
• Odstranění ručního přepisování 
přijatých faktur

• Zrychlení a zpřesnění  
schvalování faktur

• Zjednodušení zaúčtování 
dokladů do účetního systému

• Jednoduchá dohledatelnost 
faktur

PŘÍNOSY

AUTOMATICKÉ 
ZPRACOVÁNÍ 
PŘIJATÝCH 
FAKTUR VE 
SPOLEČNOSTI 
DOUGLAS

99%
množství 
automaticky 
zpracovaných 
dokladů
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Automatizace 
zpracování 
přijatých faktur 
uvolnila účetním 
ruce
Maloobchodní řetězec parfumerií Douglas dlou-
hodobě bojoval s  pracností a  nepřesnostmi 
v  procesu zpracování přijatých faktur a  s  tím 
souvisejícím množstvím komunikace. Po nasaze-
ní řešení iNVOiCE FLOW zpracovává 99 % těch-
to dokladů automatizovaně. Zaměstnance tak 
společnost zbavila neefektivního ručního pře-
pisování přijatých faktur, zrychlila a  zpřesnila 
schvalování a  zjednodušila zaúčtování dokladů 
do účetního systému.

Výchozí stav: „Je ta faktura 
již schválená?“
Tuzemská centrála společnosti Douglas zpracovává měsíčně vyšší 
stovky přijatých režijních faktur včetně těch slovenských. Kromě 
toho přijímá také velké množství faktur zbožových, které stahuje 
z 15 poboček a jejichž počet během roku kolísá, např. před Váno-
cemi nebo svátkem sv. Valentýna.

Podle vlastní analýzy přitom patřilo zpracování přijatých faktur 
k těm nejpracnějším interním procesům.

Celý proces zpracování přijatých faktur trpěl především dvěma 
neduhy:
1. Velká pracnost při pořizování údajů z  faktur do účetního 

systému.
2. Samotný oběh faktur ve společnosti. Papíry se kupily od-

povědným zaměstnancům na stolech, a pokud přišla upomín-
ka na nezaplacenou fakturu, bylo často velmi těžké dohledat, 
v  jakém stavu se závazek nachází. Zjišťování, zda je možné 
fakturu zaplatit a s tím související komunikace napříč firmou 
i s dodavatelem, celý proces prodlužovalo a zaměstnávalo na 
čtyři desítky pracovníků od vedoucích prodejen, manažerů až 
po administrativní a účetní pracovníky.

IT manažer Parfumerie Douglas měl v minulosti dobrou zkušenost 
s  využitím technologií pro zpracování vydaných faktur (ORiON 
EDI). Začal se tedy rozhlížet po řešení, které by spolehlivě pokrylo 
zpracování faktur přijatých jako celek s celou návazností procesů. 
Od samotného pořízení přijaté faktury, přes schvalování, import 
do informačního systému až po elektronickou archivaci.

iNVOiCE FLOW elektronicky
Nasazení řešení iNVOiCE FLOW zabralo ve společnosti Douglas 
2 měsíce včetně testovacího (learningového) provozu, kdy se 
umělá inteligence obsažená v  řešení „učí“ vyhledávat na faktu-
rách správné údaje, ať už jde o PDF přílohy v e-mailech nebo na-
scanované papírové faktury z pošty. Automatický příjem dokladů 
ve strukturované podobě (EDI, ISDOC, IDOC, apod.) je samozřej-
mostí. Díky tomu nyní obsluha zpracovává ručně pouze jednu 
přijatou fakturu ze sta a ušetřený čas může věnovat jiné práci.

Přehledné schvalování 
dostupné odkudkoli
Schvalování dokladů fyzicky v  papírové podobě znesnadňovalo 
dohledání, kde a v jakém stavu se faktura nachází. To genero-
valo zbytečné problémy se splatností závazků a napětí ve vztahu 
k  dodavatelům. Finanční oddělení navíc postrádalo informace, 
jak velká je suma závazků ve schvalovacím procesu.

Důsledkem byla častá dodatečná komunikace s dodavateli nebo 
uvnitř firmy. S využitím elektronického workflow klesly počty do-
tazů k dokladům desetinásobně a počet faktur, které společ-
nost platí po splatnosti je menší o 75 %.

Schvalovací workflow
Parfumerie Douglas rozlišuje dva typy schvalovacího workflow:

 — CZ/SK režijní faktury přijaté
 — CZ/SK zbožové faktury přijaté

Kromě těchto základních má v  iNVOiCE FLOW k  dispozici také 
automatické schvalování opakujících se faktur, kdy si s první 
fakturou nastaví parametry opakování a pokud se další faktury 
pohybují v  těchto parametrech, schvalování je vynecháno a do-
klad přechází rovnou k zaúčtování.

Dalším specifikem je možnost nastavení schvalování režijních fak-
tur, jejichž celková hodnota přesahuje určitou částku. V takovém 
případě je do procesu schvalování automaticky přidán ještě gene-
rální ředitel s odpovídajícím schvalovacím právem.

iNVOiCE FLOW krok za 
krokem
1. Jedno místo pro příjem faktury. Faktury, které přicházejí elek-

tronickou poštou, jsou nasměrovány na jednotnou sběrnou 
adresu (např. fakturace@mojefirma.cz) Na tu automaticky od-
cházejí také papírové faktury, které scanují asistentky. (Toto 
nastavení dnes umí všechny kvalitnější scannery.) Odtud si je 
v pravidelném intervalu vybírá iNVOiCE FLOW.

2. Řešení následně vyextrahuje z dokladu potřebná data a zobra-
zí nový doklad v deníku došlých faktur.

3. Asistentka poté zkontroluje v  přehledné webové aplika-
ci správnost vytěžených údajů, doplní nákladové středisko 
a  „předá“ fakturu dále ke schválení. Samotné schvalovací 
workflow se přiřazuje buď automaticky (např. pro konkrétního 
stálého dodavatele identifikovaného pomocí e-mailu odesila-
tele) nebo ručně.

4. Schvalovatele na jemu přidělenou fakturu ke schválení upo-
zorní e-mailová notifikace. Z ní se může prokliknout přímo na 
detail dokladu, zkontrolovat ho, doplnit poznámku a poté do-
klad schválit nebo ho případně odmítnout a vrátit zpět k dopl-
nění, reklamaci apod.

 — Douglas aktuálně využívá 3 úrovně schvalování.
 — Aplikace je responzivní, schvalování je tedy možné odkud-
koli (z tabletu, telefonu).

5. Schválený doklad je pomocí jednoduché Java aplikace (ko-
munikátor) automaticky importován do informačního systé-
mu a  zároveň dochází k  jeho elektronické archivaci v  řešení 
iNVOiCE FLOW.

6. Jako poslední krok doklad účetní zaúčtuje v informačním sys-
tému.

Integrace do systému 
a elektronická archivace
Centrálně používá Parfumerie Douglas podnikový systém SAP 
z německého ústředí. České a slovenské pobočky využívají externí 
účetní firmy s jejich ekonomickými systémy. Údaje vložené uživa-
telem do iNVOiCE FLOW se přenáší po schválení komunikátorem 
(jednoduchá Java aplikace) přímo do účetního programu agentu-
ry (6K Software). Integrace také zajišťuje zpětné předání interního 
čísla dokladu z účetního systému zpět do iNVOiCE FLOW. V obou 
systémech si tedy tyto hodnoty odpovídají a je podle nich možné 
doklady vyhledávat. Ze záznamu dokladu v informačním systému 
agentury je také možné se prokliknout přímo na detail dokladu 
v iNVOiCE FLOW.

Právě jednoduchá dohledatelnost faktur je díky elektronické ar-
chivaci dalším vedlejším přínosem řešení. V případě faktur, které 
přišly e-mailem, aplikace ukládá i průvodní elektronickou zprávu 
a posiluje tak auditní stopu daňových dokladů.

Profil
zákazníka
Parfumerie Douglas je evropskou jedničkou na trhu parfumerií, 
díky více než 100leté zkušenosti v této oblasti, kvalitě a přístupu 
k zákazníkům. Od roku 2014, kdy obchodně převzala společnost 
Nocibé, a  postupně pak řetězce parfumerií v  ostatních zemích 
(Bodybell Group, Limoni a La Gardenia), zdvojnásobila objem své-
ho businessu. V 19 zemích Evropy má více než 2500 parfumerií.

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, zpracová-
ní a  archivaci dokladů, logistických řešení (systémů 
pro řízení skladů) a dalších služeb pro společnosti 
v celé Evropě.
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Pokud dříve papírové doklady někomu ležely na stole, 
bylo obtížné zachovat pořádek a včasnost splatnosti. 
Po nasazení iNVOiCE FLOW se komunikace s dodavateli 
a uvnitř firmy nad fakturami mnohonásobně snížila 
a ušetříme velké množství vynaložené energie.“

Milan Švihla
Manažer IT, Parfumerie Douglas

Hlavní motiv pro výběr iNVOiCE FLOW bylo, že spolehlivě 
pokrývá zpracování faktur jako celek s celou návazností 
procesů. Zpočátku panovaly obavy, jak změnu zvládneme, 
ale po prvních 14 dnech byli klíčoví uživatelé z úspory práce 
nadšení.

Milan Švihla
Manažer IT, Parfumerie Douglas
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