
• Odstranění ručního 
přepisování faktur do IS

• Eliminace chybovosti při 
přepisování dokladů

• Zrychlení a transparentnost 
schvalovacího workflow

• Snadná dohledatelnost 
dokladů a jejich příloh 
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Firma 3E 
PROJEKT díky 
iNVOiCE FLOW 
ušetřila dvě 
pracovní místa
Dříve se účetní ve firmě 3E PROJEKT musely pro-
kousávat nekonečnými stohy papírových faktur, 
dnes všechno řeší pohodlně na počítači. iNVOiCE 
FLOW  – služba, která automatizuje zpracování 
přijatých faktur – ostravské firmě se 160 zaměst-
nanci ušetřila dvě pracovní místa, výrazně zrych-
lila zpracování dokladů a navíc už se nestává, že 
by někdo při přepisu dokladů udělal chybu.

Faktury se ztrácely
Před nasazením iNVOiCE FLOW v lednu 2019 přicházela většina 
faktur do centrály 3E PROJEKT poštou. Recepční je naskenovala 
a přiřadila odpovědným lidem. Často se však stávalo, že se skeny 
nedaly zpětně dohledat – buď byly špatně přiřazené, nebo je re-
cepční zapomněla nahrát do systému. Celý proces byl neefektivní 
a zabíral zbytečně moc času. Proto se management rozhodl zpra-
cování faktur automatizovat a papírové doklady nahradit elektro- 
nickými.

Ze začátku měli zaměstnanci 3E PROJEKT obavy. Nebyli si jistí, 
jestli půjde nový software pro elektronickou fakturaci propo-
jit s  jejich informačním systémem Premier. Také měli strach 
z funkčnosti workflow – tedy elektronického schvalování dokladů. 
Věděli, že firmy z jejich okolí, které tuto funkci využívají ve svých 
podnikových systémech, nejsou úplně spokojené.

Největší obavy pak měly účetní. Neuměly si představit, jak budou 
účtovat faktury, když je nedostanou k dispozici v papírové podobě.

Propojení se systémem 
Premier se podařilo
Obavy kolegů ze změny však management společnosti 
3E PROJEKT neodradily. Stáli si za svým cílem zvýšit efektivitu 
práce a vybrali si řešení iNVOiCE FLOW od GRiTu. S dodavate-
lem měli dobrou zkušenost, protože už používali ORiON, který 
zajišťuje EDI komunikaci.

Samotné nasazení trvalo dva měsíce. Konzultant z  GRiTu řešil, 
jak nejlépe propojit iNVOiCE FLOW s  informačním systémem 
Premier. Společně se zástupcem Premieru vše nastavili tak, aby 
se doklady správně členily do odpovídajících správních celků. Pod 
společnost 3E Projekt totiž spadá několik menších firem a systém 
musí rozpoznat, ke které má danou fakturu přiřadit.

Umělá inteligence se 
sama učí
Službu iNVOiCE FLOW pohání umělá inteligence, která z dokladů 
automaticky vyčítá údaje. Systém buď ví (nebo se rychle naučí), 
na jakých místech se obvykle objevují informace jako IČ, variabilní 
symbol, částka k platbě a další.

Aby iNVOiCE FLOW při ostrém spuštění vytěžilo co nejvíce in-
formací, zhruba měsíc funguje v  testovacím režimu. Během něj 
umělá inteligence zjišťuje, kde jsou na fakturách dodavatelů po-
třebné údaje. „Bylo vidět, jak rychle se systém učí. Když nám teď 
přijde nový formát faktury, ani už nepotřebuje naši pomoc,“ uvádí 
Renáta Pavičová, ředitelka útvaru financí a majetku.

Vytěžování dokumentů lze také dělat pomocí metody OCR (op-
tické rozpoznávání znaků). Nevýhodou je, že formáty příchozích 
daňových dokladů jsou často velmi odlišné a systém OCR je na 
rozdíl od umělé inteligence neumí rozpoznat. Kvůli tomu jsou 
OCR systémy nepřesné a náročné na údržbu.

Jak si zvykli lidé
Přechod z papírových na elektronické doklady znamenal velkou 
změnu pro celou firmu. Jeden zaměstnanec se jí nedokázal při-
způsobit a raději odešel. „Ostatní si velmi rychle zvykli a dnes pova-
žují iNVOiCE FLOW za samozřejmost. Od ředitelů jednotlivých útvarů 
vím, že jsou se systémem spokojení,“ říká Šárka Macurová.

Ani další z obav se nepotvrdila. Systém elektronického workflow 
funguje velmi dobře a šetří spoustu času. Vyžádal si však změnu 
zaběhnutých postupů. Dříve se faktury nejdříve přepsaly do sys-
tému a zaúčtovaly. Teprve pak je účetní poslaly na schválení zod-
povědným osobám.

Nyní je postup obrácený. Zodpovědné osoby nejdříve místo účet-
ních přiřadí, kam daný náklad patří, a schválí ho. Účetní pak pra-
cuje už jen s  dokladem, který je schválený. „Díky tomu iNVOiCE 
FLOW funguje jako předfiltr faktur. Pokud nám přijde doklad, který 
je špatný, vyřadíme ho dříve, než ho zaúčtujeme do Premieru,“ popi-
suje Renáta Pavičová.

Klíčovým zaměstnancům zodpovědným za schvalování dokladů 
velmi pomáhá možnost přiložit k  faktuře v  iNVOiCE FLOW pří-
lohy a  doložit tak oprávněnost fakturace. Tyto soubory systém 
elektronicky archivuje spolu s  fakturou. Ve 3E PROJEKT to jsou 
nejčastěji protokoly o předání díla či zakázkové listy.

Úspora dvou pracovních 
míst
Nasazení iNVOiCE FLOW natolik usnadnilo zpracování dokladů, 
že v 3E PROJEKT nemuseli otevřít 2 nové pozice. Kdyby nenasadili 
systém na automatizaci zpracování dokladů, museli by tato místa 
vypsat, aby zvládli rostoucí množství faktur.

Doklady nyní chodí do firmy rovnou v elektronické podobě (vět-
šinou jako PDF příloha). Část dodavatelů už dříve posílala faktury 
e-mailem a pro ty se nic nezměnilo. S těmi, kteří posílali papírové 
faktury, se v 3E PROJEKT domluvili na změně.

„Zvládli to i menší dodavatelé, kteří nejsou příliš počítačově zdatní 
a neumí vystavit faktury v PDF. Třeba řemeslníci fakturu vytisknou, 
vyfotí a pošlou nám obrázek. Výhodou je, že iNVOiCE FLOW si auto-
maticky poradí i s těmito soubory,“ říká Renáta Pavičová.

Díky automatizovanému zpracování navíc odstranili chyby, kte-
rých se při práci s doklady lidé přirozeně dopouštěli.

Hodnocení
S  iNVOiCE FLOW jsou v  3E PROJEKT spokojení. Brzy chtějí vyu-
žívat i  další funkce jako schvalování dokladů na předem defi-
nované období. Díky tomu by zaměstnanci nemuseli schvalovat 
pravidelné faktury stále dokola.

Těší se i na nové funkce, které bude GRiT do iNVOiCE FLOW im-
plementovat  – například na vyčítání položek dokladů, což jim 
ještě víc usnadní každodenní práci.

Profil
zákazníka
Společnost 3E PROJEKT vznikla v  roce 1998 
fúzí několika společností. Do té doby fungující 
rodinná firma tak vyrostla do respektovaného 
podnikatelského subjektu. Věnuje se rekon-
strukcím a pronájmu nemovitostí. Má také 
vlastní síť kasin San Marco, několik restaurací 
a řemeslný pivovar Morava. Provozuje i vlastní 
franšízu.

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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„GRiT se aktivně zajímá o to, jak se zákazníkům systém 
používá. A na základě zpětné vazby do systému 
přidává novinky. Z toho soudím, že z GRiTu nikdy 
nebude ustrnulý dinosaurus. To je pro nás velmi 
důležité, protože potřebujeme dodavatele, který systém 
podporuje dlouhodobě a neustále ho rozvíjí,“

Šárka Macurová
Výkonná ředitelka

„Velmi oceňuji technickou podporu GRiTu při 
implementaci i po ní. Na konzultanta jsme se mohli 
kdykoliv obrátit a se vším nám pomohl,“

Šárka Macurová
Výkonná ředitelka
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