
• Kompletní digitalizace faktur
• Násobně rychlejší zpracování faktur
• Přehlednější schvalovací proces
• Minimalizace chyb

PŘÍNOSY

ÚSPORA 60 HODIN 
PRÁCE MĚSÍČNĚ 
VE FIRMĚ 
MOROSYSTEMS

3× rychlejší 
zpracování 
faktur díky 
iNVOiCE FLOW

PŘÍPADOVÁ STUDIE



Díky iNVOiCE 
FLOW ušetříme 
60 hodin 
práce měsíčně, 
říká finanční 
kontrolorka 
MoroSystems
Brněnská firma MoroSystems se specializuje na 
vývoj softwarových řešení na zakázku a imple-
mentaci technologie BankID a každý měsíc zpra-
covává přibližně 200 přijatých faktur. Zatímco 
dříve každý doklad zpracovávala ručně, dnes 
značnou část práce automatizuje pomocí ná-
stroje iNVOiCE FLOW od GRiTu. A  jak odhaduje 
finanční kontrolorka firmy Kamila Burgerová, 
firmě to ušetří zhruba 60 hodin práce měsíčně.

Jedna faktura zabrala 
15 minut
Před zavedením iNVOiCE FLOW zpracovávala firma všechny do-
klady ručně. Papírové faktury musel odpovědný člověk naskeno-
vat, pojmenovat, uložit na firemní disk, nechat schválit a následně 
zavést do účetního systému. U elektronických faktur to bylo po-
dobné, jen místo skenování se faktury nejdříve tiskly.

Komplikaci do celého procesu vnášelo rozlišování uhrazených 
a neuhrazených faktur (některé faktury již byly uhrazené zálohou) 
nebo fakt, že MoroSystems jako společnost zastřešuje tři samo-
statné firmy s vlastními identifikačními údaji. „Spoustu faktur jsme 
museli zpětně opravovat, všechno zbytečně trvalo. Odhaduji, že kom-
pletní zpracování jedné přijaté faktury nám průměrně zabralo 15 mi-
nut, složitější klidně i 20 minut,“ vzpomíná hlavní účetní firmy Iva 
Šmerdová.

Situace v MoroSystems byla o to složitější, že fakturaci nikdo ne-
měl v hlavním popisu práce. Ve volnějších chvílích se jí věnovali 
dva interní lidé, které to zdržovalo od jiných povinností, a externí 
fakturantka, která do firmy docházela jen dvakrát do týdne. Ne 
vždy tak byla po ruce. „Cítili jsme, že takto firma ve 21. století ne-
může fungovat,“ říká k tomu finanční kontrolorka společnosti Ka-
mila Burgerová.

Implementace se protáhla, 
ale nakonec byla úspěšná
Protože MoroSystems působí v IT, dobře věděli, že na trhu exis-
tují počítačové systémy sloužící k automatizaci příjmu faktur. Hle-
dali řešení, které je zbaví papírových dokladů, zpřehlední proces 
schvalování faktur a automatizuje některé rutinní činnosti  – ze-
jména ruční přepisování údajů z dokladů.

Při rešerši trhu narazili na řešení iNVOiCE FLOW, které podle po-
pisu splňovalo všechny jejich požadavky. Navíc si jej díky nízké 
pořizovací ceně mohli jednoduše vyzkoušet, aniž by zbytečně 
riskovali.

Implementace nástroje byla nicméně složitější. Zkomplikoval ji 
zejména fakt, že pod MoroSystems působí tři samostatné firmy. 
Hodně se tak řešilo odlišení jednotlivých faktur i celý schvalovací 
proces. Náročné bylo rovněž napojení na systém Money S3, 
který vlastní externí účetní kancelář a lidé z MoroSystems k němu 
přistupují jen vzdáleně.

„Nasazení nástroje jsme začali řešit na jaře 2020, první ostrou verzi 
jsme spustili v červenci a kompletní napojení i na Money S3 bylo ho-
tové koncem roku. GRiT nás na náročnost implementace předem 
upozorňoval. Doufali jsme sice, že to přesto bude hladší, ale nakonec 
se vše zvládlo. A to i díky konzultantovi GRiTu Martinu Migotovi, který 
nám poskytl důležitou podporu,“ oceňuje Kamila Burgerová.

S iNVOiCE FLOW zabere 
jedna faktura 5 minut
Na mírné komplikace při implementaci v MoroSystems rychle za-
pomněli, jakmile si ověřili přínosy, které iNVOiCE FLOW do spo-
lečnosti vnesl. Firma se úplně zbavila papírových dokladů, zpře-
hlednila schvalovací proces, minimalizovala počet chyb. A i když 
to nebyl původní záměr, iNVOiCE FLOW jí také pomohl zvládnout 
dlouhý covidový home office. „Vůbec si nedovedu představit, jak by 
to ve firmě vypadalo, kdybychom na podzim a v zimě dělali faktury 
pořád postaru,“ říká Iva Šmerdová.

Největší benefit je ale v úspoře času. V MoroSystems odhadují, že 
zpracování jedné faktury teď zabere v průměru 5 minut – třikrát 
méně než předtím. Firma už tak nepotřebuje externí fakturantku 
a všechno si vyřizuje interně. I přesto má mnohem víc času na 
důležitější práci.

Systém zpracování faktur nyní v MoroSystems funguje 
následovně:

 — dodavatel pošle na e-mail fakturu,
 — nástroj iNVOiCE FLOW z dokladu automaticky vytěží důležité 
údaje a pošle je účetní k validaci,

 — účetní vytěžené údaje zkontroluje, případně doplní, a pošle 
na schválení,

 — schvalovateli dojde automatická notifikace, aby na fakturu 
nezapomněl,

 — schválená faktura jde na závěrečnou kontrolu k finanční 
kontrolorce, která ji následně posílá do účetního systému 
k zaúčtování.

Do budoucna i další funkce
V  MoroSystems jsou s  nástrojem spokojení a  už s  GRiTem řeší 
budoucí vývoj. Momentálně například pracují na automatizaci 
zpětného přeposílání vybraných informací ze zaúčtovaných fak-
tur z  účetního systému, aby měli nad tokem faktur kompletní 
kontrolu.

Profil 
zákazníka
MoroSystems je česká technologická společ-
nost. Za 15 let na trhu vyrostla do velikosti 
150+ kolegů, kteří pracují ve 4 kancelářích 
v Česku a na Slovensku. MoroSystems se pro-
filuje jako technologický partner inovativních 
firem po celém světě a svým klientům pomáhá 
zavést moderní technologie nejenom do fi-
nančních produktů a služeb. V roli Atlassian Pla-
tinum partnera také poskytuje služby v oblasti 
nástrojů pro spolupráci zejména v agilním pro-
středí. Mezi dlouholeté klienty MoroSystems 
patří například eBay, T-Mobile, Diebold Nixdorf, 
AEVI, PPL, Orange nebo UNIQUA.
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„Automatizace příjmu faktur stojí za to a všem 
ji doporučujeme. Je to pohodlné, zbavíte se 
papírových dokladů a pokud řešíte alespoň 
100 faktur měsíčně a více, vyplatí se vám to 
i finančně,“

Iva Šmerdová
hlavní účetní firmy

„Ušetřili jsme přibližně půl pracovního úvazku, 
odhadem 60 hodin za měsíc. V dokladech je 
navíc mnohem větší přehled, vidíme celou 
historii faktury, víme, u koho se zrovna nachází, 
nic se neztrácí. Pocitově také vnímáme, 
že i schvalovatelé teď cítí za faktury větší 
zodpovědnost,“

Kamila Burgerová
finanční kontrolorka

60 hod.

100

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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