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PŘÍPADOVÁ STUDIE:
ELKOV ELEKTRO

Evropská komise každoročně vydává 
tzv. DESI index, který hodnotí úroveň 
digitální ekonomiky ve všech člen-
ských státech. V hodnocení se kromě 
lidského kapitálu a  konektivity (při-
pojení k  internetu) hodnotí integra-
ce digitálních technologií a  digitální 
veřejné služby. Za rok 2022 skončilo 
Česko na 19. místě a Slovensko o čty-
ři příčky níže. Proč to tak je a kde je 
prostor ke zlepšení?
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Do brněnské pobočky GRiTu nastou-
pila v  dubnu 2021 jako asistentka/
recepční. Práce s  lidmi ji baví, ale 
zároveň chtěla využít své technické 
znalosti a  převzít větší zodpověd-
nost, a tak nově začíná na pozici kon-
zultantky zákaznické podpory pro 
LOKiA WMS. Jak hodnotí rok a  půl 
v administrativě a na co se na nové 
pozici těší?
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Nasazení skladového systému (WMS) 
mnohdy vyžaduje reorganizaci skla-
du nebo změnu logistických procesů. 
Abyste našli systém, který vám sed-
ne dlouhodobě, nesnažte se výběr 
uspěchat. Přečtěte si 5 rad, které vás 
procesem provedou.
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Velkoobchod s  elektromateriálem 
a svítidly ELKOV elektro si s dodava-
teli vyměňuje třetinu faktur automa-
ticky pomocí ORiON EDI. Lidem na 
centrále i na 30 pobočkách tak ušetří 
stovky hodin času každý měsíc.
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Pod slovem digitalizace si spousta 
ředitelů nebo manažerů firem před-
stavuje něco hodně technického 
a  složitého. Něco, co stojí spoustu 
peněz, musí se kvůli tomu překopat 
celá firma a  půlka zaměstnanců se 
s tím nenaučí nebo nebude chtít pra-
covat. Ústředním tématem letošních 
novin je proto digitalizace. Co přesně 
znamená, jak jednoduchá může být, 
jaké výhody přináší a proč jsou oba-
vy z jejího zavedení často zbytečné.
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Uplynulý rok byl zlomový zejména 
pro ORiON EDI, který jsme lokalizova-
li do nových jazyků a začali rozšiřovat 
na nové evropské trhy. S tím souvisely 
například nové videonávody. V systé-
mech iNVOiCE FLOW i LOKiA přibylo 
nové filtrování a  úpravy některých 
modulů. Čtěte, jaké další novinky po-
tkaly naše systémy v uplynulém roce 
a co chystáme pro rok 2023.
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MNOHÉ FIRMY 
SE STÁLE BOJÍ 
DIGITALIZACE. JE 
TO PŘITOM VELKÁ 
ŠKODA

obratem doputuje na příslušný úřad, a  ten si 
během několika sekund a  zcela automaticky 
opatří všechny potřebné údaje. Vy pak jen do-
stanete informaci, že je pas připravený k  vy-
zvednutí.
 
V ještě vyšším stupni digitalizace byste cestovní 
pas fyzicky vůbec nedostali, ale opět by se načí-
tal jen přes aplikaci v mobilním telefonu.
 
Jak může digitalizace vypadat ve firmách?
Ve firmách je ideální začít s digitalizací jedno-
duchých úkolů účetních nebo administrativ-
ních pracovníků.
 
Opět dáme příklad. Fakturant/ka ve firmě 
obvykle dělá to, že vybírá ze schránky (nebo 
z e-mailu) přijaté faktury a údaje z  těchto do-
kladů poté ručně přepisuje do informačního 
systému. Každý den desítky nebo stovky fak-
tur. Je to práce s  minimální přidanou hodno-
tou, u které navíc vzniká velké riziko chyb vinou 
únavy nebo nepozornosti.
 
Dnes už přitom existují softwarová řešení, 
která z faktury veškerá data přečtou a zanesou 
do informačního systému automaticky. Zabere 
to zlomek času, je to bez chyb a fakturant/ka se 
může věnovat sofistikovanějším úkolům.

 
Podobně lze digitalizovat také sklady. V klasic-
kém „papírovém“ skladu vezme skladník do 
ruky objednávku a  položku za položkou ji vy-
chystává. Z  principu tak pracuje neefektivně 
a chodí po skladu sem a tam. Po zavedení čte-
ček čárových kódů a skladového systému sklad-
níka naviguje čtečka. Přístroj si načte celou ob-
jednávku, vypočítá ideální (nejkratší) trasu pro 
vychystání celé objednávky a  pak skladníka 
skladem provede. Šikovné skladové systémy 
dovolují vychystávání i  několika objednávek 
současně, což efektivitu práce ještě zvyšuje.

Je potřeba se bát?
Obava manažerů nebo zaměstnanců z digitali-
zace často pramení z neporozumění, co digita-
lizace vlastně obnáší. Je to vina zejména nás, 
dodavatelů, kteří nedokážeme svým klientům 
digitalizaci srozumitelně vysvětlovat. Proto 
jsme v letošním roce spustili kampaň za sro-
zumitelnou digitalizaci Praskněte digitální brb-
linu. Společně s firmami, které už s digitalizací 
začaly, a  praskly tak svoji pomyslnou bublinu 
plnou brblání, jsme ostatním společnostem 
ukazovali, že se digitalizace nemusí obávat. Di-
gitalizovat totiž může opravdu každý.
 
Nechceme tvrdit, že je to vždy bezbolestný 
a  hladký proces. Často je potřeba uzpůsobit 
procesy nebo fungování firmy. Z  naší bohaté 
zkušenosti ale víme, že už za pár měsíců si na 
to firmy ani nevzpomenou – a jen si užívají be-
nefitů, které jim digitalizace přinesla.

OBAVA 
MANAŽERŮ NEBO 
ZAMĚSTNANCŮ 
Z DIGITALIZACE 
ČASTO PRAMENÍ 
Z NEPOROZUMĚNÍ, 
CO DIGITALIZACE 
VLASTNĚ OBNÁŠÍ.

Co je to vůbec digitalizace?
Digitalizace nejčastěji zjednodušuje (nebo rov-
nou automatizuje) úlohy, které až doposud 
dělali lidé ručně. Často jde o velmi jednoduché 
a  stereotypní úkoly, které lze bez problémů 
provádět za pomocí výpočetní techniky bez 
účasti člověka. Lidem se díky tomu uvolní ruce 
pro užitečnější a smysluplnější práci.

Digitalizaci lze názorně ukázat na teoretickém 
příkladu, který zná každý – na úřadech. Pokud 
si chcete vyřídit občanský průkaz, cestovní 
pas nebo řidičák, proč byste chodili na úřad 
osobně, abyste podali žádost a vyplnili X papí-
rových formulářů s údaji, které už stát dávno 
má?
 
V  plně digitalizovaném úřadu můžete napří-
klad v  mobilní nebo webové aplikaci kliknout 
na tlačítko „Chci nový cestovní pas“, informace 

Pod slovem digitalizace 
si spousta ředitelů nebo 
manažerů firem představuje 
něco hodně technického 
a složitého. Něco, co stojí 
spoustu peněz, musí se kvůli 
tomu překopat celá firma 
a půlka zaměstnanců se 
s tím nenaučí nebo nebude 
chtít pracovat. Ústředním 
tématem letošních novin je 
proto digitalizace. Co přesně 
znamená, jak jednoduchá 
může být, jaké výhody přináší 
a proč jsou obavy z jejího 
zavedení často zbytečné.

VE FIRMÁCH JE 
IDEÁLNÍ ZAČÍT 
S DIGITALIZACÍ 
JEDNODUCHÝCH 
ÚKOLŮ 
ÚČETNÍCH NEBO 
ADMINISTRATIVNÍCH 
PRACOVNÍKŮ.

Více o Brblině.
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Dobrým krokem slovenské vlády byla aplikace 
Slovensko v mobile. Ta výrazně usnadňuje při-
hlašování ke státním službám, jako je portál 
slovensko.sk a elektronická schránka.
 
Slovensko hodně dbá na kybernetickou bez-
pečnost, což je důležité zejména pro ochranu 
starších lidí, kteří nejsou ve virtuálním světě 
tolik zběhlí.
 
Ještě je co zlepšovat
Problémy, které jsou v  Česku i  na Slovensku 
podobné, spočívají v  tom, že každý resort si 
tvoří systémy a  portály po svém. Neexistuje 
jednotný způsob komunikace, což občany od-
razuje od většího využívání digitálních služeb 
státu. Státy by tedy měly zapracovat na sjed-
nocení komunikace a  ideálně zřídit centrální 
portál pro všechny úřady.
 
Za dobrý příklad se považuje třeba Estonsko, 
kde je celá státní správa kompletně digitální. 
Elektronickou komunikaci na všech úrovních 
podporuje i  tamní národní banka. Proslavilo 
se zejména projektem tzv. e-pobytu, který 
umožnil cizincům získat elektronickou eston-
skou identitu a  komunikovat tak s  úřady na 
dálku. Na dálku tam jde také volit, což je u nás 
zatím hra vzdálené budoucnosti.
 
Dalším vzorem nám může být Finsko, které 
v  evropském indexu digitalizace DESI letos 
vyhrálo.
 

Provádět změny ve veřejném sektoru je 
vždycky náročnější než v soukromých firmách, 
ale je vidět, že se postupně posouváme smě-
rem k  tomu, aby komunikace mezi firmami 
a státem mohla probíhat kompletně digitálně.

Česká republika se podle indexu ve srovnání 
s loňským rokem nejvíce posunula právě v ob-
lasti digitálních veřejných služeb a konektivitě. 
Vláda vůbec poprvé digitalizací pověřila kon-
krétního člověka (místopředsedu vlády Ivana 
Bartoše) a  zvolila si cíle na období do roku 
2025. Zatím to vypadá nadějně, počet občanů, 
kteří eGovernment využívají, totiž roste.
 
Co už teď v české státní správě funguje?
Prvním stupněm k  digitalizaci, nebo spíše 
zefektivňování procesů, bylo zřízení míst 
Czech POINT, která slouží k rychlé komunikaci 
se státní správou. Najdeme je zpravidla na 
pobočkách České pošty. Pohodlnější ovšem 

je vyměňovat si dokumenty se státní správou 
přes datovou schránku. Aktuálně jsou da-
tové schránky povinné pouze pro právnické 
osoby, od příštího roku by měly být povinné 
pro všechny OSVČ a podnikatele. Pro fyzické 
osoby jsou zatím dobrovolné.
 
Dobře funguje také základní rozcestník Portál 
občana a  systémy dalších resortů, třeba da-
ňový portál mojedane.cz, ePortál ČSSZ a por-
tály jednotlivých zdravotních pojišťoven.
 
Mnoha lidem však způsobuje komplikace při-
hlašování. Různé způsoby přihlašování totiž 
znamenají různou úroveň důvěryhodnosti, 
což limituje počet úkonů, které jdou udělat. 
Navíc je škoda, že ne všechny banky zatím 
podporují bankovní identitu (tedy poskytnutí 
ověřených údajů státu).
 
Slovensko a digitalizace státní správy
Slovensko se v celkovém hodnocení neposu-
nulo, 23. příčku si drží od loňska. Podle indexu 
DESI se zlepšilo v připojování lidí k internetu, 
ale počet lidí, kteří používají elektronickou ve-
řejnou správu, oproti loňsku klesl.
 
K  podobným závěrům došla už v  roce 2021 
také firma Euler Hermes při svém celosvěto-
vém průzkumu digitalizace. Slovensko tehdy 
pokleslo o čtyři příčky na 44. pozici a velký po-
sun v oblasti digitalizace nebyl vidět.

V  současnosti ale do integrace digitálních 
technologií stát investuje a  pracuje na tom, 
aby Slovensko drželo krok s  dobou a  s  di-
gitální Evropou, která se stále rozvíjí. V  roce 
2021 vláda v rámci Plánu obnovy vyčlenila na 
digitalizaci 615 milionů eur a zároveň schválila 
strategický dokument s cíli do roku 2026.

 

DIGITALIZACE VE 
STÁTNÍ SPRÁVĚ: 
JAK SI VEDEME 
V ČESKU A NA 
SLOVENSKU?

Výsledky hodnocení indexu DESI v Evropské unii. Zdroj: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi

Evropská komise každoročně 
vydává tzv. DESI index, který 
hodnotí úroveň digitální 
ekonomiky ve všech členských 
státech EU. V hodnocení se 
kromě lidského kapitálu 
a konektivity (připojení 
k internetu) hodnotí integrace 
digitálních technologií 
a digitální veřejné služby. Za 
rok 2022 skončilo Česko na 
19. místě a Slovensko o čtyři 
příčky níže. Proč to tak je 
a kde je prostor ke zlepšení?

PRVNÍM STUPNĚM 
K DIGITALIZACI, 
NEBO SPÍŠE 
ZEFEKTIVŇOVÁNÍ 
PROCESŮ, BYLO 
ZŘÍZENÍ MÍST 
CZECH POINT, 
KTERÁ SLOUŽÍ 
K RYCHLÉ 
KOMUNIKACI SE 
STÁTNÍ SPRÁVOU.

ZA DOBRÝ PŘÍKLAD 
SE POVAŽUJE 
TŘEBA ESTONSKO, 
KDE JE CELÁ 
STÁTNÍ SPRÁVA 
KOMPLETNĚ 
DIGITÁLNÍ. 
ELEKTRONICKOU 
KOMUNIKACI NA 
VŠECH ÚROVNÍCH 
PODPORUJE I TAMNÍ 
NÁRODNÍ BANKA.
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„Musím říct, že mě moc potěšilo nadšení a pod-
pora kolegů, když jsem se na pozici konzultanta 
přihlásila a  následně výběrové řízení vyhrála,“ 
hodnotí Zuzka svůj přechod. Kromě toho, že 
propojí technické znalosti a  práci s  lidmi, se 
těší také na to, až uvidí fungování LOKiA WMS 
v praxi u zákazníků.

(Ne)tradiční koníčky
Oba Zuzčini rodiče trénují rádiový orientační 
běh, takže se mu i ona věnovala od svých 6 let. 
Ve 12 letech byla dokonce mistryní republiky. 
Běhat po lese ji stále baví, ale na závody už 
není čas a vrací se k tomu spíš z nostalgie.
 
Zkoušení nových věcí ve volném čase se ale 
nevzdává, dle jejích slov „čím více netradič-
ní aktivita, tím lepší“. A  tak po práci jezdí na 

skateboardu nebo se učí lukostřelbu. „Na lu-
kostřelbě mě baví hlavně to, že člověk potřebuje 
úplně vypnout hlavu, aby mohl správně zamí-
řit a vystřelit, což je přesně to, co po celém dni 
v práci potřebuji,“ dodává.
 
V mládí si přála živit se cestováním. To ji sice 
opustilo, ale cestovatelské zážitky jsou pro ni 
stále ty nejsilnější. Před dvěma lety absolvova-
la pěší pouť do Santiaga de Compostela – za 
10 dní ušla 300 km přes Španělsko a Portugal-
sko. Cestovatelské sny, které na ni stále čekají, 
jsou národní parky v Kanadě, Bali, Hawai nebo 
Pacifická hřebenovka.
 
Není proto žádným překvapením, že kdyby 
dostala rok volna a neomezený budget, vzala 
by své nejbližší a procestovala s nimi celý svět.

Do brněnské pobočky GRiTu 
nastoupila v dubnu 2021 jako 
asistentka/recepční. Práce 
s lidmi ji baví, ale zároveň 
chtěla využít své technické 
znalosti a převzít větší 
zodpovědnost, a tak nově 
začíná na pozici konzultantky 
zákaznické podpory pro 
LOKiA WMS. Jak hodnotí rok 
a půl v administrativě a na co 
se na nové pozici těší?

OD 
ORIENTAČNÍHO 
BĚHU 
K PACIFICKÉ 
HŘEBENOVCE. 
POZNEJTE ZUZKU 
MAREČKOVOU – 
NOVOU 
KONZULTANTKU 
ZÁKAZNICKÉ 
PODPORY  
LOKiA

Rok a půl na recepci
Když Zuzka nastupovala do GRiTu, náš obor 
jí nebyl cizí. Dříve totiž pracovala ve výrobní 
firmě, a  tak měla docela dobrý přehled třeba 
o fungování skladů. Naše produkty si však za-
čala osahávat tak trochu z povzdálí – z recepce, 
kde měla na starosti přijaté faktury, agendu 
pohledávek či správu vozového parku. Spolu 
s kolegyní se staraly o hladký chod firmy a byly 
v  každodenním kontaktu s  lidmi. Říká, že na 
GRiTu si od začátku cenila skvělou partu lidí, 
která jí pomohla se rychle dostat do pracovní-
ho procesu.
 
Zuzku bavilo to, že nikdy nevěděla, co další den 
přinese. „Jednou k  nám třeba přišel pán s  tím, 
že natáčí film, a tak si obhlíží okolí. Načež se nás 
začal vyptávat, zda by bylo možné využít naši 

recepci jako kulisy k filmu a kolik bychom si za to 
účtovali,“ vzpomíná s úsměvem.

Když se ale v  jeden den sešlo hodně poža-
davků od kolegů, návštěv nebo školení, měla 
Zuzka pocit, že by se potřebovala naklonovat. 
Ve většině situací si však dokáže poradit, najít 
řešení nebo se prostě zeptat někoho zkuše-
nějšího.

Čas na další posun
Důvodem pro změnu pozice byla touha dál 
se rozvíjet a posouvat. „GRiT mi opravdu sedl – 
zaměřením, smýšlením i  kolektivem, ale chtěla 
jsem dál růst, takže jsem začala přemýšlet, jakým 
směrem by to bylo možné v rámci firmy. Ve stejné 
době se shodou okolností začal hledat konzultant 
zákaznické péče na našem produktu LOKiA,“ říká.

NA LUKOSTŘELBĚ 
MĚ BAVÍ HLAVNĚ 
TO, ŽE ČLOVĚK 
POTŘEBUJE 
ÚPLNĚ VYPNOUT 
HLAVU, ABY MOHL 
SPRÁVNĚ ZAMÍŘIT 
A VYSTŘELIT.
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1. Nejprve analyzujte současný stav skladu
Získáte detailní pohled na procesy ve skladu 
a  úlohy jednotlivých zaměstnanců. Podí-
vejte se na fyzické rozmístění skladu i  na 
stroje a technologie, které využíváte. Spočí-
tejte, kolik zásilek expedujete během roku 
a v sezóně, kolik jich držíte na skladě. Důle-
žitou součástí auditu je také analýza účet-
ních a  ERP systémů, které máte na sklad 
napojené.

Pro co největší objektivitu můžete audit svě-
řit třetí straně. I kdybyste na základě auditu 
zjistili, že na WMS ještě nejste připraveni, 
budete mít cenné údaje, na kterých můžete 
stavět při dalším rozvoji skladu.

2. Ujasněte si cíle a požadavky
Výchozí stav už znáte. Na stejné úrovni stojí 
také váš výhled do budoucna. Co nejpřesněji 

definujte cíle, se kterými by vám WMS mělo 
ve skladu pomoct, a požadavky, které máte 
na systém jako takový. Cíle vám pomohou 
v odhadu finanční úspory a tím i návratnosti 
investice.

Na konci přípravné fáze stanovte tým lidí, 
pro které bude výběr systému hlavní priori-
tou, aby se proces příliš nezdržoval. Pro širší 
perspektivu zapojte skladníky, logistické 
manažery i ekonomy.
 

3. Nehledáte jen software, ale partnera
Při výběru WMS myslete na to, že nevybíráte 
pouze systém jako takový, ale strategického 
partnera na dlouholetou spolupráci. Proto 
si vyhledejte oborové reference, ptejte se 
dodavatele na historii firmy, plány rozvoje 
WMS a zákaznickou a technickou podporu.

Oslovte 5–10 kandidátů a připravte pro ně 
zadání. Součástí může být například prosba 
o referenční návštěvu u jiného klienta.
 

4. Na výběr dodavatele si vyhraďte dost 
času
Osobní prezentace nabídky je nejlepší způ-
sob, jak zjistit, jestli si s  klientem sednete 
a jestli má spolupráce potenciál. Kritéria fi-
nálního výběru jsou individuální. Výběr však 
neuspěchejte a  nechte promluvit všechna 
oddělení firmy.

S  vybraným dodavatelem nejdříve se-
pište smlouvu, ideálně s pomocí advokáta, 

a sestavte harmonogram prací. Implemen-
taci doporučujeme naplánovat na období 
mimo špičku, abyste neohrozili fungování 
skladu.
 

5. Připravte se, že implementace trvá 
týdny až měsíce
Každý dodavatel postupuje jinak a  imple-
mentací vás provede. Součástí by vždy mělo 
být napojení na vnitropodnikový software, 
konfigurace HW (čteček), přenos dat, za-
školení uživatelů a nastavení uživatelských 
oprávnění.
 
Nejprve WMS nasadíte do zkušebního pro-
vozu na několik dnů nebo týdnů podle po-
třeby. Jakmile vychytáte mouchy, přejdete 
na ostrý provoz. Správný dodavatel vás 
v tom ale nenechá, k dispozici vám bude zá-
kaznická podpora.
 
Po nasazení WMS monitorujte práci sklado-
vého systému a  pravidelně vyhodnocujte 
jeho výsledky. Naslouchejte zpětné vazbě 
a využijte konzultací s dodavatelem. Hlavně 
se nenechte odradit náročností v  prvních 
týdnech. Jakmile si všechno sedne, změnu 
ocení skladníci i ekonomové.

Nasazení skladového 
systému (WMS) mnohdy 
vyžaduje reorganizaci skladu 
nebo změnu logistických 
procesů. Abyste našli systém, 
který vám sedne dlouhodobě, 
nesnažte se výběr uspěchat. 
Přečtěte si 5 rad, které vás 
procesem provedou.

5 OSVĚDČENÝCH 
KROKŮ, JAK NA 
VÝBĚR WMS

TÉMA

Od konzultanta k team leaderovi
Krátce po nástupu se stal projektovým ve-
doucím pro implementaci ERP systémů. Hned 
první projekt, který dostal na stůl, mu nastavil 
vysokou laťku – šlo o implementaci ERP ve sta-
vebninách PRO-DOMA.
 
Později v  GRiTu vedl implementaci systémů 
Microsoft Dynamics 365 v CRM oddělení. A po 
rebrandingu se stal projektovým vedoucím 
ORiONu. V  roce 2021 ve firmě docházelo ke 
strategickým změnám. Jednou ze změn byla 
také reorganizace některých delivery týmů 
a vytvoření nového týmu projektových vedou-
cích (Delivery/VP), který potřeboval team lea-
dera. Vedení Danielovi nabídlo, jestli se o tuto 
pozici nechce ucházet.

 
„Tuto výzvu jsem s  nadšením přijal. Zvládl jsem 
tříměsíční adaptační proces a  pustil jsem se do 
skládání týmu projektových vedoucích,“ vzpomí-
ná Daniel na největší profesní změnu, která vy-
vrcholila v prosinci 2021. Jeho tým Delivery/VP 
má aktuálně 7 projektových vedoucích.
 
„Jsem hrdý na to, že jsme s  GRiTem nabídkou 
produktů a služeb překročili hranice České a Slo-
venské republiky. Máme ambice dál expandovat 
a realizovat projekty pro řízení toku dokladů, zboží 
a peněz v dalších zemích,“ dodává.

Komunikace, koordinace, kontrola
Daniel si na práci nejvíc užívá různorodost pro-
jektů a možnost nakouknout pod pokličku růz-
ným odvětvím. Baví ho také práce s ostatními 
kolegy  – denně je kromě svého projektového 
týmu v kontaktu s konzultanty, produkťáky, ob-
chodníky i marketéry.
 
„Jednou řeší váš tým projekt v odvětví farmacie, 
podruhé ve stavebnictví, potřetí ve výrobní firmě. 
Řízení projektů proto není nuda. Náplň své práce 
rád popisuji v kostce třemi K: komunikace, koor-
dinace, kontrola.“
 

To, co si naopak na své pozici už tolik neužívá, 
je, když se práce zdržuje, neplní se naplánované 
úkoly a  je nucen někoho urgovat a  upomínat. 
Překážek se ale nikdy nezalekl a překonal je.
 
Vzpomínek na rozpačité telefonáty s klienty 
má nepočitatelně, a to nejen z konzultantských 
dob. Mnohdy po něm chtěli opravit i neopra-
vitelné  – hlavně rychle a  ideálně po telefonu. 
Jednou mu třeba klient přesvědčivě popisoval, 
jak mu při práci s naším systémem najednou 
„zfialověla“ obrazovka a čísla se začala záhad-
ně samovolně přesouvat z políček do políček.
 
Když se však chtěl o problému přesvědčit na 
vlastní oči a vzdáleně se k počítači klienta při-
pojit, podivné chování rázem ustalo a bylo po 
problému.

Kolo a hory
Ačkoliv se někdy nechá prací unést, nezapo-
míná na odpočinek. Jako malý si přál být tech-
nicky zručný po svém tátovi, ale v tom má prý 
ještě co dohánět. Relaxovat tedy nechodí do 
dílny, ale za sportem, konkrétně cyklistikou.
 
„Úplně nejradši mám tradiční cyklovýlety, které 
pořádáme s několika přáteli z dětství. Nabalíme 
si na kola plnou polní a vyjedeme se na týden prát 
s překážkami českých hor.“
 
Kdyby dostal rok volna a neomezený rozpočet, 
část financí by pragmaticky rozdělil mezi vzdělá-
ní, dobročinnost a investice. Zbytek by si sbalil 
do kufru a vyrazil s rodinou cestovat po světě.

PRÁCI VEDOUCÍHO 
PROJEKTU SHRNUJE 
DANIEL MUŠKA DO 
TŘÍ K: KOMUNIKACE, 
KOORDINACE, 
KONTROLA

Před nástupem do GRiTu 
pracoval v několika 
softwarových společnostech 
jako IT konzultant. 
Postupně sbíral zkušenosti 
z implementací ERP systémů 
a na jaře 2016 je začal 
uplatňovat v GRiTu jako 
konzultant ERP Microsoft 
Dynamics NAV. „Pamatuji si, 
že mě přivítal přátelský kolektiv 
skvělých lidí, což bylo známkou 
dobrého zaměstnání,“ zmiňuje 
Daniel, dnes už team leader 
projektových vedoucích.

JEDNOU ŘEŠÍ VÁŠ 
TÝM PROJEKT 
V ODVĚTVÍ 
FARMACIE, 
PODRUHÉ VE 
STAVEBNICTVÍ, 
POTŘETÍ VE 
VÝROBNÍ FIRMĚ.

Více o procesu výběru 
WMS si můžete přečíst 
v e-booku.
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ANKETATÉMA

„Mnoho lidí si myslí, že koupí moderní technolo-
gie, kterých dnešní trh nabízí nepřeberné množ-
ství, a  mají hotovo. Digitalizace, respektive digi-
tální transformace ale zahrnuje celý balík oblastí, 
které je potřeba ve firmě změnit či přizpůsobit.“

„Digitalizace je v dnešní době nedílnou součástí 
našich životů. Každý den s sebou přináší nové vě-
decké a technologické přístupy, které mají dopad 
nejen na průmysl, ale i na celou společnost. Roz-
voj digitálního prostředí je nezbytnou podmín-
kou konkurenceschopnosti tuzemských firem 
a organizací. Povinností veřejné správy je zvýšit 
komfort občanů a  podnikatelů prostřednictvím 
kvalitních digitálních služeb státu.“

„Digitalizaci mám spojenou s výměnou struktu-
rovaných informací. Jednoduše – že si nepíšeme 
maily, co kdo kdy vyskladní a  co dnes pojede 
rozvozem, ale vše má jasnou strukturu. To nám 
umožňuje efektivně komunikovat v rámci firmy, 
ale hlavně s vnějším světem.“

JAK VIDÍ DIGITALIZACI 
EXPERTI: SOUČASNÉ 
PŘEKÁŽKY 
A POTENCIÁL

Kolem digitalizace se točí celé letošní 
vydání GRiT LiSTu. Svým pohledem 
přispěli i odborníci ze soukromé 
a státní sféry. Zajímalo nás, jak by 
digitalizaci sami definovali, co je pro 
ně stěžejní a taky kde vidí nedostatky.

Libor Vašek
Katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE 
v Praze, účetní konzultant a školitel

Pavel Vinkler
Ředitel odboru podnikatelského 
prostředí a obchodního podnikání, 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Michal Pavlorek
e-commerce director ve firmě eD system

Co brání rozmachu digitalizace
Všichni tři experti se shodli na tom, že nejčas-
tějšími blokátory jsou:
 – strach ze změn,
 – obava zaměstnanců o pracovní místo,
 – obtížné shánění investic,
 – nedostatečná informovanost veřejnosti,
 – složité ověřování osobních údajů a nutnost 

robustních smluv.

Přehršel administrativy a  byrokracie je pro-
blém zejména ve vztahu podnikatelů ke stát-
ní správě. Pavel Vinkler na to konto uvedl, že 
Ministerstvo průmyslu a obchodu už připravilo 
opatření, která mají nadbytečnou administ-
rativu omezit nebo minimálně přesunout do 
onlinu. Plánují vytvořit Portál podnikatele jako 
centrální místo zastřešující veškeré elektronic-
ké služby veřejné správy vůči podnikatelům 
(transakční služby) a nyní dokončují Portál živ-
nostenského podnikání.

Jak nejlépe začít
Co funguje konkurenci, nemusí fungovat vám. 
Proto by každý podnik i stát měl začít důklad-
nou analýzou procesů, která povede k vytvoře-
ní strategie digitalizace. Vedení podniku musí 
chystaným změnám důvěřovat, mít jasné vize 
a odhodlání a předat je na své zaměstnance. 
Komunikace je totiž základ úspěchu, jak podo-
tkl Libor Vašek.

Michal Pavlorek by digitalizací nepolíbené fir-
mě poradil začít s  jednoduchými a  rychlými 
kroky, které se dají zvládnout na stávajících 
systémech a udělají velkou změnu. Konkrétně 
vypíchl tři věci:
1. datové schránky na komunikaci s partnery,
2. zasílání transakčních dokladů přes EDI klien-

ta, například Outlook
3. a firemní strukturu přesunout do Office 365.

Co firmám uniká, když nezačnou včas:
Podle všech expertů má oddalování digitaliza-
ce jenom negativní dopady. Kromě očividných 
benefitů jako je nižší chybovost a vyšší efektivi-
ta se tím firmy i stát připravují o:
 – konkurenceschopnost,
 – možnost reagovat na změny trhu, zákazníků, 

služeb,
 – vytváření budgetů a  plánování na základě 

reálných dat v čase,
 – možnost soustředit se na kvalitu, péči, nad-

standardní služby
 – a vyšší transparentnost.

Pavlorek upozorňuje, že digitalizovaná firma 
není jen o lepším interním fungování, ale také 
o působení na obchodní partnery i potenciální 
zaměstnance. Do „devadesátkově“ řízené fir-
my se jich dnes moc nepohrne.

UPLYNULÝ ROK 
V GRiTU: ROSTEME, 
SLAVÍME KULATINY 
A ZJIŠŤUJEME, JAK 
JSOU ZÁKAZNÍCI 
SPOKOJENÍ

Meziroční obrat jsme zvýšili 
o více než 40 %, oslavili jsme 
třetí kulatiny a v testu NPS 
jsme od klientů obdrželi 
nadprůměrné skóre. GRiTu 
se letos dařilo a chceme 
se s vámi podělit o pár 
příjemných událostí, které se 
letos odehrály za zdmi našich 
kanceláří.

Zvýšili jsme obrat a expandujeme
V ekonomických tabulkách se letos čísla opět ze-
lenala. Meziročně jsme vyrostli o 40 % a provozní 
zisk před zdaněním a odpisy jsme zčtyřnásobili. 
Tento výsledek připisujeme hlavně dvěma fakto-
rům: expandujeme na zahraniční trhy a prohlu-
bujeme vztahy se současnými klienty.
 
Na zahraniční trhy nejčastěji pronikáme spolu 
s  našimi zákazníky. Typickým příkladem je 
Rohlík.cz, který nově vstoupil do Itálie nebo 
Rumunska. Díky tomu zapojujeme dodavatele 
Rohlíku z těchto zemí do ORiON EDI. Expando-
vat se chystáme i nadále, zejména do dalších 
evropských zemí.
 
U současných klientů také stále nacházíme příle-
žitosti k ušetření dalšího času a peněz. Zejména 
u velkých klientů jako Alza nebo MALL.CZ může 
jedna ušetřená minuta na zpracování dokladů 
znamenat úsporu stovek tisíc korun měsíčně.
 
Aktuálně máme přes 3 000 zákazníků a  další 
přibývají, takže podobný růst očekáváme i pří-
ští rok. Peníze investujeme v  první řadě do 
zlepšování našich služeb a systémů. Věříme, že 
si toho při každodenní práci všimnete.
 
Oslavili jsme 30. narozeniny
V  roce 1992 se parta kluků z  brněnské VUT 
rozhodla, že naučí počítače rozeznávat doku-
menty. A kdyby k tomu nedošlo, tak dnes v ru-
kou nedržíte tyto noviny. V  létě jsme oslavili 
30 let od vzniku naší firmy, která začínala pod 
názvem CCV Informační systémy.
 

Kulatiny nás přiměly k ohlédnutí se do minu-
losti. Za 30 let jsme se z  ERP vývojářů vypra-
covali na lídra EDI na českém trhu a předního 
poskytovatele cloudových služeb. A  tímto 
směrem se chceme ubírat i nadále. Podrobně 
jsme se o  naší historii rozepsali v  samostat-
ném článku, který v tomto časopise najdete na 
straně 18.
 
Ptali jsme se, jak jste s námi spokojení
Stejně jako každý rok jsme zapojili 400 našich 
zákazníků do testu NPS (Net Promoting Score), 
což je jedna z  nejpřísnějších metod zjišťování 
zákaznické loajality. Metodika funguje tak, že 
se svých zákazníků zeptáte na jedinou otázku – 
zda by vás doporučili svému příteli nebo kole-
govi. Lidé odpovídají na škále 0–10.
 
Hodnocení od 0 do 6 značí neloajálního zákaz-
níka, od 7 do 8 neutrálního a od 9 do 10 loa-
jálního. Nakonec od procenta loajálních zákaz-
níků odečtete procento neloajálních. Jestliže 
vám vyjde kladné NPS, znamená to, že vás vět-
šina zákazníků hodnotí na škále 7–10. Výsledek 
nad 55 se obecně považuje za velmi dobrý.
 
Letos jsme v  testu dosáhli skóre 64. Velice si 
toho vážíme, ale víme, že je stále co zlepšovat 
a nezavíráme oči před chybami. Na jejich zlep-
šení zapracujeme a děkujeme za veškerou vaši 
zpětnou vazbu.
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Rok 2022 byl pro ORiON EDI klíčo-
vý, zejména díky spolupráci s  Ro-
hlíkem jsme ho dostali na nové 
trhy v Evropě. Nově ho poskytuje-
me v Itálii, Rumunsku a Španělsku. 
S  rozšiřováním souviselo velké 
množství příprav od lokalizací sa-
motné aplikace do cizích jazyků, 
přes zapracování lokální legislati-
vy, až po zajištění podpory těchto 
zákazníků.
 
Abychom novým uživatelům 
zpříjemnili a  usnadnili začátky 
s  ORiONem, vytvořili jsme video-
návody, ve kterých přehledně vy-
světlujeme nejčastější operace.
 

V roce 2022 jsme se soustředili 
především na inovace pro inves-
tory. Roger je od svého počátku 
P2P platformou – propojuje inves-
tory se společnostmi, které trápí 
dlouhé splatnosti faktur. Protože 
investoři byli, jsou a budou jedním 
z pilířů fungování Rogera, věnovali 
jsme se rozvoji funkcionalit, které 
mají za cíl zlepšit platformu a uleh-
čit investování u Rogera. 

Zvýšení výchozího úroku
Abychom reflektovali situaci na 
trhu, zvedli jsme výchozí úrok 

Intenzivně pracujeme i na škálova-
telnosti, aby naše prostředí výraz-
ný nárůst počtu zákazníků (a  tím 
i počtu dokladů) zvládlo bez kom-
plikací. Databázi v rámci naší infra-
struktury jsme proto upgradovali 
na novou verzi v režimu s vysokou 
dostupností. Spustili a zpřístupnili 
jsme také nové API pro integraci 
ORiONu s  ERP a  dalšími systémy 
třetích stran.

Zejména korona krize a  rozšíře-
ní homeofficů nás přiměly plně 
automatizovat fakturaci, která je 
k  dispozici přes informační a  ERP 
systémy či online prostřednictvím 
webového portálu ORiON.

u korunových aukcí z 8,4 % na 12 % 
p.a. V  souvislosti se změnou jsme 
okamžitě začali pozorovat větší zá-
jem investorů na platformě. Zají-
mavou příležitostí pro investice jsou 
v současné době také eurové aukce. 
Zatímco na konci dubna letošního 
roku byl průměrný výnos 4,17 % p.a., 
na konci srpna vzrostl na 7,44 % p.a.

Investiční automat
V  reakci na požadavky investorů 
jsme také spustili investiční automat, 
který automaticky biduje za inves-
tora. Stačí v něm nastavit parametry 

Náš komunikátor se dočkal nové 
verze, která umí například funkce 
auto-upgrade, který zajistí vždy 
plně aktuální verzi a tím i předchá-
zí bezpečnostním rizikům.
 
V  neposlední řadě vypíchneme 
i  změny v  uživatelském rozhraní: 
notifikace prošly redesignem a při-
dali jsme nový přehled a  funkce 
pro nastavení.

dle požadavků, na základě kterých 
automat sám vybírá aukce a zadává 
nabídky. Stále však zůstává k dispo-
zici možnost investovat manuálně.

Dělení aukcí
Dlouhodobě jsme na platformě 
pozorovali dvojnásobný počet 
bidů u  aukcí s  nižšími částkami. 
Proto jsme nově zavedli dělení 
faktur do aukcí s maximální nomi-
nální výškou 75 tisíc korun nebo 
3 tisíce eur. Po zavedení nastal ná-
růst investičních příležitostí o  víc 
jak 50 % pro širší okruh investorů.

Aplikace Plus
Dále jsme vyvinuli novou platební 
aplikaci pro investory, díky které 
již nebudou muset manuálně za-
dávat platby. Jedná se o  platební 
metodu na principu PSD2, která 
přímo propojí bankovní účet mezi 
odesílatelem a  příjemcem platby. 
To znamená, že po skončení aukce 
se investorovi vygeneruje platba 
v  jeho internetovém bankovnictví, 
kterou následně jen potvrdí na-
příklad otiskem prstu a odešle do 
Rogera.

Do iNVOiCE FLOW jsme přidali 
uživatelské filtry, které nahradily 
dřívější možnost pokročilého fil-
trování. Znamená to, že filtry si 
teď uživatel definuje sám, a to jak 
v  deníku přijatých dokumentů, 
tak v modulu objednávek. Můžete 
si přidat libovolné množství polí, 
podle kterých chcete filtrovat. Fil-
try se ukládají a při novém přihlá-
šení se opět zobrazí.
 
Zjednodušili jsme taky práci ve 
správě osob a  upozornění. Uživa-
tel s  administrátorským právem 
může provádět hromadný import 
dat a  kopírovat uživatele. Může 
také upravovat práva, tedy nasta-
vovat, že majitel konkrétní položky 
(např. nákladového střediska) uvi-
dí pod filtrem „Vše“ všechny doku-
menty přiřazené jemu a  všechny 

dokumenty přiřazené na tuto po-
ložku. Při odjezdu na dovolenou 
za sebe uživatel může v  systému 
nastavit zástup – konkrétní osobu 
na konkrétní období.
 
Při schvalování dokladů v modulu 
Rozúčtování, je nová možnost vrá-
tit doklad předchozím schvalovate-
lům. Máte tedy 3 možnosti – schvá-
lit doklad, zamítnout doklad nebo 
ho vrátit předchozím schvalova-
telům. Pokud pracujete s více než 
jedním schvalovatelem, můžete si 
jednoho nastavit jako defaultního.
 
Změny se dotkly i  vytěžování po-
ložek. Vytěžené údaje lze auto-
maticky překlápět 1:1 do detailu 
dokladu v  Rozúčtování. V  detailu 
dokladu je nová možnost skrýt ně-
která pole v  sekci Základní údaje. 

Nově se také zobrazuje počet ko-
mentářů v záhlaví stránky a uživa-
tel se odsud proklikne do spodní 
části stránky.
 
Větší novinkou spojenou s  e-mai-
lem je EmailDownloader na nové 
doméně. Frekvenci výběru schrán-
ky jsme zkrátili z 15 minut na 3 mi-
nuty, což výrazně urychluje celý 
proces vytěžování dokladů.

Některé změny v  systému LOKiA 
jsou patrné na první pohled – sjed-
notili jsme vzhled a  logiku formu-
lářů napříč celým systémem a  na 
úvodní stránce LOKiA je nový 
dashboard dle typů objednávek. 
V  novém kabátu jsou i  reporty. 
Počet dokončených řádků příjmu 
lze nyní filtrovat podle uživatelů. 
Konkrétní skladník díky tomu hned 
vidí, kolik dokončil řádků příjmů 
a kolik jich bylo za celou směnu.
 
Rozšířili jsme modul Nakládka. Za-
tímco dříve nešlo po zadání údajů 
už nic měnit, nyní lze i na existují-
cím dokladu změnit atributy a typ 
nakládky. Do přehledu nakládek 
jsme přidali filtrování.
 
Změny potkaly také modul Pevné 
pozice. Nově se informace o  pev-
ných pozicích zobrazují na čteč-
kách při přesunu (zatímco dříve 
to bylo pouze u  příjmu). Skladník 
může kdykoliv během přesunu 

doplnit informace o  pevné pozici, 
pokud u zboží není definována.
 
Zavedli jsme novou metodu pro 
hromadné založení zboží ERP API. 
Přidali jsme filtrování pomocí iden-
tifikátorů dokladů: číslo dokladu, ex-
terní číslo dokladu, externí ID1 nebo 
ID2. Zákazníci se setkávají se dvěma 
novými notifikacemi: jednou pro zjiš-
tění hladiny zásob (WaresController: 
GetStockLevels) a druhou pro získání 
seznamu nepokrytých řádků (Docu-
mentsController: GetOutOfStockDocu-
mentsItems). To znamená, že pokud 
např. ERP chce zpracovat 10 kusů 
zboží a na skladě je jen 8 kusů, LOKiA 
přes ERP dostane informaci, že je 
třeba vyrobit 2 ks nového zboží.
 
Skladníkům jsme usnadnili před-
plňování přihrádky. Dříve musel 
načítat identifikátor manipulační 
jednotky i přihrádky, teď už se in-
formace do přihrádky doplní podle 
manipulační jednotky.
 

Na krabici nebo přímo na zboží 
může být QR kód s odkazem např. 
na další informace o zboží. Práci to 
usnadňuje zaměstnancům ve skla-
du i koncovým zákazníkům.
 
Ve vývoji softwaru jsme se zamě-
řili na automatizaci testování, což 
nám bude i do budoucna přinášet 
další usnadnění.

VELKÝ PŘEHLED 
NOVINEK ZA ROK 2022

CO CHYSTÁME 
V ROCE 2023?

CO CHYSTÁME 
V ROCE 2023?

Budeme dále pracovat na zlepšení 
uživatelského pohodlí, což zahr-
nuje i  redesign ORiONu a  úpravy 
webových formulářů pro tvorbu 
dokladů. Zákazníci se mohou také 
těšit na nové moduly a  funkce 
v oblasti správy produktů.

LOKiA se dočká lokalizace do an-
gličtiny. Pracujeme na řešení pro 
zrychlení expedice v  malých spo-
lečnostech a také na řešení pro lo-
gistiku třetích stran – tedy sdílený 
sklad pro více společností, ve kte-
rém LOKiA bude například umět 
rozlišit zboží dle společnosti.
 
Budeme také pracovat na uživatel-
sky přizpůsobitelných dashboar-
dech, které budou skladníkům na 
očích. Budou moct sledovat třeba 
svoji produktivitu. Uživatel si na-
definuje z daných možností, která 
data a do jakého detailu bude chtít 
zobrazovat.

Uplynulý rok byl zlomový zejména pro ORiON EDI, který jsme 
lokalizovali do nových jazyků a začali rozšiřovat na nové 
evropské trhy. S tím souvisely například nové videonávody. 
V systémech iNVOiCE FLOW i LOKiA přibylo nové filtrování 
a úpravy některých modulů. Čtěte, jaké další novinky potkaly 
naše systémy v uplynulém roce a co chystáme pro rok 2023.

ORiON EDI: ROZŠIŘOVÁNÍ NA 
NOVÉ TRHY A INTEGRACE 
NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ROGER: ZVYŠOVÁNÍ ÚROKŮ 
A DALŠÍ INOVACE PRO INVESTORY

iNVOiCE FLOW: PRUŽNĚJŠÍ 
SYSTÉM A VĚTŠÍ VOLNOST PRO 
ADMINA

LOKiA: NOVÉ FORMULÁŘE, 
REPORTY I HROMADNÉ 
ZAKLÁDÁNÍ ZBOŽÍ

Dále budeme rozvíjet administrá-
torská práva. Naším cílem je, aby 
si toho zákazník co nejvíce mohl 
spravovat a řídit sám a tím pádem 
byla práce s iNVOiCE FLOW jedno-
dušší pro všechny uživatele.
 
Přibudou nové funkce, rozvíjet bu-
deme například modul objedná-
vek. Podobně jako u ORiONu chys-
táme mobilní aplikaci a přehledné 
videonávody k většině funkcí.

CO CHYSTÁME 
V ROCE 2023?
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Efektivnější práce stálých zaměstnanců
Časovou úsporu v  každodenním provozu 
skladu začali pociťovat ihned. Skladníci si na-
jednou nemuseli pamatovat, ve které části 
skladu se co nachází, ale čtečka je přesně na-
vedla. Zatímco dříve vychystání jedné objed-
návky trvalo 15 minut, dnes to stálí zaměst-
nanci zvládnou do minuty.
 
„Když kolegovi v 7 hodin začíná pracovní doba, 
v  7:02 už má hotovou první objednávku,“ po-
chvaluje si rychlý chod skladu Ponížilová 
a oceňuje, že systém usnadňuje práci zaměst-
nancům i  jejich nadřízeným. „Já jako vedoucí 
jsem získala kontrolu nad prací skladníků, kte-
rou jsem dřív neměla. Vím, kolik toho kdo za 
den stihne, a pokud dojde k chybě ve zpracování 
objednávky, přesně dohledám, který skladník ji 
odbavil.“

Snazší zaučování brigádníků
Před každou sezónní špičkou IPRICE RECARE 
nabírá nové brigádníky. Dříve nábor trval ho-
diny a než se brigádníci ve skladu zorientovali, 

bylo je třeba pečlivě kontrolovat. Teď dosta-
nou do ruky čtečku, která je krok po kroku na-
vede, zaučení trvá 30 minut a už v prvním dni 
vychystávají objednávky za 8–10 minut.

Řízení dvou skladů
Jak zboží přibývalo, zlínský sklad o  rozloze 
5 204 m² už nestačil, a tak otevřeli druhý sklad 
v  Napajedlech. Aktuální skladová plocha je 
8 500 m².
 
„Zavedení druhého skladu byla zatím největší 
změna, kterou jsme s  LOKiA podnikli. Rozší-
ření systému proběhlo naprosto hladce, ani na 
chvíli jsme nemuseli přerušit provoz skladu ani 
e-shopu. Podpora z GRiTu nám rozšířila skladové 
pozice na druhou lokaci a informace natáhla do 
čteček tak, aby bylo vše navzájem kompatibilní,“ 
uvádí Ponížilová.
 
LOKiA objednávku automaticky rozdělí podle 
toho, kde je zboží zaskladněno. A  jelikož 
IPRICE RECARE distribuuje do Česka i na Slo-
vensko, LOKiA objednávky automaticky dělí 
i podle toho, která dopravní společnost je pře-
vezme. Expedice je potom rychlejší.

Snazší komunikace napříč firmou
LOKiA pomáhá nejen ve skladu. Díky napojení 
na e-shopový systém jsou data o skladových 
zásobách a  kapacitách k  dispozici všem, kdo 
je potřebují. Ponížilová si pochvaluje zejména 
komunikaci s  produktovými manažery, kteří 
mají na starosti zakládání zboží do adminu 
e-shopu, a se zákaznickou podporou, která re-
aguje na dotazy zákazníků ohledně sledování 
stavu objednávky.
 
Ponížilová dodává: „Osobně mi vyhovuje, 
že nikdo není závislý na mojí přítomnosti ve 
skladu. A  když je nejhůř, k  systému se odkud-
koliv připojím a  důležité věci vyřeším hned.“ 

Zapojování nových funkcí
LOKiA nabízí funkci rozšiřující základní plat-
formu – kontrolu balení, která ještě více sni-
žuje chybovost. Čtečka potom už skladníka 

vůbec nenechá vzít zboží s  odlišným EANem 
a  je tak automaticky zajištěna dvojí kontrola. 
V IPRICE RECARE implementovali i tuto službu 
a tím snížili chybovost téměř na nulu.

IPRICE RECARE oceňuje systémovou 
podporu GRiTu
Ponížilová oceňuje přístup GRiTu: „Nedávno 
jsem řešila aktualizaci softwaru čteček. Bála 
jsem se, že to bude práce na celý den, ale z GRiTu 
přišel tak skvělý manuál, že jsem jednu čtečku 
měla hotovou za 2,5 minuty. Veškeré úkony jsou 
naprosto srozumitelné a  uživatelsky přívětivé 
i pro technické antitalenty. Když potřebuji v běž-
ném provozu cokoliv řešit s podporou, do 20 mi-
nut mám vždy odpověď.“

WMS připravené na růst
V  roce 2019 expedovali ze skladu IPRICE RE-
CARE denně 80–100 objednávek. Skladníci 
zboží hledali s  papírem v  ruce, což začínalo 
být nepřehledné a neudržitelné. A tak začalo 
pátrání po skladovém systému. Jak se uká-
zalo, bylo to právě včas před největší expanzí.
 
„Hledali jsme řešení, jehož zavedení nenaruší 
chod e-shopu a bude si rozumět se Shoptetem. 
Každý měsíc nám na sklad přibyde zhruba 
8 000 položek. Ne každý systém umožňoval na-
hrání tolika různých druhů zboží, v  tom jedno-
značně vynikala LOKiA,“ uvádí Marcela Poníži-
lová, vedoucí skladu IPRICE RECARE.
 
První položky do do systému LOKiA začali na-
hrávat v  listopadu  2019 a  asi po dvou měsí-
cích spustili ostrý provoz, který s  sebou nesl 
zavedení pevných skladových pozic. Poptávka 
po outletovém zboží začala narůstat ze-
jména v době covidové pandemie, kdy IPRICE 
RECARE prošlo raketovým růstem. Dnes už 
mají na e-shopu přes 60 000 položek. Denně 
expedují 500–600 objednávek, v  sezóně až 
2 500.

VE SKLADU IPRICE 
RECARE PO ZAVEDENÍ 
LOKiA WMS KOMPLETUJÍ 
OBJEDNÁVKY 
15× RYCHLEJI

Zlínská firma IPRICE RECARE 
provozuje outletový 
e-shop elektra. Ještě v roce 
2019 nepoužívali žádný 
skladový systém a zboží 
nemělo pevné pozice. WMS 
zavedli právě včas, protože 
dnes denně expedují 
500–600 objednávek, což by 
bez systému nezvládali.

OSOBNĚ MI 
VYHOVUJE, ŽE 
NIKDO NENÍ 
ZÁVISLÝ NA MOJÍ 
PŘÍTOMNOSTI VE 
SKLADU. A KDYŽ JE 
NEJHŮŘ, K SYSTÉMU 
SE ODKUDKOLIV 
PŘIPOJÍM 
A DŮLEŽITÉ VĚCI 
VYŘEŠÍM HNED.

KAŽDÝ MĚSÍC 
NÁM NA SKLAD 
PŘIBYDE ZHRUBA 
8 000 POLOŽEK. 
NE KAŽDÝ SYSTÉM 
UMOŽŇOVAL 
NAHRÁNÍ TOLIKA 
RŮZNÝCH DRUHŮ 
ZBOŽÍ, V TOM 
JEDNOZNAČNĚ 
VYNIKALA LOKiA.

PROFIL ZÁKAZNÍKA
IPRICE RECARE poskytuje služby v  ob-
lasti cirkulární ekonomiky a  provozuje 
outletový e-shop elektra (www.iprice.cz). 
V této oblasti je jedničkou v Evropě. Ak-
tuálně má 50 stálých zaměstnanců a ob-
rat přibližně půl miliardy. Má dva sklady 
a dvě logistická centra ve Zlíně a v Napa-
jedlech.

Zajímá vás více informací? 
Pusťte si video s CEO IPRICE 
RECARE Patrikem Joklem.
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vývojáře ERP systému. V roce 2017 se jim ale 
podařilo ORiON EDI do systému zavést a mohli 
spustit ostrý provoz.

Jak probíhá zapojování dodavatelů do EDI
Aby ale EDI mohlo fungovat, musí do něj být 
zapojený dodavatel i odběratel. ELKOV elektro 
zapojuje dodavatele postupně podle výše ob-
ratu a počtu položek na skladě. Aktuálně má 
na EDI napojených 80 dodavatelů z celkových 
2 000, kteří však tvoří třetinu z celkového ob-
jemu přijatých dokladů.

 
„Část dodavatelů se připojila díky tomu, že jsem 
jim krátce představil výhody EDI. Oceňuji, že se 
zapojováním dodavatelů nám pomáhá GRiT. 
Nejsnazší je to u  českých dodavatelů, kteří také 
používají ORiON,“ vysvětluje technický ředitel 
ELKOV elektro Petr Vlašánek.
 
Ve spolupráci s GRiTem další dodavatele prů-
běžně oslovují. Dávají si ale záležet na tom, 
aby je do zapojování netlačili. „Vstřícnost vůči 
partnerům je jedna z našich firemních hodnot,“ 
dodává Vlašánek.

Fungování v praxi: EDI šetří stovky hodin
S  dodavateli si ELKOV přes EDI vyměňuje 
4 druhy strukturovaných dokladů:
 – objednávky (ORDERS),
 – potvrzení objednávky (ORDRSP),
 – avíza o odeslání zboží (DESADV),
 – faktury (INVOIC).

 
Pokud dodavatel napojený na EDI pošle napří-
klad fakturu, doklad se automaticky přepíše 
do ERP systému a  zaúčtuje. Není nutné, aby 
ho zaměstnanci na účtárně přepisovali. Fak-

tury od velkých dodavatelů mívají až 30 stran. 
Jejich přepisování zaměstnance nebavilo a při 
ručním přepisování nezřídka vznikaly chyby 
z  nepozornosti. Automatické zpracování teď 
šetří stovky hodin měsíčně a eliminuje chybo-
vost.
 
ELKOV přes EDI aktuálně odbaví 7 tisíc faktur 
měsíčně. Kdyby je měli všechny ručně přepiso-
vat do ERP systému, museli by rozšířit účtárnu 
o několik lidí.

GRiT je partnerem i mentorem
Petr Vlašánek na spolupráci kladně hodnotí 
také to, že role GRiTu nekončí dodáním sys-
tému: „Za 5 let od zavedení jsme ani jednou 
nepřemýšleli o  změně dodavatele EDI. Velkou 
přidanou hodnotu GRiTu vidím v jejich přístupu. 
Vytrvale nám pomáhali od samého začátku 
a cítím, že pro nás nejsou jen dodavatelem, ale 
také partnerem a  mentorem, který nám poradí 
nejen s EDI, ale automatizací obecně. Oceňuji, že 
mám po ruce konzultanty, kteří náš byznys znají 
a můžu se na ně obrátit.“

Před zavedením EDI: účtárna nestíhá
ELKOV elektro o  EDI začalo uvažovat v  roce 
2015, kdy jim počet příjmových dokladů pře-
růstal přes hlavu. Stávající zaměstnanci nestí-
hali a firma najímala další a další lidi.
 
Přestože obor elektra není EDI pokrytý tak 
dobře jako například e-commerce nebo rych-
loobrátkové zboží, za poslední roky se zde 
dostává do povědomí i díky velkým řetězcům, 
které EDI od svých dodavatelů vyžadují. Proto 
i v ELKOV elektro začali nasazení intenzivně ře-
šit. Vybrali si ORiON EDI od GRiTu.

Počáteční zádrhel: složitá integrace 
do ERP systému
Nasazení EDI zprvu komplikoval specifický ERP 
systém pro velkoobchody MyWAC, který v EL-
KOV elektro používají. Tento systém není příliš 
otevřený integracím třetích stran, a proto byla 
implementace EDI velkou výzvou, zejména pro 

Velkoobchod 
s elektromateriálem a svítidly 
ELKOV elektro si s dodavateli 
vyměňuje třetinu faktur 
automaticky pomocí ORiON 
EDI. Lidem na centrále i na 
30 pobočkách tak ušetří 
stovky hodin času každý 
měsíc.

PROFIL ZÁKAZNÍKA
ELKOV elektro je specializovaný velko-
obchod s  elektromateriálem a  svítidly 
se sítí třiceti prodejních skladů na úze-
mí České republiky. S  30 pobočkami 
a  550 pracovníky patří k  nejvýznamněj-
ším hráčům na českém trhu s elektroin-
stalačním materiálem.

FIRMA ELKOV 
ELEKTRO DÍKY EDI 
AUTOMATICKY 
ZPRACUJE 7 TISÍC 
FAKTUR MĚSÍČNĚ

ČÁST DODAVATELŮ 
SE PŘIPOJILA 
DÍKY TOMU, ŽE 
JSEM JIM KRÁTCE 
PŘEDSTAVIL VÝHODY 
EDI. OCEŇUJI, ŽE 
SE ZAPOJOVÁNÍM 
DODAVATELŮ 
NÁM POMÁHÁ 
GRiT. NEJSNAZŠÍ 
JE TO U ČESKÝCH 
DODAVATELŮ, KTEŘÍ 
TAKÉ POUŽÍVAJÍ 
ORiON.

ZA 5 LET OD 
ZAVEDENÍ JSME 
ANI JEDNOU 
NEPŘEMÝŠLELI 
O ZMĚNĚ 
DODAVATELE EDI. 
VELKOU PŘIDANOU 
HODNOTU GRiTU 
VIDÍM V JEJICH 
PŘÍSTUPU.

Petr Vlašánek, technický ředitel 
ELKOV elektro
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Celkem brzy po založení firmy se však ukázalo, 
že vize „naučit počítače vidět“, tedy rozeznávat 
dokumenty a  jiné předměty, byla pro společ-
nosti té doby příliš nadčasová. Ty na ni nebyly 
vůbec připraveny, a tak naše kroky vedly k pře-
prodeji podnikových systémů a  k  jejich vývoji 
na míru. V  této době naloďujeme zákazníky 
převážně z  oblasti stavebnin  – někteří z  nich 
jsou s námi doposud.

„Bavíme se o době, kdy počítače byly pro mnoho 
firem zjevením, a to nemluvě o nějaké digitalizaci 
procesů. Celá myšlenka byla až moc vizionářská, 
takže se nakonec přešlo na vývoj a prodej ERP,“ 
komentuje tehdejší situaci náš CEO Lubomír 
Veselý.

Zásadní změna přišla na přelomu milénia, kdy 
jsme začali startovat první EDI projekty.

ORiON – první český cloudový nástroj pro 
elektronickou výměnu dokladů
V  roce 2000 vznikl návrh pro vytvoření prv-
ního českého cloudového nástroje pro elek-
tronickou výměnu dokladů (EDI). Věřili jsme, 
že flexibilita a nízká cena cloudového systému 
je přesně to, co firmy popožene, aby si začaly 
doklady ve velkém vyměňovat elektronicky, 
a čerpat tak všechny výhody z toho plynoucí.

Programovat naši momentálně nejúspěšnější 
službu jsme začali v  únoru 2001. „Bylo to pro 
mě hodně divoké období. Před půlnocí 28. února 
jsem dovezl z  Brna do Opavy počítače a  vyložil 
je v  kanceláři. Ve 2 hodiny ráno druhý den se 
mi narodila dcera a  ten samý den dal výpověď 

kolega, který se mnou měl EDI dělat. Seděl jsem 
sám v kanceláři s novými počítači a hlavou plnou 
emocí. Nikdy bych neřekl, že zrovna takto začne 
historie ORiONu,“ vzpomíná dnes již s úsměvem 
na začátky ORiONu tehdejší produktový mana-
žer David Reichel.

Naše domněnky se potvrdily. Společnosti po-
stupně začaly přicházet na přínosy cloudové 
elektronické výměny dat a  my zapojovali jed-
noho klienta za druhým. Dnes jsme jedničkou 
na trhu EDI se zákazníky jako jsou Alza, Rohlik, 
Henkel, Plzeňský Prazdroj, PRO-DOMA a další. 
A loni oslavil ORiON 20 let.

Přichází GRiT – nové jméno, barvy 
a firemní struktura
V  roce 2003 jsme realizovali první implemen-
taci vlastního skladového řešení (WMS) do 
skladu zákazníka, a  započali tak éru vývoje 
řešení pro sklady. Ta vyústila v roce 2017, kdy 
jsme na trh uvedli jeden z prvních cloudových 
skladových systémů LOKiA. Za svůj provoz 
a možnosti při implementaci byla oceněna jako 
IT produkt roku 2019.

Téhož roku jsme zároveň jako firma pro-
šli velkým třeskem. Uvědomili jsme si, že už 

jsme dávno přerostli sami sebe a že je čas na 
změnu. A  tak přišel GRiT. Nové jméno značící 
naši houževnatost. A kromě jména a loga jsme 
změnili i firemní strategii – úplně jsme upustili 
od přeprodeje řešení třetích stran a naplno už 
se věnujeme jenom vývoji vlastních řešení.

Došlo také na změnu struktury společnosti. 
„Dříve jsme fungovali v  celkem separátních od-
děleních. Nyní jsou zaměstnanci propojení napříč 
celou firemní strukturou a vzniklo několik nových 
pozic, které mají za úkol tuto symbiózu udržovat 
a dále rozvíjet,“ dodává ke změnám CEO Lubo-
mír Veselý.

A co bude dál? Nové trhy a další edukace
Za 30 let jsme se vypracovali na lídra EDI na 
českém trhu a  předního poskytovatele clou-
dových služeb. V  současnosti řídíme IT pro-
jekty pro 3000 zákazníků napříč nejrůznějšími 
obory. A to nejen v Čechách a na Slovensku, ale 
také v Rakousku, Německu, Maďarsku a nově 
v Itálii či Španělsku.

Nikdy jsme neuhnuli z  cesty původní myš-
lenky  – „naučit počítače vidět“. Naše služba 
iNVOiCE FLOW automaticky vytěžuje údaje 
z přijatých faktur, LOKiA řídí skladové procesy 
a  ORiON pomáhá s  elektronickým přenosem 
dokladů. Dohromady tvoří naše řešení kolem 
firem síť, ve které dokumenty a zboží automa-
ticky proudí a peníze padají na účet.

Otevíráme nové trhy, nabíráme nové klienty 
a partnery. A  také edukujeme. Pořád existuje 
totiž spousta firem, které tráví rutinní prací 
spoustu času a stojí je to nemalé peníze; a při-
tom si neuvědomují, že to jde dělat mnohdy 
jinak a lépe.

„Naším hlavním úkolem pro další období je do-
končit již probíhající změnu společnosti, kterou 
odstartoval rebranding z CCV na GRiT – tedy udě-
lat z GRiTu zákaznicky orientovanou firmu a dál 
vyvíjet vlastní cloudové nástroje pro automatizaci 
dodavatelsko-odběratelského řetězce. A  ty nabí-
zet na nových trzích,“ dodává Lubomír Veselý.

GRiT SLAVÍ KULATÉ 
NAROZENINY. UŽ 30 LET 
DODÁVÁME FIRMÁM 
UŽITEK

BAVÍME SE O DOBĚ, 
KDY POČÍTAČE BYLY 
PRO MNOHO FIREM 
ZJEVENÍM.

Vše začalo horkého letního dne v roce 1992. V době, 
kdy lidé ještě volali z telefonních budek, protože doma 
neměli telefon, a nejnovějším autem z Mladé Boleslavi 
byla Škoda Favorit. A skupina snílků z brněnské 
univerzity VUT se rozhodla, že naučí „počítače vidět“. 
Založili společnost CCV (Centre of Computer Vision) 
a 14. července to bylo na den přesně 30 let, co se tak 
stalo. Od té doby se toho mnoho změnilo a došlo 
k několika firemním obratům, ale nikdy jsme se 
neodchýlili od původního záměru otců zakladatelů.

DIGITALIZAČNÍ 
OSMISMĚRKA

Vyluštěte osmisměrku, která 
obsahuje 22 českých i cizích 
slov spojených s digitalizací 
a automatizací.
 
Tajenku zadejte do adresy našeho 
webu za lomítko, například 
grit.eu/tajenka.

ADRESACE 
APERAK 
ČTEČKA 
DESADV 
EAN 
ECOMMERCE 
EDI 
FIFO 
GRIT 
IMAGERY 
INVENTURA 
INVOIC 
KONVERTOR 
LOGISTIKA 
OMNICHANNEL 
ORDRSP 
QR KÓD 
ROBOT 
WMS 
WORKFLOW 

Zajímá vás, co slova a zkratky 
znamenají? Vysvětlení najdete 
v našem slovníčku pojmů na adrese 
grit.eu/slovnicek-pojmu.
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