
• digitální stopa přijatých faktur
• přehledný schvalovací proces
• plná integrace s ERP systémem
• neomezený počet uživatelů

PŘÍNOSY

RYCHLEJŠÍ 
SCHVALOVÁNÍ 
A MÉNĚ PRÁCE 
S PŘIJATÝMI 
FAKTURAMI VE 
SPOLEČNOSTI 
SMART COMP.

o 50 hodin 
měsíčně 
méně práce 
s fakturami
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Díky iNVOiCE 
FLOW ušetříme 
přes 50 hodin 
měsíčně, říká 
hlavní účetní 
firmy Smart 
Comp.
Společnost Smart Comp., poskytovatel interne-
tového připojení Netbox a  internetové televize 
Kuki, přijímá každý měsíc asi 350 faktur. Do léta 
roku 2019 všechny zpracovávala a  schvalovala 
ručně, nyní jí s  tím pomáhá nástroj s  umělou 
inteligencí iNVOiCE FLOW. A jak přiznává hlavní 
účetní firmy Šárka Pavelková, nástroj zjednodu-
šil proces schvalování faktur a ušetřil firmě asi 
50 hodin práce měsíčně.

Ruční zpracování faktur 
zaměstnalo téměř jednoho 
člověka
Dříve ve firmě Smart Comp. přijaté faktury zpracovávali ručně. 
Fakturant přijal a zkontroloval doklad, nechal jej schválit u vedení 
a následně ho přepsal do ERP systému. Tato práce mu zabrala asi 
dvě třetiny pracovní doby, tedy více než 100 hodin měsíčně.
 
„Jako firma působící v IT jsme dobře věděli, že takový systém práce už 
je dávno překonaný. Začali jsme uvažovat o automatizaci, v té době se 
navíc ozvali z firmy GRiT a nabídli nám nástroj na automatizaci zpra-
cování a schvalování faktur. Trefili se do správné chvíle,“ vzpomíná na 
začátky spolupráce finanční ředitel Smart Comp., Martin Ryšavý.
 
Smart Comp. potřeboval také zjednodušit proces schvalování 
faktur. V akciové společnosti některé faktury musí vidět členové 
představenstva, takže schvalovací kolečko bývá hodně dlouhé. Ve 
Smart Comp. faktury schvalovali v ERP systému, ve kterém však 
může pracovat najednou jen omezený počet uživatelů.

iNVOiCE FLOW se 
postupem času zlepšuje
Výběr systému pro automatizaci zpracování a  schvalování do-
kladů se v  tomto případě obešel bez výběrového řízení  – když 
přišla nabídka z  GRiTu, ve Smart Comp. dlouho neváhali. „GRiT 
nám představil své řešení a zaujal nás. Proto jsme ani nezvažovali 
jiné dodavatele,“ tvrdí Ryšavý.
 
A hned první kroky spolupráce dobrý dojem potvrdily. „GRiT udě-
lal analýzu schvalovacích procesů a nastavil iNVOiCE FLOW tak, aby 
splňovalo naše potřeby. Občas pochopitelně došlo ke komplikacím, 
jako firma pracující s citlivými daty máme nadstandardní požadavky 
z pohledu GDPR, měli jsme složité napojení na ERP a občas se nám 
faktury v schvalovacím procesu dostaly, kam neměly. Časem si to ale 
sedlo,“ popisuje začátky se systémem Pavelková.
 
Účetní ve Smart Comp. potěšilo i to, jak rychle se systém s umě-
lou inteligencí sám učí a postupem času zvyšuje svou úspěšnost 
ve vytěžování faktur. „I  když iNVOiCE FLOW sám vyčítá údaje 
z faktur, raději po něm ještě všechny doklady kontrolujeme. Mám ale 
informace od účetních, že úspěšnost systému se skutečně zlepšuje 
a vypadá to, že brzy ruční kontrolu výrazně omezíme a časem možná 
úplně zrušíme,“ věří Pavelková.
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„Zpětně jsme zjistili, že k přijatým fakturám 
se u nás vyjadřuje až 30 lidí. V ERP, které má 
omezený počet současně pracujících uživatelů, 
se celý proces dost zdržoval. Museli jsme to 
hodně hlídat, upomínat schvalovatele po 
e-mailech a tak podobně,“

Šárka Pavelková
Hlavní účetní



Ve Smart Comp. úplně 
zrušili papírové faktury
Přestože ve Smart Comp. automaticky zpracované faktury pořád 
ještě ručně kontrolují, ušetřil jim systém iNVOiCE FLOW asi 
50 hodin práce měsíčně. „Fakturantovi ubyla třetina práce, kterou 
teď může věnovat důležitějším činnostem. Navíc máme nad doklady 
větší přehled, například vidíme, u  koho zrovna čeká na schválení. 
Společně s tím jsme také definitivně zrušili papírové faktury, už je ve-
deme jen v digitální podobě,“ pochvaluje si Pavelková.
 
„Firma Smart Comp. vždycky patřila mezi přední hráče v digitálních 
technologiích, takže přechod na podobný systém pro nás byl logic-
kým krokem. Systém iNVOiCE FLOW můžeme doporučit, byť nám 
v něm chybí například pokročilejší administrátorské rozhraní. Auto-
matické vytěžování faktur je za nás každopádně cesta budoucnosti, 
která se časem stane standardem,“ uzavírá Ryšavý.

Profil
zákazníka
Smart Comp. je český poskytovatel interneto-
vého připojení Netbox a internetové televize 
Kuki. Na trhu působí od roku 1998 a dnes se 
stará o více než 100 000 přípojek internetu a di-
gitální televize v domácnostech v deseti měs-
tech České republiky. Přesto sám sebe neřadí 
k velkým korporacím ani nadnárodním firmám, 
vystupuje spíše jako menší firma s rodinným 
přístupem.

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.

PŘÍPADOVÁ STUDIE

„Pozitivní zpětnou vazbu mám i od těch, 
kteří schvalují faktury. Schvalovatelům chodí 
notifikace, k fakturám je možné přikládat přílohy, 
na faktury se můžou podívat i z mobilu – celý ten 
proces je teď uživatelsky mnohem přívětivější. 
Navíc nemusíme nikoho upomínat,“

Šárka Pavelková          
Hlavní účetní
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