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PŘÍNOSY PROJEKTU

KONEC RUTINNÍ 
ADMINISTRATIVY 
VE SPOLEČNOSTI 
PILULKA

90 % 
dodavatelů 
komunikuje přes 
EDI nebo alespoň 
PDK

• jednodušší objednávání zboží
• rychlejší příjem zboží na sklad
• automatizované zpracování faktur
• úspora v milionech korun ročně
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EDI nám šetří 
miliony korun 
ročně, chceme 
do něj zapojit 
všechny 
partnery, říká 
provozní ředitel 
Pilulky
Jeden z největších prodejců léčiv, doplňků stravy 
nebo kosmetiky v České republice – lékárna Pi-
lulka  – obchoduje přibližně s  1 500 dodavateli. 
Denně posílá stovky objednávek, měsíčně zpra-
covává tisíce dokladů. Toto obrovské množství 
administrativní práce firmě usnadňuje systém 
elektronické výměny dokladů EDI. Tak moc, že Pi-
lulka ušetří na práci miliony korun ročně a COO 
Michal Hanáček si fungování bez EDI už vůbec 
nedokáže představit.

Se systémem pro elektronickou výměnu dokladů se on-line lé-
kárna Pilulka setkala hned na začátku svého podnikání. Obchodo-
vala totiž s dodavateli z farmaceutického odvětví, kteří jsou zvyklí 
řešit komunikaci s lékárnami nebo nemocnicemi pomocí formu-
lářů PDK (PharmData kód). Ty slouží k elektronické výměně struk-
turovaných dat (např. skladových dodacích listů nebo automati-
zovaných dodejek). Problém je, že tento systém se používá jenom 
v Česku a jenom ve farmaceutickém byznysu.
 
Pilulka proto tento formát komunikace brzy přerostla. Chtěla pro-
dávat také kosmetiku, drogerii, doplňky stravy nebo sortiment 
pro maminky a děti – a v těchto segmentech PDK neexistuje. Na-
víc spousta dodavatelů zboží je ze zahraničí, kde PDK také neznají. 
Proto se Pilulka rozhodla zavést EDI, které umožňuje výměnu 
strukturovaných dat v kterémkoliv odvětví a je rozšířené po ce-
lém světě.

 

EDI usnadňuje objednávky 
i příjem zboží
Při výběru řešení padla volba na GRiT a systém ORiON EDI. „Pro-
šel jsem si reference největších dodavatelů a GRiT mě zaujal nejvíce. 
Zpětně můžu říct, že to byla dobrá volba. Na firmě si cením jejich 
flexibility a komunikace – kdykoliv cokoliv potřebuji, vyjdou mi vstříc. 
Také podpora pro naše zaměstnance funguje rychle a bez problémů,“ 
pochvaluje si provozní ředitel Hanáček. Pilulka hned na začátku 
propojila ORiON EDI se svým ekonomickým systémem Money 
S5 i  na míru vyvinutým podnikovým systémem a  začala EDI 
využívat pro

 — objednávky,
 — potvrzení objednávky,
 — dodací listy
 — a faktury.

 
Díky tomu ORiON EDI v Pilulce nejvíce pomáhá s nákupem a pří-
jmem zboží. „Když jsme ještě neměli EDI, každou objednávku jsme 
posílali e-mailem a čekali na odpověď. Tehdy jsme ale dělali jednotky 
objednávek denně, teď jsou to stovky. Nedovedu si vůbec představit, 
jak by to bez EDI vypadalo dneska,“ tvrdí Hanáček.

 
Dnes je objednávání v Pilulce mnohem přehlednější. Někteří do-
davatelé dokonce přes EDI rovnou posílají potvrzení objednávky 
(zpráva ORDRSP), ve kterém uvedou, které zboží jsou schopni do-
dat a které nikoliv. Lékárna tak může rychle reagovat a v případě 
potřeby objednat zboží jinde.

EDI v Pilulce také zrychlilo příjem zboží. „Dodavatelé nám přes EDI 
předem posílají elektronické dodací listy včetně nákupních cen, které 
se automaticky načtou do skladového systému. Skladníci pak při fy-
zickém příjmu jenom načítají čárové kódy do čteček a tím zboží ihned 
zaskladňují. Když si vzpomenu, jak jsme za starých časů opisovali 
z dokladů nákupní ceny a ty ručně zadávali do systému, polévá mě 
horko,“ pokračuje provozní ředitel.
 

Profil
zákazníka
Pilulka Lékárny a.s. je největší on-line lékárna v České republice, 
která u  nás zároveň provozuje 30 vlastních a  120 franšízových 
kamenných lékáren. Kromě léčiv prodává i  kosmetiku, doplňky 
stravy nebo drogerii. Celkem nabízí 70 tisíc položek zboží a pů-
sobí v Česku, na Slovensku a v Rumunsku. V roce 2019 měla obrat 
za celou skupinu včetně franšízy 2,4 miliardy Kč.

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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Jednodušší práci mají 
i účetní
Kromě nákupčích a skladníků si EDI pochvalují také v účtárně. 
Faktura, která přijde přes EDI, se automaticky propíše do podni-
kového systému a  účetní ji jedním tlačítkem schválí. To je opět 
obrovská úspora času v porovnání s běžným fungováním, kdy fak-
turant/ka musí ručně přepisovat každou položku z faktury do pod-
nikového systému. Běžná faktura má přitom v průměru 18 řádků 
a v Pilulce jich řeší asi 6 000 měsíčně.

Pilulka chce do EDI zapojit 
všechny dodavatele
V Pilulce jsou s elektronickou výměnou strukturovaných dat na-
tolik spokojení, že chtěli mít v roce 2020 do EDI (případně PDK) 
zapojené všechny dodavatele. Dokonce zvažovali, že to zavedou 
jako podmínku spolupráce.
 
Kvůli pandemii covidu lékárna na tomto cíli nakonec tolik netrvá, 
přesto se k němu velmi přiblížila. „Máme zapojených odhadem 90 % 
dodavatelů. Hodně nám to usnadňuje GRiT, který dodavatelům se za-
pojením do EDI pomáhá. Věříme, že už příští rok se nám podaří zapojit 
všechny. Někteří dodavatelé sice na začátku nemají radost, že po nich 
něco chceme, ale jakmile EDI zavedou, jsou rádi. EDI totiž usnadňuje 
práci s vyřizováním objednávek také jim,“ říká Hanáček.

Pilulka navíc svým dodavatelům díky napojení na EDI pomáhá 
i s  jejich cash flow. Ve spolupráci s fintech společností Roger, si 
její dodavatelé mohou nechat proplatit své faktury již 3 dny po 
vystavení dokladu. Dostanou tak rychle své peníze, které mohou 
ihned využít k nákupu dalších zásob a výrobě.

Když chci ve firmě zavést nový sortiment zboží a hodlám 
například zdvojnásobit počet dodavatelů, nemůžu 
zároveň s tím zdvojnásobit počet zaměstnanců, kteří jen 
řeší administrativu. Takový růst nepřináší potřebný zisk, 
protože zvyšuje náklady. Musím byznys škálovat. Proto 
jsme šli cestou EDI, se kterým díky automatizaci procesů 
můžeme růst a zvládat výkyvy poptávky, i když náklady 
na dotčené procesy zůstávají pořád stejné.

Michal Hanáček
provozní ředitel Pilulka Lékárny

Narovinu říkám, že naší hlavní motivací pro 
zavedení EDI byla úspora peněz. Nechtěli jsme 
ztrácet čas administrativou, kterou lze jednoduše 
automatizovat. EDI spoustu rutinní práce kolem 
objednávek, faktur nebo příjmu zboží dělá 
automaticky a jen za poslední rok jsme díky 
tomu ušetřili vysoké miliony korun. Lidé se navíc 
mohou věnovat důležitějším věcem, například 
nákupčí místo rozesílání stovek e-mailů raději 
řeší, jak můžou zboží nakupovat ještě výhodněji.

Michal Hanáček
provozní ředitel Pilulka Lékárny



PŘÍPADOVÁ STUDIE

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
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