakýchkoliv zásahů do systému 
a sebemenších komplikací. K plnému nasazení řešení ORiON EDI 
došlo za 14 dnů od podpisu smlouvy. Díky intuitivnímu webo-
vému rozhraní byla služba také okamžitě přijata přímými uživateli 
v podniku (účtárna).

Rozšíření elektronizace 
dokladů
Zjednodušení toku dokladů a úspory přirozeně vedly v průběhu 
let k rozšíření EDI komunikace o další zprávy: DESADV, AUTACK, 
APERAK, COMDIS, RETANN či CONTRL. Kromě toho zavedla 
společnost BOHEMIA SEKT do svého systému také modul elek-
tronické PDF fakturace. Ten umožňuje vystavovat faktury v PDF 
hromadně přes e-mail. Tyto faktury jsou též archivovány pouze 
elektronicky, jelikož splňují veškeré legislativní požadavky.  Díky 
tomu bylo možné zapojit do (alespoň) částečné elektronické ko-
munikace další téměř dvě desítky odběratelů a uspořit další pro-
středky. 

Ekonomická návratnost 
projektu již za pár měsíců
Společnost BOHEMIA SEKT se zpočátku zapojila do EDI pouze 
se svými odběrateli. Za první rok si s nimi vyměnila přes 18 ti-
síc strukturovaných elektronických dokladů ORDERS a INVOIC. 
Při průměrných nákladech na vystavení a odeslání faktury před 
zavedením EDI ve výši 25 Kč (zdroj BOHEMIA SEKT) vychází ROI 
v prvním roce zavedení na 5,43. To znamená, že v průběhu to-
hoto období se společnosti BOHEMIA SEKT její investice vrátila 
téměř šestkrát. V dalším roce již bylo ROI díky absenci implemen-
tačních nákladů a růstu počtu dokladů dokonce 14,14.
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www.grit.cz/orion
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podívejte se na další naše zajímavé produkty
LOKiA
iNVOiCE FLOW
PLATBA OD ROGERA
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