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PŘÍNOSY PROJEKTU

RYCHLÉ SPUŠTĚNÍ 
EDI KOMUNIKACE 
VE SPOLEČNOSTI 
FITNESS STORE

1 měsíc
doba spuštění 
EDI komunikace

• 8 miliónů profinancováno 
s využitím Roger platby

• zapojení obchodní partneři 
(Alza, Internet Mall)

• 20 dokladů měsíčně = objem 
EDI dokladů na počátku 
projektu
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Dva roky po zavedení EDI za námi se stejným 
požadavkem přišel nákupčí Alza.cz. Jeho 
počáteční obavu, co vše nám bude potřeba 
vysvětlit, jsem velmi rychle rozptýlil a on si nás 
mohl doslova odškrtnout jako bezproblémového 
dodavatele. Stačilo kontaktovat GRiT a Alza nám 
mohla začít posílat EDI objednávky prakticky 
okamžitě.

Martin Zavadil
ředitel Fitness store

Využití EDI je potřeba vidět z širší perspektivy. Počítat 
se změnou. Díky EDI si mohu vytáhnout jakékoli 
aktuální statistiky k obchodním partnerům, ale 
především se mohu spolehnout na to, že služba bez 
problémů funguje v jasně daných mantinelech. 
Přijde mi potvrzení, že dodací list zákazník dostal, 
že faktura je v pořádku atd. Takové jednoduchosti, 
které v podstatě z normálního byznysu nedotáhnete, 
protože musíte tomu zaměstnanci pořád vtloukat do 
hlavy: „Tady ti chybí podpis. Převzal jsi ty kusy?“ To je 
nekonečné. S EDI není o čem diskutovat. Tečka.

Martin Zavadil
ředitel Fitness store
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EDI jako 
požadavek 
zákazníka 
rychle vyřešilo 
nasazení ORiON 
EDI
Elektronická výměna dokladů (EDI), kterou si 
zpočátku na společnosti Fitness store „vynutil” 
jeden z  klíčových zákazníků, velmi rychle zpře-
hlednila, zpřesnila a zrychlila celý obchodně lo-
gistický proces přenosu objednávek, dodacích 
listů a faktur.

Díky službě Roger platba společnost Fitness 
store také vylepšila své cash flow. Dlouhé splat-
nosti od významných odběratelů ji nyní netrápí. 
Služba na principu faktoringu, která zásadně 
zrychluje celý proces postoupení pohledávek 
díky využití elektronických dokladů, umožnila 
téměř okamžitý přístup k  provoznímu kapitálu 
vázanému v pohledávkách. Cena tohoto kapitálu 
je přitom srovnatelná s běžnými nástroji provoz-
ního financování, ale na rozdíl od nich ji Fitness 
store může využívat pouze, když je to potřeba.

Impulz pro zavedení EDI 
přišel od Mall.cz
Důvodem pro zavedení EDI komunikace ve Fitness store byl 
stejně jako u většiny menších společností požadavek jednoho 
z klíčových zákazníků. Společnost Internet Mall si elektronizaci 
dokladů a s  tím spojenou efektivitu jejich přenosu a archivace, 
vytyčila jako jeden ze svých cílů. Provozovatel jednoho z největ-
ších českých e-shopů Mall.cz dokázal být díky své vyjednávací síle 
směrem k dodavatelům velmi přesvědčivý. Na EDI, které nahra-
zuje výměnu běžných papírových a pdf dokladů strukturovanými 
daty, postupně přešla většina jeho dodavatelů.

Přestože je management Fitness store obecně technologické au-
tomatizaci nakloněný, bylo potřeba zvážit náklady na zavedení 
elektronické výměny dokladů vzhledem k  obchodní marži. 
„Ten kdo rozumí tomu, jaké má výhody jakákoli norma, má v příno-
sech EDI okamžitě jasno,“ vzpomíná na první dojmy ředitel Martin 
Zavadil. „V případě webEDI nebyly pořizovací náklady nijak přehna-
né, mohli jsme prakticky okamžitě splnit požadavek našeho význam-
ného zákazníka a zároveň zrychlit a zpřesnit práci s doklady.“

Jednoduché a rychlé 
spuštění během měsíce
Fitness store využívá informační systém Money S3. Přestože je 
na trhu pro tento systém dostupných několik EDI rozšíření, roz-
hodla se společnost začít s tzv. webEDI, především kvůli rychlosti 
spuštění a  také nižším pořizovacím nákladům. Společnost GRiT 
(dříve CCV Informační systémy), která má s EDI komunikací pro 
československé e-shopy největší zkušenosti a kterou také Inter-
net Mall doporučil, se poté postarala o zaškolení uživatelů a bez-
problémový start výměny strukturovaných objednávek (ORDERS), 
dodacích listů (DESADV) a faktur (INVOIC).

Řešení ORiON, přes které veškerá elektronická výměna strukturo-
vaných dokladů probíhá, poskytuje GRiT společnosti jako cloudo-
vou službu. Spuštění, provoz, aktualizace a údržba tedy neklade 
žádné nároky na infrastrukturu zákazníka. O  vše se stará EDI 
provider v rámci měsíčního paušálu a jediné, co Fitness store po-
třebuje, je fungující internetový prohlížeč. Uživatel se přes něj při-
hlašuje do aplikace ORiON podobně jako do e-mailové schránky 
a s doklady pracuje přímo v ní.

Profil
zákazníka
Společnost Fitness store se na trhu fitness trenažérů a doplňků 
pohybuje od roku 2012. Firma je klasickým velkoobchodem, který 
v České republice a na Slovensku zastupuje značky Housefit, Tun-
turi, Hammer, Finnlo a od roku 2017 přidala do portfolia největ-
šího prodejce na světě v  kategorii „domácí fitness“ společnost 
ICON (značky ProForm, NordicTrack).
Společnost s  obratem 31 miliónů korun vybudovala svou kon-
kurenční výhodu především na kompletním servisu, který svým 
spotřebitelům poskytuje. Společnost má provozovnu a  servis 
v Hranicích na Moravě.

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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Práce s webEDI a přínosy 
pro Fitness store
Aktuálně ORiON EDI využívají ve společnosti Fitness store dva lidé. 
Ředitel společnosti a podniková účetní. Stejně jako u jiných společ-
ností je pro management podstatný především okamžitý přehled 
nad obchodem s klíčovými zákazníky, který je možné i díky mo-
bilní aplikaci ORiON kontrolovat prakticky odkudkoli. Účetní, která 
řeší administrativu, vnímá přínos především v jednotné organizaci 
a ulehčení celého procesu, který se normálně zákazník od zákaz-
níka, zakázku od zakázky liší. V EDI vše probíhá podle jasně daných 
pravidel, k jednotlivým operacím existuje rychlá zpětná vazba (na-
stavitelná e-mailová avíza, push notifikace) a díky elektronickému 
archivu je možné doklady snadno dohledat.

Největší výhodu a  úsporu času představuje pro Fitness store 
kvalita dat na vstupu do celého obchodního případu při tvorbě 
objednávky zákazníkem. Využití GTIN (tzv. EAN) kódů eliminuje 
nutnost spravovat a aktualizovat identické číselníky zboží. Je tak 
minimalizována chybovost v  zadávání zboží do objednávky. 
Chyby v objednávkách, které dříve vinou špatně zadaného zboží 
vznikaly, se obvykle přelévaly do dalších dokladů v  obchodním 
případu a  jejich řešení stálo čas, peníze a  zhoršovalo vztahy se 
zákazníky.

Nemusíme řešit splatnost 
faktur
Rychle rostoucí zákazníci Internet Mall a Alza.cz začali mít brzy vý-
znamný podíl na obratu společnosti. To vedlo k napjatému cash 
flow především ze dvou důvodů:
• dlouhé splatnosti faktur u  těchto velkých zákazníků, na které 

společnost u menších zákazníků nebyla zvyklá,
• velkoobchodní charakter společnosti, kdy vzniká široká časová 

mezera mezi nákupem (platbou) zboží v zahraničí a penězi na 
účtu za jeho prodej.

Doplňková služba Roger platba společnosti pomohla udržet na-
startovaný růst tím, že se postarala o financování faktur proti klí-
čovým zákazníkům. Fitness store si může vybrat EDI faktury, které 
chce proplatit s předstihem a nečekat tak na standardní 60-denní 
splatnost. 75 % objemu těchto faktur poté přijde na účet společ-
nosti již 2. den od postoupení pohledávky a zbylých 25 % získá po 
odečtení úroku ve chvíli, kdy zaplatí odběratel.

Zpoždění plateb tedy Fitness store nemusí řešit a může se sou-
středit na rozvoj společnosti. Služba, která funguje na principu 
faktoringu, má pomocí EDI minimální administrační nároky. Na 
rozdíl od bankovních provozních úvěrů či standardních fakto-
ringových služeb ji mohla společnost Fitness store začít využívat 
v řádu dnů, pohledávky si nechat profinancovat dle vlastního vý-
běru a za rozumný úrok.

Jak znásobit výhody EDI pro 
malé a střední dodavatele?
Na začátku spolupráce s GRiTem si společnost Fitness store vy-
měňovala s  Mall.cz v  průměru 20 dokladů měsíčně. Nyní je to 
spolu s Alza.cz pětinásobek. Firma se také snaží přesvědčit dal-
šího významného zákazníka, aby EDI komunikaci zavedl.

Administrativa související se zpracováním všech těchto dokladů 
tak začíná být časově náročnější. Dalším krokem je přechod 
z webEDI na klasické EDI, které je propojeno s podnikovým systé-
mem a přenos a zpracování dokladů automatizuje.
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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
PLATBA OD ROGERA

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/platba-od-rogera/
https://www.grit.eu/cs/

