
CRM

V˘robní firma zab˘vající se dodávkami prostfiedkÛ vizuální
komunikace vyfie‰ila nûkolik potfieb najednou nasazením
CRM jako úãinného pomocníka pro obchod a marketing.
To spolu s integrací s ERP systémem pfiispívá ke krátké
dobû návratnosti investice. 

Informaãní systém bude pro SZPI pokr˘vat oblast kon-
trolních ãinností, nutné právní podpory a v neposlední
fiadû i práci laboratofií. PouÏívat jej budou stovky uÏivatelÛ
z ústfiedního inspektorátu i ve v‰ech oblastních inspekto -
rátech po celé âR. 

âeská poboãka Henkel vyuÏívá strukturované elektro -
nické doklady vedle segmentÛ retailu, lepidel a stavební
techniky novû i v oboru vlasové kosmetiky. Pfiíjemcem
automatizovanû zpracovateln˘ch faktur se stala síÈ
kadefinick˘ch salónÛ Klier.

Svûtov˘ lídr v oboru kosmetiky se rozhodl sjednotit
ve‰kerou elektronickou v˘mûnu dokladÛ. Díky spoko-
jenosti s dosavadním EDI poskytovatelem v âR a na
Slovensku bylo i pro Maìarsko vybráno fie‰ení Orion EDI,
coÏ pfiineslo okamÏité finanãní úspory.
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Nov˘ úhel pohledu 
na zákazníky
Hlavním cílem je vyuÏívat ucelen˘ systém budo -
vání vztahu se zákazníky, kter˘ podporuje v‰echny
distribuãní kanály spoleãnosti eD' system Czech.
JiÏ v první fázi nasazení je pfiitom realizována
podpora call centra a pipeline managementu -
systému správy obchodních pfiíleÏitostí. 

Souãástí nasazení fie‰ení Microsoft Dynamics
CRM je uÏ od poãátku integrace jak s digitální
ústfiednou call centra, tak i podnikov˘m infor-
maãním systémem. Stává se tak klíãov˘m
nástrojem pro automatizaci marketingov˘ch
kampaní, personalizaci webov˘ch stránek i direct
marketingov˘ch aktivit. Smyslem je nastavit jed-
notn˘ proces tvorby a správy obchodních pfiíleÏi-
tostí, kter˘ je sdílen˘ napfiíã v‰emi distribuãními
kanály. Potenciální zákazníky umoÏÀuje lépe
oslovit v˘hodnûj‰í nabídkou s vyuÏitím tak -
zvaného lead scoringu. 

„Jako zákaznicky orientovaná firma se chceme 
k na‰im klientÛm chovat zcela osobnû, pfiestoÏe
jich je skuteãnû velké mnoÏství. S pomocí CRM

systému máme moÏnost lépe naplnit jejich
oãekávání. Víme, o jaké produkty se zajímají a
které komunikaãní kanály upfiednostÀují. Díky
tomu jsme jim pfiipraveni nabídnout formou per-
sonalizovan˘ch webÛ nebo relevantního oslovení
ve správnou chvíli pfiesnû cílenou a prakticky
‚neodmítnutelnou‘ nabídku. Cíl je pfiitom jedin˘
– spokojen˘ zákazník,“ fiíká Michal Pavlorek, 
e-commerce fieditel spoleãnosti eD΄system
Czech, a dodává: „Integrujeme CRM se stáva-
jícími systémy a roz‰ifiujeme fiadou inovativních
nadstavbov˘ch fie‰ení, proto jsme jako doda-
vatele vybrali CCV Informaãní systémy.“

Oproti stávajícímu CRM systému, kter˘ jiÏ 
nedostaãoval rostoucím potfiebám digitálního
marketingu, dokáÏí v eD‘ system Czech nov˘ 
Microsoft Dynamics CRM velmi dobfie vyuÏít
mimo jiné i dovnitfi firmy, a to díky lep‰í mûfiitel-
nosti celé fiady procesÛ souvisejících s obchod-
ními a marketingov˘mi ãinnostmi jako jsou
telefonáty, úspû‰nost emailového sdûlení, prokliky
v online kampaních nebo mûfiení míry návrat-
nosti dotazníkov˘ch ‰etfiení.

KdyÏ chytnu hfiebík, umím jej zatlouct.
KdyÏ uvidím kód, umím ho pfieãíst. KdyÏ
chytnu slinu, umím se napít. KdyÏ mám
napsat úvodník, zaãnu prokrastinovat.

Zaãínal jsem jako programátor, a pak se
to nûjak rozrostlo. Po cestû jsem potkal
lidi, ktefií mûli podobn˘ pfiíbûh i zájmy jako
já, kamarádi, zákazníci, zaãínalo se to slé-
vat v jeden proud. 

„Rozjet˘ vlak nezastaví‰“, dali jsme do
toho s Jurou (spolupachatelem) v‰echno,
co jsme mohli i nemûli. Proã jsem to
vlastnû dûlal? Proã chci pokraãovat, co je
vlastnû m˘m cílem? Otázky, kter˘ch po
cestû bylo více neÏ dost, ale vÏdycky jsem
mûl vnitfinû jaksi jasno. 

A najednou sly‰ím, ãtu, Ïe (jako ostatní
podnikatelé) jsem...
...sobeck˘, zaslepen˘ penûzi, hloup˘, lín˘,
lehkomysln˘, sebeuspokojen˘, pfiekrucuji
realitu, lÏu do formuláfiÛ, a hlavnû
vykofiisÈuji nebo pfiíÏivniãím a pr˘ ãekám,
Ïe budu moci pfiestat pracovat, Ïe za mû
bude pracovat nûkdo jin˘ a mû budou
padat holuby do huby, lÏu, kradu, pod-
vádím – zkrátka pracuji a podnikám. Îe to
zní divnû?

To pfiece není to, co jsem chtûl sly‰et 
a proã jsem na svûtû.

Jsem sobeck˘, ano to souhlasí, ale jinak
nic. ProtoÏe...

...chci ÎIVOT a cel˘ svût, v‰echnu jeho
krásu. Co za to dám? Sebe, to nejlep‰í, co
ve mnû je. A kdo to udûlá? Zase já, pracuji
a miluji jen pro to. Chci svût, kter˘ vytváfiím
spoleãnû s vámi, ke kterému pfiispíváme,
jak nejlépe umíme. Chci se topit v radosti
vytvofiené kvalitní a poctivou prací. Chci
se uãit z m˘ch i va‰ich chyb. 

...nechci Ïivit darmoÏrouty, rozdávat 
a prodluÏovat Ïivot tûch, ktefií nic netvofií
a pfiesvûdãují mû, Ïe musím b˘t trpûliv˘,
diplomatick˘, Ïe mám vyhovût, dát, pÛjãit,
podpofiit a Ïe si mám vzít, kdyÏ se rozdává
- pr˘ z cizího („stejnû si to nûkdo vezme,
kdyÏ to neudûlá‰ ty“).

...nechci bandity, ktefií lÏou, komplikují,
politikafií, uplácejí, pfiivlastÀují si v˘sledky
na‰í práce. Vym˘‰lejí zákony, které nás
kriminalizují, dûlají z nás viníky a oni jsou
pak ti spravedlní: „Podnikatel krade, neplatí
danû, musíme ho hlídat, zamûstnanec je
lín  ̆a hloup ,̆ musíme jej kontrolovat a chrá -
nit, a dÛchodce, ten je sám a bezbrann˘.“

...nechci prezidenta, kter˘ lÏe a zaji‰Èuje si
ãínsk˘ dÛchod. 

Ano, jsem sobeck˘, protoÏe pro sebe chci
to nejlep‰í! A v˘‰e uvedené není ani dobré.

Vím, Ïe SKUTEâNOST je taková, jakou si
kaÏd˘ den vytváfiím a vím, Ïe mám na víc.
Tak do práce, aby se „taÈka“ BaÈa za nás
nemusel stydût.

Teì víte, jak jsem zaãínal a co si dneska
myslím. A jak skonãím? To uÏ je jen na
mnû, sobci.

Dalibor Damborsk˘, 
fieditel spoleãnosti

Poté, co se elektronická v˘mûna dat (EDI – Electronic Data Interchange) roz‰ífiila z nadnárodních obchodních fietûzcÛ 
s rychloobrátkov˘m zboÏím i do dal‰ích segmentÛ, jako jsou internetové obchody, fietûzce zamûfiené na spotfiební 
elektroniku nebo hobbymarkety, úspû‰nû dob˘vá dal‰í ãást trhu. Jedná se o „tradiãní maloobchod“, tedy men‰í nezávislé
maloobchodní sítû, které na vysoce konkurenãním trhu nemohou za velk˘mi fietûzci zaostávat v Ïádné oblasti, efektivnûj‰í
v˘mûnu dat se sv˘mi obchodními partnery nevyjímaje. EDI se tak jiÏ plnû prosazuje napfiíklad ve spoleãnosti ROSA 
market, distributorovi potravináfiského a drogistického zboÏí se sítí vlastních maloobchodních prodejen sdruÏen˘ch pod
známou znaãkou ENAPO. Kompletní zaji‰tûní EDI komunikace, vãetnû zapojení jak velkoobchodních, tak následnû 
i maloobchodních dodavatelÛ ROSA market (tzv. roll-out), realizuje spoleãnost CCV Informaãní systémy.

Zefektivnûní distribuãních kanálÛ, podpora obchodních a marketingov˘ch aktivit, jejich pfiesnûj‰í zacílení na detailní znalost

zájmu zákazníkÛ a zv˘‰ení v˘konnosti vlastních pracovníkÛ. To jsou jen nûkteré z pfiínosÛ, které získává eD’ system Czech

nasazením CRM (Customer Relationship Management) systému od spoleãnosti CCV Informaãní systémy. Zámûrem je, mimo

jiné, personalizované cílení obsahu komunikace se zákazníky, ktefií jsou lépe adresováni relevantními informacemi. 

Aktuálnû pak CCV Informaãní systémy zahajuje nasazení stejného CRM systému rovnûÏ pro eD’ system Slovakia.

vatelÛ. Jen za první mûsíc tak bylo na EDI kom u  -
nikaci plnû pfiipraveno 40 % dodavatelÛ, tedy 
osmdesát dodavatelsk˘ch firem, pfiiãemÏ u prvních
dvaceti z nich jiÏ CCV Informaãní systémy reali-
zovala pilotní zapojení. Bûhem nûkolika dal‰ích
mûsícÛ tak byla zapojena první stovka velkoob-
chodních dodavatelÛ. Ve druhé fázi projektu se
pochopitelnû dostane rovnûÏ na dodavatele do
maloobchodní sítû prodejen ENAPO. 

VyuÏitím v˘hod EDI k vy‰‰í
efektivitû 

Silná konkurence na trhu pfiedstavuje v˘razn˘
tlak na celkovou efektivitu spoleãnosti ROSA
market. Ta se proto rozhodla optimalizovat své

obchodní a logistické toky v dodavatelském
fietûzci prostfiednictvím EDI komunikace.„Pfiínosy
jsou jednoznaãné. Na mysli mám nejen automa -
tickou likvidaci dokladÛ a s tím spojené interní
úspory, ale také eliminaci chybovosti v procesu
zpracování dokladÛ. Pozitivní dopady na vy‰‰í

efektivitu dodavatelského fietûzce má nasazení
EDI komunikace i díky tomu, Ïe hned od zaãátku
zavádíme elektronické avízo dodávky, které cel˘
proces v˘raznû zrychluje. DÛleÏitá pro celkov˘ úspûch
je rovnûÏ rychlost a pruÏnost na‰eho poskyto-
vatele EDI,“ fiíká David Doubrava, finanãní 
fieditel a prokurista spoleãnosti ROSA market. 

„EDI je pro svou jednoduchost a okamÏité
pfiínosy dnes jiÏ zcela jednoznaãn˘m trendem 
v celé fiadû oblastí obchodu. Je proto logické, 
Ïe ani tradiãní maloobchod nemohl zÛstat 
stranou. Kromû spoleãnosti ROSA market totiÏ
evidujeme poptávku po zavedení EDI i od dal‰ích
nezávisl˘ch maloobchodních sítí,“ fiíká David 
Reichel, fieditel divize eBusiness CCV Informaãní
systémy. -onr-

(pokraãování na str. 4)

EDI
V první vlnû velkoobchod 

Vzhledem k tomu, Ïe nejvût‰í pfiínosy EDI komu-
nikace plynou ze zapojení maximálního poãtu 
dodavatelÛ a vyuÏívání co nejvût‰ího poãtu EDI
zpráv, zahájila spoleãnost ROSA market elektro -
nickou komunikaci se sv˘mi dodavateli hned
tfiemi EDI zprávami souãasnû. Jedná se o objed-
návku (EDI zpráva ORDERS), fakturu (INVOIC) 
a avízo o odeslání zboÏí - dodací list (DESADV).
V blízké budoucnosti by pak na nû mûly navázat
dal‰í zprávy - potvrzení objednávky (ORDRSP) 
a pfiíjemka (RECADV). 

V první fázi projektu se spoleãnost ROSA market
zamûfiila na dvû stovky velkoobchodních doda-

MÁM NA VÍC

Spoleãnost eD' system se sídlem v Ostravû je ãeskou jedniãkou mezi distributory v˘poãetní
techniky. Od roku 2013 je zákazníkem CCV. S pomocí ORION EDI vyuÏívá elektronickou v˘mûnu
dokladÛ s ãesk˘mi i zahraniãními partnery.

NASAZENÍ NOVÉHO CRM NA DISTRIBUâNÍ KANÁLY
spoleãnosti eD‘ system Czech oceÀují i její zákazníci

CCV ZAPOJÍ DO EDI KOMUNIKACE 
VELKOOBCHODNÍ I MALOOBCHODNÍ DODAVATELE ROSA MARKET
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10 DÒVODÒ PROâ P¤EJÍT NA EDI

DÛvody pro zmûnu

Spoleãnost L’Oréal má s vyuÏíváním elektro -
nické v˘mûny dokladÛ EDI (Electronic Data
Interchange) bohaté zku‰enosti, coÏ je vzhle-
dem k ‰ífii sortimentu a zákaznického portfo-
lia logickou nutností.  ¤e‰ení Orion EDI 
od CCV Informaãní systémy vyuÏívá v âeské
republice a na Slovensku od roku 2006, kdy
nahradilo sluÏby pfiedchozího EDI providera,
spoleãnosti Telefónica O2. 

Maìarská dcefiiná spoleãnost mûla do
leto‰ního roku jiného EDI poskytovatele, kter˘
sice komunikoval ve v‰eobecnû akcepto-

 vaném standardu UN/EDIFACT, ale konverze
z/do podnikového systému SAP a jeho
vnitfiního formátu IDoc uÏ zÛstávala na pra-
covnících L’Oréalu. „Tyto úpravy generovaly
nemalé náklady a ãasté zdrÏování poÏadavkÛ
na komunikaci od na‰ich dÛleÏit˘ch
zákazníkÛ,“ komentuje pÛvodní stav Oldfiich
Pola, Data WHS manager ve spoleãnosti
L’Oréal. 

Navíc Maìarsko zaostávalo jak co do rozsahu
EDI komunikace, která zde tvofiila pouze 20 %
objemu dokladÛ, tak i portfolia vyuÏívan˘ch
typÛ zpráv, které zahrnovaly jenom objed-
návku ORDERS.

Projekt pfiepojení: krok za krokem

Proces pfiechodu maìarské poboãky na
fie‰ení Orion EDI od CCV Informaãní systémy
byl zahájen na poãátku roku 2016. Zákazníci
byli nejprve roztfiídûni podle dÛleÏitosti 
z hlediska obratu a mnoÏství dokladÛ, 
a následnû postupnû pfiepojováni na nov˘
systém. To bylo zámûrem spoleãnosti L’Oréal
a vyÏádanou pojistkou, aby se v pfiípadû
jak˘chkoliv nejasností nekumulovalo více
problémÛ najednou. Pfiepojení v‰ak probûhlo
zcela hladce a projekt byl bûhem 3 mûsícÛ
zdárnû dokonãen. Na konci tohoto období si
jiÏ L’Oréal vymûÀoval elektronické doklady 

s vyuÏitím konsolidaãního centra Orion se
v‰emi maìarsk˘mi zákazníky, jako jsou DM,
Metro, SPAR, Tesco, Auchan, Rossmann 
ãi Müller Drogéria a dal‰í. 

„Sjednocením vysokého objemu pfiená‰en˘ch
a konvertovan˘ch dokladÛ jsme nejen u‰etfiili
stovky tisíc forintÛ roãnû, ale zmûna byla 
pozitivnû pfiijata také samotn˘mi uÏivateli 
z obchodu a klientského servisu, ktefií 
získali lep‰í pfiehled nad doklady,“ vysvûtluje
Oldfiich Pola, a dodává: „Díky harmonizaci
do‰lo dále k v˘razné úspofie ãasu. PoÏadavky,

které jsme dfiíve vr‰ili na ná‰ zahraniãní 
IT servis, a které byly prioritizované 
podle potfieb celé spoleãnosti, jsou nyní 
s pomocí CCV Informaãní systémy hotové 
v fiádu dnÛ.“ 

L’Oréal se také zbavil starosti o konverze 
dokladÛ do podnikového systému, které jsou
nyní fie‰eny automaticky, a umoÏnil roz‰ífiení
portfolia pouÏívan˘ch zpráv o elektronick˘
dodací list DESADV a elektronickou fakturu
INVOIC s maìarsk˘mi zákazníky, ktefií jejich
zavedení jiÏ dfiíve poÏadovali.              -chv-

Zejména oblast rychloobrátkového zboÏí, ale pfiirozenû nejenom
ona, ãelí stále intenzivnûj‰ímu tlaku na rychlost, pfiesnost 
a spolehlivost dodávek. Aby byl tento poÏadavek splnûn, stávají 
se vazby mezi obchodními partnery tûsnûj‰ími a objem vzájemné
komunikace narÛstá. To s sebou pfiirozenû nese i urãitá negativa 
v podobû informaãního zahlcení zodpovûdn˘ch pracovníkÛ, nárÛstu
stresu a chybovosti. Tûmto neduhÛm lze pfiitom do znaãné míry 
zamezit, napfiíklad tím, Ïe lidské zdroje budou vyuÏívány skuteãnû
efektivnû a pouze tam, kde jsou opravdu nezbytné.

SPOLEâNÉ ¤E·ENÍ EDI V L’ORÉAL PRO âR I ZAHRANIâNÍ POBOâKY
P¤INESLO ÚSPORY Z HARMONIZACE FORMÁTÒ 

Spoleãnost L’Oréal, svûtov˘ lídr v oboru kosmetiky, se na pfielomu leto‰ního
roku rozhodla sjednotit ve‰kerou elektronickou v˘mûnu dokladÛ a po
âechách a Slovensku sladit EDI komunikaci také s maìarskou dcefiinou
spoleãností. Harmonizace v‰ech vstupních a v˘stupních formátÛ z pod-
nikového systému SAP pfiinesla jak finanãní úspory, tak pfiedev‰ím sníÏení
pracnosti zpracování dokladÛ vlastními zamûstnanci. Díky spokojenosti 
s dosavadním EDI poskytovatelem v âeské republice a na Slovensku bylo 
i pro Maìarsko vybráno fie‰ení Orion EDI od spoleãnosti CCV Informaãní
systémy.

Ïádn˘m IT oddûlením, technikou, know-how
ani investiãním kapitálem. Není podstatná ani
velikost spoleãnosti, ani pouÏívané infor-
maãní systémy. Velká firma mÛÏe EDI napojit
pfiímo pfies konektor do svého podnikového
informaãního systému a mal˘ podnikatel
mÛÏe naopak vyuÏít tfieba WebEDI pfies 
internetov˘ prohlíÏeã. Cena za vyuÏívání
sluÏby se pohybuje v jednotkách korun za 
zaslan˘ elektronick˘ doklad, coÏ pfiedstavuje
oproti pfiím˘m i nepfiím˘m nákladÛm za 
papírovou variantu úsporu v fiádu desítek
korun za kaÏdé vystavení.

Zamezení 
chybovosti

V rámci EDI jsou strukturované elektronické
doklady automaticky generovány, zasílány 
a zpracovávány informaãními systémy 
protistran, pfiiãemÏ potfieba lidského zásahu
vzniká aÏ v okamÏiku rozporu, napfiíklad mezi
dodacím listem a fakturou. Nedochází zde
tedy k Ïádnému manuálnímu pfiepisování ãi
pfievádûní údajÛ a v˘sledkem je tak prakticky
nulová chybovost. Pfiesná a správná data
mají pfiitom pozitivní vliv na ve‰keré 
obchodní operace, zamezují prodlevám, 
nedorozumûním, pokutám a samozfiejmû
dále ‰etfií lidské zdroje.

Rychlost

Doklady jsou v rámci elektronické v˘mûny
dat pfies EDI providery zasílány protistranám
v fiádech minut bez ohledu na to, odkud jsou
zasílány a jak˘ je jejich vstupní a v˘stupní for-

mát. V porovnání s klasick˘m zasíláním dok-
ladÛ pfies kur˘ra ãi po‰tou tak dochází ke
znaãn˘m ãasov˘m úsporám. Rychlost pak
znamená vy‰‰í obrátkovost, vy‰‰í infor-
movanost a také lep‰í cash-flow.

Bezpeãnost

Obchodní doklady v Ïádném okamÏiku neleÏí
nikde na stole, nikomu na oãích, necestují
bez kontroly a ani nezapadnou do nevyÏá-
dané po‰ty. U elektronick˘ch dokladÛ 
zasílan˘ch pfies EDI poskytovatele není riziko
modifikace, zpoÏdûní ani ztráty. Je garan-
továno doruãení protistranû ve správném 
a obsahovû nezmûnûném formátu prostfied-

nictvím bezpeãn˘ch datov˘ch formátÛ 
a zabezpeãen˘ch datov˘ch center. EDI posky-
tovatelé nechávají svá datová centra
pravidelnû procházet bezpeãnostními audity 
a práci s daty certifikovat od renomovan˘ch
autorit. Pfiíkladem mÛÏe b˘t napfiíklad loÀská
certifikace ISO 27001 pro CCV Informaãní
systémy od TÜV SÜD Czech.

DÛvûryhodná 
archivace

Zaslat nûkomu automatizovanû elektronick˘
doklad, ãi jej pfiijmout do systému, je základ
celého procesu. Nicménû jsou zde i dal‰í 
aspekty, které je dÛleÏité fie‰it. Jedním z nich
je napfiíklad potfieba dÛvûryhodného 

a bez peãného uloÏení v‰ech dokladÛ zaji‰Èu-
jících spolehlivou auditní stopu po celou
zákonem danou lhÛtu. Ne, nemusíte budovat
Ïádn˘ archiv, ani pofiizovat nákladn˘
archivaãní software. Tato sluÏba je dnes 
jiÏ nedílnou souãástí sluÏeb EDI poskyto-
vatelÛ.

Soulad 
s legislativou

Posíláte své obchodní doklady vÏdy 
v souladu se zákonem? Sledujete v‰echny
aktuální legislativní zmûny a pfiizpÛsobujete
jim svá rozhraní? ¤e‰íte ve‰keré státem 
definované poÏadavky na stávající i archivo-
vaná data? I to je ãinnost, bez které se
mÛÏete obejít, pokud vyuÏijete sluÏeb EDI
poskytovatele.

MoÏnost navázání 
dal‰ích dokladÛ a sluÏeb

Klasické EDI umoÏÀuje elektronicky poslat
strukturované elektronické doklady t˘kající se
kaÏdé fáze obchodního procesu, vzájemnû je
provázat a násobit tak pfiíslu‰né benefity.
MÛÏete tak zaãít napfiíklad elektro nickou 
objednávkou, dodacím listem ãi fakturou 
a následnû pfiidávat dal‰í poÏadované doklady
a notifikaãní zprávy anebo dokonce 
i sluÏby. Jednou z nich mÛÏe b˘t napfiíklad
eKatalog pro elektronické zalistování zboÏí,
Instantní platba pro provozní financování 
nebo Invertory Report pro pfiehled o stavu 
a v˘voji zásob na skladech odbûratelÛ.

Spokojenost 
obchodních partnerÛ

Rychlé pfiedávání bezchybn˘ch elektronick˘ch
dokladÛ slouÏí nejen pro vy‰‰í efektivitu 
obchodních procesÛ, ale i pro lep‰í infor-
movanost v‰ech zúãastnûn˘ch stran. Na 
jejich základû lze ãinit kvalifikovaná rozhod-
nutí, které ve v˘sledku vedou také k lep‰ím
vztahÛm s obchodními partnery. I to je dÛvo-
dem, proã si jenom v rámci pfiedního tuzem-
ského clearingového centra ORION EDI
vymûÀují tisíce obchodujících protistran
mûsíãnû jiÏ více neÏ dva miliony strukturo -
van˘ch elektronick˘ch dokladÛ.

David Reichel, 
fieditel divize CCV eBusiness

EDI jako poÏadavek 
obchodních partnerÛ

Zfiejmû nejãastûj‰ím dÛvodem a vlastnû 
i záminkou pro zavedení EDI b˘vá poÏadavek
ze strany obchodního fietûzce ãi jiného 
partnera. Pokud velké spoleãnosti realizují
pfiechod z papírov˘ch dokladÛ na elektronic -
kou strukturovanou formu, snaÏí se pfiirozenû
o to, aby dodavatelé tento zpÛsob v maxi -
mální moÏné mífie vyuÏívali. Zavádûjí proto
urãité motivaãní ãi penalizaãní mechanismy,
anebo dokonce stanoví vyuÏívání EDI jako
svÛj striktní poÏadavek.

Jednoduché 
nasazení

Na‰tûstí nasadit EDI není v dne‰ní dobû nijak
sloÏité. Na trhu existuje fiada EDI providerÛ,
ktefií nabízejí pfieklad a doruãení obchodních
dokladÛ formou sluÏby. Velmi dobfie dokáÏí
navíc fie‰it právû i situaci, kdy velk˘ odbûra-
tel potfiebuje do EDI zapojit své dodavatele.
Realizují tzv. roll-out, coÏ znamená fiízené
oslovování partnerÛ, anal˘zu jejich pfiipra -
venosti a postupné zapojování do elektronic -
ké v˘mûny dokladÛ tak, aby bylo moÏno v co
nejkrat‰ím ãase dosáhnout co nejvy‰‰ího
poãtu zapojení a to pfiedev‰ím tam, kde se
jich vymûÀuje nejvíce.

Cenová 
úspora

Doba, kdy bylo EDI nákladné na imple-
mentaci a provoz, je dávno pryã. Pro zave-
dení EDI není v dne‰ní dobû tfieba disponovat

David Reichel

EDI

EDI
Obrácené role

Prakticky v‰echny informace v obchod-
ním styku dnes vznikají elektronicky.
Popisy v˘robkÛ, objednávky, faktury,
dodací listy, vratky, dobropisy a desítky
dal‰ích dokladÛ jsou generovány elektro -
nick˘m informaãním systémem nûkteré
ze zúãastnûn˘ch stran. A je nutno jej
pfiedat do informaãního systému proti -
strany jako podklady k dal‰ímu zpraco -
vání. Tento krok, kter˘ by mûl b˘t plnû
automatizovan˘, neboÈ v drtivé vût‰inû
do nûj není tfieba Ïádn˘ch dal‰ích lidsk˘ch
vstupÛ, v‰ak ãasto realizují paradoxnû
právû lidé. Zamûstnanci, jejichÏ ãas je
nejdraÏ‰í, tak vykonávají ãinnost s nulo -
vou pfiidanou hodnotou a navíc s velkou
mírou chybovosti, která vzniká pfii
manuálním pfiepisování dokladÛ z elektro -
nické nestrukturované (PDF faktury) ãi
dokonce papírové podoby.

Urãitou zásluhu na tomto stavu má jistû
historická setrvaãnost a zaÏité mecha-
nismy, nicménû tempo doby si Ïádá
ponûkud jin˘ pfiístup. Na‰tûstí léty 
a praxí provûfien˘ a snadno dostupn˘.
¤eã je o plnû automatizované elektro -
nické v˘mûnû strukturovan˘ch obchodních
dokladÛ pomocí standardu EDI – 
Electronic Data Interchange. Jeho zave-
dení pfiitom není ani drahé, ani sloÏité 
a benefity pro podnikání jsou zcela
zásadní. Pojìme se podívat na ty hlavní.
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Propojení elektronick˘ch formátÛ

Pro komunikaci s fietûzcem Klier byl na stranû
spoleãnosti Henkel âR vyuÏit mezinárodní
EDI formát UN/EDIFACT. V nûm jsou elektro -
nické faktury posílány z firemního systému
SAP do clearingového centra ORION EDI od
spoleãnosti CCV Informaãní systémy. Zde
dochází k jejich pfiekladÛm do rÛzn˘ch verzí
formátu ISDOC, které pouÏívají pro e-fakturaci
nûkteré tuzemské ERP systémy. 

Pro zaslání k automatizovanému zpracování
do ERP systému Pohoda, kter˘ vyuÏívá
odbûratel Klier, byl vyuÏit formát ISDOC verze
5.2.3. Ve‰keré doklady jsou pro zaruãení

pÛvodu a následnou dÛvûryhodnou archivaci
opatfieny elektronick˘m podpisem.

„Kombinace tradiãního EDI u nadnárodního
subjektu s proprietárním ãesk˘m formátem
elektronick˘ch faktur ISDOC, implemento-
vaném do ERP od tuzemského dodavatele, je
velmi pûknou ukázkou jednoduchosti a efekti -
vity souãasné elektronické komunikace,“ fiíká
David Reichel, architekt fie‰ení ORION EDI 
a fieditel divize eBusiness spoleãnosti CCV 
Informaãní systémy.

„Aktuálnû si v rámci na‰í divize Beauty Care
Professional – Schwarzkopf Professional 
s fietûzcem Klier zasíláme mûsíãnû pfiibliÏnû

HENKEL SPUSTIL EDI KOMUNIKACI V OBLASTI BEAUTY CARE
PROFESSIONAL – DIVIZE SCHWARZKOPF PROFESSIONAL

Spoleãnost Henkel, pfiední svûtov˘ dodavatel spotfiebního zboÏí 
a zároveÀ inovátor v oblasti zavádûní v˘mûny elektronick˘ch 
obchodních dokladÛ, roz‰ífiila v tuzemsku jejich vyuÏívání i na divizi
Beauty Care Professional – Schwarzkopf Professional. âeská
poboãka se zároveÀ stala první v Evropû, která EDI pro oblast profe-
sionální vlasové kosmetiky zaãala pouÏívat. Pilotní projekt v˘mûny
elektronick˘ch faktur ve strukturovan˘ch formátech UN/EDIFACT 
a ISDOC spustila s fietûzcem kadefinick˘ch salonÛ Klier. Konverzi do
strukturovan˘ch formátÛ elektronické fakturace lze zaãít vyuÏívat také
u vefiejn˘ch zakázek mimo komerãí sektor.

Stfiední a malé firmy ãasto díky nároãn˘m podmínkám tûÏko 
dosáhnou na standardní provozní financování s vyuÏitím faktoringu,
které by jim pomohlo udrÏet jejich cash-flow na uzdû. Brnûnsk˘
startup Investiãní aukce dokáÏe pomoci pfiesnû tûmto spoleãnostem.
S vyuÏitím EDI je dokonce moÏné zkrátit dobu, po kterou nemohou
firmy disponovat sv˘mi penûzi v pohledávkách, na pouhé tfii dny.

Nad smysluplností nûkter˘ch aplikací se bezpochyby mÛÏeme pfiinejmen -
‰ím pousmát, to v‰ak rozhodnû není pfiípad Mobilní aplikace ORION EDI
spoleãnosti CCV Informaãní systémy. Pfiistupovat k objednávkám prostfied-
nictvím mobilních telefonÛ je totiÏ pro zákazníky sluÏby ORION EDI 
mimofiádnû praktické. NejenÏe mají kdykoliv a odkudkoliv pfiístup ke
sv˘m pfiijat˘m objednávkám, ale mohou je pfiímo z mobilního telefonu
i potvrdit nebo jedním klikem pfieposlat sv˘m kolegÛm na e-mail 
a bezprostfiednû tak zahájit jejich realizaci.

âeská poboãka spoleãnosti Henkel se tak
stala po segmentu retailu, lepidel a stavební
techniky prÛkopníkem v zavádûní EDI i v dal‰ím
oboru - profesionální vlasové kosmetiky. 
„JiÏ nyní si vymûÀujeme s partnery elektro -
nicky zhruba dvû tfietiny dokladÛ a na‰í 
snahou je toto ãíslo neustále navy‰ovat,“
fiíká Eva Malíková, EDI Project Manager
spoleãnosti Henkel âR, a dodává: „Kromû
elektronick˘ch faktur bûÏnû pracujeme 
s dal‰ími více neÏ 10 druhy obchodních 
a logistick˘ch dokumentÛ v elektronické
podobû, a to vãetnû elektronic k˘ch dodacích
listÛ s identifikací zboÏí pomocí SSCC 
kódÛ, které jsme zprovoznili v tuzemsku 
jako vÛbec první.“

Pro neustál˘ pfiehled
Mobilní aplikace, umoÏÀující rychlé sdílení informací o firemních objednávkách, je urãená
pro více neÏ 1500 zákazníkÛ sluÏby ORION EDI a k dispozici je zcela zdarma. Její uÏivatelé
na ní nejvíce oceÀují pfiehlednost, rychlost a dostupnost informací z EDI komunikace, jak
potvrzuje i Milan Weirich, fieditel ãeského a slovenského zastoupení spoleãnosti WELEDA:
„Chci mít neustál˘ pfiehled o obchodu spoleãnosti. Mobilní aplikace ORION EDI je pro
mû jednoduch˘ a pfiehledn˘ kontrolní nástroj, kdyÏ jsem na cestách. Notifikace mû
okamÏitû informují o nov˘ch objednávkách od klíãov˘ch zákazníkÛ a já tak mohu prÛbûÏnû
sledovat jejich stav a pravidelnost.“

KaÏdodenní vyuÏití
O tom, Ïe zákazníci mobilní aplikaci ORION EDI pouÏívají skuteãnû aktivnû, svûdãí nejen
prÛmûrná doba náv‰tûvy aplikace, která ãiní více neÏ 4 minuty, ale také její velmi ãasté
po uÏívání. Podle aktuálních statistik spoleãnosti CCV Informaãní systémy totiÏ témûfi tfii
ãtvrtiny jejích drÏitelÛ (71 %) vyuÏívají aplikaci kaÏd˘ den, obden pak dal‰ích více neÏ 10 %.
Naopak ménû neÏ jednou t˘dnû si mobilní aplikaci ORION EDI otevfie jen 5 % zákazníkÛ,
zbyl˘ch necel˘ch 14 % tak ãiní alespoÀ jedenkrát za t˘den.

Vût‰í oblibu si zatím mobilní aplikace ORION EDI získala u tûch zákazníkÛ, ktefií pouÏívají
na sv˘ch chytr˘ch telefonech ãi tabletech operaã ní systém Android (82 % staÏení pfies
Google Play), zb˘vajících 18 % si pak stahuje aplikaci prostfiednictvím AppStore a vyuÏívá
ji tak na mobilních zafiízeních se systémem iOS.                                                      -chv-

Klasick˘ faktoring je v podstatû úvûrov˘
rámec, kdy faktoringová spoleãnost prÛbûÏnû
odkupuje od firmy vystavené faktury za
poskytnuté zboÏí ãi sluÏby. Podnik tak získává
prostfiedky na provozní financování a nemusí
ãekat na dlouhou splatnost sv˘ch odbûratelÛ.
Tento zpÛsob získávání financí v‰ak byl
tradiãnû otevfien˘ pfiedev‰ím pro velké
spoleãnosti.

„Naprostá vût‰ina faktoringov˘ch spoleãností,
aÈ uÏ bankovních ãi nebankovních, vyÏaduje
od sv˘ch klientÛ garanci milionov˘ch
mûsíãních obratÛ a klienti jsou smluvnû
vázáni k postupování v‰ech sv˘ch
pohledávek, takÏe flexibilita se limitnû blíÏí
nule,“ vysvûtluje Adam ·oukal, ‰éf
spoleãnosti Investiãní aukce a doplÀuje:
„Platforma Investiãní aukce spojuje faktoring
s investiãními pfiíleÏitostmi. UmoÏÀuje 
investorÛm v˘hodné zhodnocení jejich 
finanãních prostfiedkÛ a klientÛm nabízí levn˘
a hlavnû flexibilní faktoring. Díky této kombi-
naci jsme v souãasné dobû jediná spoleãnost
v âeské republice, která tyto sluÏby nabízí.“

Faktoring s vyuÏitím EDI
Investiãní aukce se od bankovní konkurence
li‰í také tím, Ïe umoÏÀují profinancovat nejen
faktury posílané elektronickou formou (pdf),
ale i strukturované elektronické doklady
pfiená‰ené s pomocí EDI (tzv. Instantní platba).

„V pfiípadû EDI to v praxi znamená, Ïe nám
klienti nemusí posílat papírové faktury.
SluÏbu jim integrujeme rovnou do jejich úãet-
ního systému a dostáváme zároveÀ auto ma -
tické konfirmace od odbûratelÛ, Ïe zboÏí
dorazilo v pofiádku a mÛÏeme dané pohledávky
profinancovat,“ zmiÀuje Adam ·oukal.

Tento postup klientÛm urychluje a zjedno -
du‰uje cel˘ administraãní proces faktoringu.
„Setkali jsme se s tím, Ïe jeden ná‰ klient 
v patnáctiãlenné firmû musel v minulosti 
najmout ãlovûka na obsluhu bankovního fak-
toringu, coÏ neodpovídá technologick˘m
moÏnostem 21. století,“ popisuje ‰éf
spoleãnosti Investiãní aukce.

SluÏbu vyuÏívají pfiedev‰ím malé a stfiední
podniky, které nedosáhnou na bankovní fak-
toring, nejãastûji z dÛvodu nesplnûní poÏa-
davku minimálního mûsíãního obratu
postoupen˘ch pohledávek. „Oproti faktoringu
se Investiãní aukce zamûfiují zejména na
bonitu odbûratele a díky tomu dokáÏeme
poskytnout financování i mal˘m a stfiedním
podnikÛm. V praxi to znamená, Ïe financu-
jeme malé firmy, ale rizikov˘ profil urãuje velk˘
odbûratel. To potom odpovídá i úrokÛm, za
které jsme schopni pohledávky profinanco-
vat,“ popisuje Adam ·oukal pfiístup firmy.
Typick˘m klientem podniku jsou tedy malé 
a stfiední podniky s obratem do 50 milionÛ
korun, které dodávají zboÏí ãi sluÏby velk˘m

bonitním spoleãnostem jako je napfiíklad âEZ,
Ahold nebo Globus. „Za první ãtvrtletí
leto‰ního roku jsme mûli váÏen˘ aritmetick˘
prÛmûr úroku pro na‰e klienty 2,9 % p.a., coÏ
je v oblasti nezaji‰tûného financovaní pro
malé a stfiední podniky v âeské republice
bezkonkurenãní sazba ve srovnání s ban -
kovním sektorem,“ porovnává ·oukal.

Zlatá éra faktoringu teprve pfiichází
Zatímco v âeské republice projde pfies fak-
toring zhruba 3,5 procenta HDP, ve Velké
Británii to je 15 procent HDP. „Nefiíkám, Ïe to
jednou bude patnáct procent také u nás, ale
urãitû je tu prostor udûlat z faktoringu bûÏnû
dostupn˘ finanãní nástroj i pro malé firmy,“
podot˘ká Adam ·oukal.

Akceleraci oboru by mohl pfiinést rostoucí
objem elektronické fakturace, která je admi -
nistrativnû ménû nároãná, levnûj‰í pro 
dodavatele i odbûratele a má men‰í riziko
vzniku chyb neÏ klasická „papírová“ podoba.

-chv-

EDI

500 elektronick˘ch faktur, coÏ pfiedstavuje
nejen znaãné finanãní zefektivnûní na na‰í
stranû, ale také ãasové a lidské úspory u nás
i zákazníka,“ fiíká Jana Holá, Customer Service
Manager spoleãnosti Henkel, zodpovûdná za
zákaznick˘ servis v divizi Schwarzkopf 
Professional, a doplÀuje: „Vûfiím proto, Ïe
tento zpÛsob elektronické v˘mûny dokladÛ
brzy roz‰ífiíme i na dal‰í zástupce profesionální
vlasové kosmetiky.“

Konverzi EDI faktur do formátu ISDOC lze
zaãít vyuÏívat také mimo komerãní sektor. 
V souladu s programov˘m prohlá‰ením vlády
je ISDOC od verze 6.0 moÏno zaãít pouÏívat
také pro elektronickou fakturaci organizacím
státní správy u vefiejn˘ch zakázek. Je to reakce
na smûrnici 2014/55/EU, podle které nejpoz -
dûji v listopadu 2018 budou mít v‰ichni vefiejní
zadavatelé v Evropû povinnost umoÏnit 
dodavatelÛm fakturovat elektronicky. -onr-

NOVÁ MOBILNÍ APLIKACE ORION EDI –
NA CESTY I PRO OKAMÎIT¯ P¤EHLED 

FAKTORING JE EFEKTIVNùJ·Í DÍKY EDI
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Lep‰í fiízení distribuãní sítû 
se projevuje do návratnosti
investice

Spoleãnost VMS Vision se bûhem své 20leté
historie stále více zamûfiovala na kon-
struování a samotnou v˘robu svého portfolia,
známého pod znaãkou ekoTAB, pfiiãemÏ
prÛbûÏnû budovala síÈ stabilních a perspek-
tivních obchodních partnerÛ. „Na‰im cílem je
zamûfiit se na to, co umíme nejlépe, tedy
v˘voj a v˘robu vizuálních prostfiedkÛ, které
usnadÀují lidem sdûlování my‰lenek.
Úspû‰n˘ prodej na‰ich v˘robkÛ koncov˘m
zákazníkÛm je v‰ak neménû dÛleÏit˘. Jsem
proto rád, Ïe jsme nasazením nového CRM
získali, mimo jiné, efektivní nástroj k fiízení

celé na‰í distribuãní sítû,“ fiíká Libor
KoÏou‰ek, jednatel spoleãnosti VMS Vision. 

Systém Microsoft Dynamics CRM dodala
spoleãnost CCV Informaãní systémy a je zde
vyuÏíván v on-line verzi s vyuÏitím platformy
Microsoft Azure a napojen na stávající eko-
nomick˘ systém QI. Návratnost investice do
na míru upraveného systému a v‰ech uÏiva-
telsk˘ch licencí je podle odhadÛ vedení
spoleãnosti 18 mûsícÛ.

Pfiehled a úspora ãasu pro 
vedení, marketing i obchodníky

Díky novému CRM tak s pomocí funkcí, jako
je segmentace dealerÛ, pfiesná evidence 

obchodních aktivit, plánování a kontrola 
obchodníkÛ, automatická tvorba objednávek a
‰ablon nabídek nebo pfiíprava na schÛzku se
stávajícím ãi potenciálním zákazníkem,
dochází k úspofie v˘znamného mnoÏství ãasu.
Jednotliví obchodníci a jejich vedení tak
mohou lépe zacílit péãi o zákazníky. 

Zv˘‰enou v˘konnost díky nasazení CRM 
systému zaznamenává nejen obchod, ale také
marketing VMS Vision. Procesy komunikace
s obchodníky i zákazníky jsou nyní nejen 
efektivnû fiízeny, ale také vzájemnû koordi-
novány. V pfiípadû spoleãnosti VMS Vision se
jedná jak o kompletní správu marketingov˘ch
kampaní a jejich vyhodnocování, tak i o správu
odpovûdí na tyto kampanû, zavedení 
e-mailov˘ch ‰ablon nebo nástrojÛ segmentace
zákazníkÛ – marketingov˘ch seznamÛ. 
Integrací CRM se sluÏbou MailChimp navíc
lze vyuÏít automatizace e-mailov˘ch kampaní 
a v koneãném dÛsledku i získání lep‰ího
pfiehledu o tom, co zákazníky VMS Vision
skuteãnû zajímá. 

„Budování vztahÛ se zákazníky je pro v˘robní
firmy tohoto typu zcela klíãové, a proto jsme
rádi, Ïe zde CRM systém pomáhá detailnímu
porozumûní individuálních zákaznick˘ch
poÏadavkÛ. To pak v koneãném dÛsledku
vede k lep‰ímu zacílení ‰iroké nabídky
vyrábûn˘ch produktÛ,“ fiíká Martin Vokfiál,
fieditel divize Customer Services spoleãnosti
CCV Informaãní systémy.                      -onr-

Ocenûní Microsoft Awards je kaÏdoroãnû
udûlováno za nejlep‰í zákaznická fie‰ení a ap-
likace vyvinuté na platformû této spoleãnosti.
Leto‰ní 18. roãník pfiitom shromáÏdil velmi 
silnou konkurenci, neboÈ se se‰lo více neÏ 90
nominací od 30 dodavatelsk˘ch firem.

Slavnostní pfiedání ocenûní v‰em vítûzÛm a finalistÛm
leto‰ního roãníku Microsoft Awards spoleãnû 
s jejich zákazníky probûhlo v praÏském sídle
spoleãnosti Microsoft. Mezi úspû‰n˘mi projekty
se umístilo i fie‰ení „customer engagementu“ ve
spoleãnosti  Compas automatizace s vyuÏitím

Jihomoravské inovaãní centrum je zájmové
sdruÏení právnick˘ch osob zaloÏené v rámci
Regionální inovaãní strategie Jihomoravského
kraje. Jeho hlavním cílem je pomáhat inovaã -
ním firmám, studentÛm s originálními nápady,
v˘zkumn˘m pracovníkÛm a vynálezcÛm. Za
12 let své existence nastartovalo témûfi 360
spoluprací mezi vûdci a firmami a vytvofiilo
více neÏ 1400 nov˘ch pracovních míst. V této
souvislosti také v Brnû spravuje tfii techno-
logické a jeden biotechnologick˘ inkubátor.

CRM pro podporu rozvoje 

„Na‰e sluÏby vyuÏívá kaÏdoroãnû pfiibliÏnû
stovka firem, aÈ uÏ ve fázi prvotního nápadu,
rychle rostoucí startupy i zavedené techno-
logické firmy,“ fiíká Jifií Hudeãek, CEO v Jiho-
moravském inovaãním centru, a dodává:
„Ná‰ zábûr, mnoÏství aktivit a zapojen˘ch

subjektÛ pfiitom neustále roste a podpora ze
strany kvalitního CRM se tak stala naprosto
nezbytnou. V rámci v˘bûrového fiízení bylo
jako nejlep‰í fie‰ení vybráno Microsoft 
Dynamics CRM nabízené spoleãností CCV 
Informaãní systémy.“

Implementace na míru

UÏivateli nového systému budou zejména
oddûlení Operations (ICT, COO), Marketing,
Regionální inovaãní strategie a Start-up t˘m.
Nasazení fie‰ení bude pfiedcházet série work-
shopÛ, na kter˘ch budou postupnû vydefi-
novány poÏadavky jednotliv˘ch oddûlení a ty
následnû implementovány. JiÏ nyní se poãítá
zejména s podporou evidence úãastníkÛ 
inovaãních programÛ, event managementu,
tvorby a aktualizace regionální inovaãní strate-
gie ãi pronájmu budov a kanceláfií.          -onr-

CRM SYSTÉM POMÒÎE JIC 
S ¤ÍZENÍM VZTAHÒ S PARTNERY

CRM SYSTÉM PRO COMPAS AUTOMATIZACE
OCENùN V SOUTùÎI MICROSOFT AWARDS 2016

Spoleãnost Microsoft âeská republika ocenila nejlep‰í zákaznická fie‰ení 
realizovaná sv˘mi partnery v uplynulém roce. V konkurenci 90 nominovan˘ch
projektÛ uspûlo i fie‰ení customer engagementu ve spoleãnosti Compas 
automatizace od CCV Informaãní systémy.

CRM
VMS Vision, ãeská v˘robní firma zab˘vající se dodávkami ‰kolních a kance -
láfisk˘ch tabulí a dal‰ích prostfiedkÛ vizuální komunikace, vyfie‰ila hned nûkolik
potfieb najednou nasazením CRM (Customer Relationship Management) 
od CCV Informaãní systémy. Kromû pozvednutí péãe a samotného zpÛsobu
práce se sv˘mi zákazníky totiÏ nov˘ systém funguje zejména jako fie‰ení pro
fiízení distribuãní sítû. To v‰e spolu s krátkou dobou návratnosti vloÏené 
investice a bezproblémovou integrací s podnikov˘m informaãním systémem
pfiedstavuje pro obchod i marketing VMS Vision úãinného pomocníka. 

CCV Informaãní systémy se stala
vítûzem tendru na dodávku systému pro
fiízení vztahÛ se zákazníky do Jiho-
moravského inovaã ního centra (JIC). Zvo -
lené fie‰ení Microsoft Dynamics CRM
bude pomáhat zejména s evidencí 
subjektÛ v jednotliv˘ch inovaãních 
programech, event managementem ãi
tvorbou a aktualizací regionální inovaãní
strategie.

produktÛ Microsoft Dynamics CRM 2015, 
Microsoft Office365 a PowerBI.

Compas automatizace je dodavatelem fie‰ení
prÛmyslové automatizace a v˘robních tech-
nologií zejména v odvûtví strojírenství a zpraco-
vatelského prÛmyslu. Cílem nasazení CRM
systému zde bylo poskytnout vhodn˘ nástroj,
kter˘ by podpofiil firemní strategii v oblasti fiízení
vztahÛ se zákazníky. Spoleãnost se rozhodla i pro
roz‰í fiení Power BI dostupné na platformû Of-
fice365, které slouÏí ke konsolidaci zákaznick˘ch
dat a informací z trhu z rÛzn˘ch zdrojÛ.

¤e‰ení je integrováno s internetovou PBX telefonní
ústfiednou, DMS a systémem pro fiízení zakázek.
Dal‰ími specifiky je moÏnost generování pfiíleÏi-
tostí z leteck˘ch mapov˘ch podkladÛ pfiímo v uÏi-
vatelském prostfiedí Microsoft Dynamics CRM
nebo nadstavba pro automatizovan˘ e-mailing.

Za nejvût‰í pfiínos nasazení systému povaÏuje 
vedení spoleãnosti nejen kontrolu nad ve‰kerou
operativní komunikací se zákazníky z rÛzn˘ch
úrovní vedení projektÛ, ale napfiíklad i efek-
tivnûj‰í rozhodovací procesy pro dal‰í zlep‰ování
zákaznické péãe. Z pohledu uÏivatelÛ CRM 
je hlavním pfiínosem zlep‰ení otevfiené 
informovanosti o klientech a sdílení informací
mezi pracovníky. Návratnost nasazení CRM 
systému do spoleã nosti Compas automatizace
byla 6 mûsícÛ. -onr-

Správn˘ obsah správn˘m
kanálem ve správnou dobu

CRM systém pfiedstavuje prostfiedek pro bu-
dování kvalitnûj‰ích vztahÛ se zákazníky i díky
schopnosti zjistit co nejvíce o jejich zájmech
a potfiebách. Varianty personalizace obsahu
nabídek pak jsou prakticky neomezené, aÈ jiÏ
e-mailem s vazbou na nástroje v MailChimp
nebo s pomocí webov˘ch stránek. VÏdy v‰ak
musí odpovídat tomu, jak˘ obsah zákazníka
zaujal v pfiedchozí komunikaci.

Martin Vokfiál, fieditel divize Customer Services
spoleãnosti CCV Informaãní systémy k této
problematice dodává: „VyuÏitím Microsoft
Dynamics CRM a propojením s best of breed
softwarem je moÏné vytvofiit mimofiádnû
pfiesná data, na základû kter˘ch lze nejen vy-
hodnocovat obchodní potenciál jednotliv˘ch
zákazníkÛ a efektivnû ho vyuÏít, ale i uãit se 
z mûfiiteln˘ch v˘sledkÛ a zlep‰ovat obchodní
a marketingové procesy.“

Aktivity kaÏdého zákazníka jsou v CRM sys-
tému zaznamenávány a bodovány. DÛleÏitá je
pfiedev‰ím skuteãnost, Ïe se tak nedûje na
úrovni obecn˘ch ãísel, ale zcela konkrétních
uÏivatelÛ. V˘sledkem pak je jejich seznam 
s pfiifiazen˘mi konkrétními poãty bodÛ. âím
vy‰‰í skóre pfiitom uÏivatel má, tím vy‰‰í je
pravdûpodobnost, Ïe nakonec uskuteãní 
obchod. Ve správném okamÏiku proto pfiichází
cílená, na míru pfiipravená nabídka spoleã -
nosti eD‘ system Czech. V pfiípadû velk˘ch
skupin uÏivatelÛ pak CRM umoÏÀuje i jejich
detailnûj‰í segmentaci prostfiednictvím
tagování oblastí jejich zájmu vãetnû schop-
nosti sledovat, jak se tyto oblasti vyvíjejí 
v prÛbûhu rozhodovacího procesu zákazníka.

Ptáte se, jak˘m zpÛsobem se systém bude
orientovat v neustále se mûnícím sortimentu
moderních technologií? V plánu je implemen -
tace umûlé inteligence (tzv. machine learning),
která se bude samostatnû uãit a bude tak po -
máhat identifikaci nov˘ch pfiíleÏitostí.      -onr-

(dokonãení ze str. 1)

NASAZENÍ NOVÉHO CRM NA DISTRIBUâNÍ KANÁLY SPOLEâNOSTI
eD‘system Czech OCE≈UJÍ I JEJÍ ZÁKAZNÍCI

CRM OD CCV INFORMAâNÍ SYSTÉMY ¤ÍDÍ VE SPOLEâNOSTI
VMS VISION KROMù PÉâE O ZÁKAZNÍKY I CELOU DISTRIBUâNÍ SÍË



CRM
Oddûlení obchodu a marketingu by v jakékoli firmû mûla sledovat spoleãn˘ cíl
– co nejvíce obchodÛ a tedy prodejÛ zboÏí ãi sluÏeb. Cesta vede pochopitelnû
pfies spokojené a loajální zákazníky, které je tfieba nejen efektivnû hledat, ale
také udrÏet. Zdánlivá samozfiejmost této spolupráce v‰ak v praxi naráÏí na
celou fiadu pfiekáÏek – od napûtí mezi obûma oddûleními zpÛsobené firemní
hierarchií pfies rozdílnou agendu aÏ po neexistenci spoleãného nástroje, kter˘
by dal v‰em obchodním a marketingov˘m aktivitám jednotn˘ fiád. ¤e‰ením
mÛÏe b˘t v nasazení kvalitního CRM systému.

CRM
Víte, proã jsou cloudové technologie dÛleÏité pro vy‰‰í produktivitu segmentu
SMB (mal˘ch a stfiedních podnikÛ)? Odpovûì na tuto otázku se snaÏila získat
analytická spoleãnost IDC a v˘sledky nejsou nikterak pfiekvapivé. Pln˘ch 57
procent respondentÛ z oblasti mal˘ch a stfiedních firem uvádí, Ïe jim cloud
pfiiná‰í obchodní v˘hody jako je efektivita rÛstu, vût‰í provázanost se
zákazníky, ãasová a místní flexibilita a také lep‰í bezpeãnost.
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CRM pro fiízení, sdílení 
i koordinaci

Drtivá vût‰ina firem dnes disponuje celou
fiadou nejrÛznûj‰ích úãetních, ekonomick˘ch,
podnikov˘ch a dal‰ích systémÛ. VyuÏívat tak
mohou ohromné mnoÏství dat (vãetnû
zákaznick˘ch), která nejenÏe nedokáÏí v praxi
aplikovat, ale v mnoha pfiípadech jim
dokonce komplikují Ïivot. Oblast obchodu 
a marketingu samozfiejmû není v˘jimkou.

CRM v‰ak dokáÏe nejen fiídit vztahy, ale
rovnûÏ vzájemnû koordinovat a slaìovat
ve‰keré procesy komunikace a interakce se
zákazníky. Na otázku proã tomu tak je pfiitom
existuje jednoduchá odpovûì - v‰echny je
totiÏ dokáÏe pokr˘t. V˘hody aktivního
pouÏívání CRM systému se pak projeví rychle
zejména v okamÏiku, kdy se zákazník stane
skuteãn˘m stfiedobodem spoleãného 
a sdíleného zájmu obchodu a marketingu.

Spoleãn˘mi nástroji 
za spoleãn˘m cílem

Velk˘ problém nastává, kdyÏ marketing a ob-
chod netáhnou za jeden provaz nebo nemluví
stejn˘m jazykem. Logicky pak dochází 
k v˘razné neefektivitû jejich ãinností, které se
vzájemnû nepodporují nebo dokonce negují.
Nastávají pak situace, kdy marketingové oddû -
lení slaví úspû‰né oslovení velkého poãtu 
potenciálních zákazníkÛ, na nûÏ ale obchod
není ani zdaleka pfiipraven ãi schopen je
pfievzít. Anebo naopak marketing se
soustfiedí na akviziãní marketingové kampanû
a nedokáÏe podpofiit obchodem slibnû rozjeté
pfiíleÏitosti k prodeji.

V obou pfiípadech v‰ak dochází k újmû pro
spoleãnost jak z obchodního hlediska, tak 
i s ohledem na pl˘tvání cenn˘mi personál-
ními zdroji. Nicménû vyuÏitím nástrojÛ CRM
systému je moÏné spoleãnû vytvofiit pfiesnou
a úãinnou metriku, která dokáÏe jednotnû

Takfika v‰ichni, 93 procent, s pomocí cloudu
zaznamenávají nárÛst produktivity práce
mimo kanceláfi. Potfiebné aplikace mají dos-
tupné kdykoliv a odkudkoliv a jejich nastavení 
a doruãení je rychlé a automatizované.

Pfies polovinu, 60 procent, pak uvádí, Ïe
cloud umoÏnil uvolnit IT zdroje na více strate-
gické úlohy. Nabízí také vysokou ‰kálovatel-
nost, která odpovídá aktuálním poÏadavkÛm
s ohledem na velikost firmy, poãtu a rozsahu

zakázek a spjat˘ch aplikací a také mûnícímu
se poãtu zamûstnancÛ.

S tím souvisí i vy‰‰í produktivita externích
pracovníkÛ, kterou podle dal‰ího zdroje
udává v pfiípadû vyuÏití cloudu 67 procent 
zamûstnavatelÛ. Aktuální data, potfiebné 
aplikace ãi celé obchodní platformy jsou 
pro uÏivatele dostupné nejen odkudkoliv, 
ale také prostfiednictvím libovolného 
zafiízení.

Zejména v pfiípadû rostoucích firem je pak 
IT v˘znamn˘m faktorem urãujícím ãi omezu-
jícím budoucí rozvoj. Podle jiného zdroje
vnímá 63 procent rostoucích firem technolo-
gie jako kritick˘ aspekt své budoucnosti.
VyÏadují flexibilní, adaptabilní a bezpeãné 
IT, které nebude tvofiit bariéry, ale 
naopak umoÏní rychle reagovat na libovolné
firemní poÏadavky.                                -ktk-

o‰etfiit ve‰keré aspekty fiízení vztahÛ se
zákazníky vãetnû napfiíklad vyhodnocování 
jejich obchodního potenciálu.

Stfiedem zájmu zákazník

CRM pfiedstavuje skuteãnû ideální prostfiedek
pro efektivní sdílení informací a budování
kvalitnûj‰ích vztahÛ se zákazníky. Pomáhá
nalézt spoleãn˘ jazyk pro obchod i marketing
a následnû vybudovat a naplÀovat ãasovou
osu aktivit pro jednotlivé zákazníky. âinnosti
obou t˘mÛ tak jsou provázané, koordinované
a rozdûlené do jednotliv˘ch etap - fází prodej -
ního procesu, které odráÏejí spoleãné milníky
v cestû za loajálním zákazníkem.

ZároveÀ pfii tom dochází k vytvofiení skuteãnû
funkãního prodejního procesu. Praxe navíc
ukázala, Ïe ãím intenzivnûj‰í a ménû formální
je interakce mezi marketingov˘m a obchod-
ním oddûlením, tím lep‰í prodejní v˘sledky
firma vykazuje. Pravidelné koordinaãní po-
rady je díky sjednocené komunikaci nad daty
ze CRM moÏné zkrátit na úplné minimum 
a vûnovat se naplÀování aktivit na zákaznické
ãasové ose a to bez zbyteãn˘ch duplicit.

Káva nebo obûd?
Rizikem, které vyuÏívání CRM systému
pfiiná‰í, je pfiíli‰ná spokojenost s plnou 
automatizací komunikace se zákazníky. I pfies
skuteãnost, jak sofistikované nástroje jsou
pouÏívány, jak personalizovaná komunikace
je se zákazníky vedena ãi jak systematicky je
nastavena podpora v‰ech distribuãních
kanálÛ ãi jednotn˘ proces tvorby a správy ob-
chodních pfiíleÏitostí, nesmíme v Ïádném pfií-
padû zapomenout na to, Ïe pfiíjemcem na‰ich
aktivit a sdûlení je ãlovûk – zákazník.
Nasazením byÈ sebelep‰ího nástroje na fiízení
vztahÛ se zákazníky proto nesmí b˘t vytlaãen
lidsk˘ rozmûr vztahu, kter˘ jako jedin˘ mÛÏe
pfiinést vhled do nitra potfieb zákazníkÛ tak,
jak to pfiesná ãísla ani sebevíc personalizo-
vaná data nedokáÏou. NezapomeÀte proto na
kávu, obûd, zkrátka na staré dobré ob-
chodování „mezi ãtyfima oãima“. CRM nám 
v cestû za loajálním a spokojen˘m
zákazníkem sice urãitû velmi dobfie pomÛÏe,
ale osobní kontakt nenahradí.

Martin Vokfiál, fieditel divize CCV Customer
Services (ãlánek vy‰el v ãervnovém vydání
magazínu IT Systems)

Zejména na fieditele obchodu a marketingu je zamûfien nov˘ on-line kurz Customer 
Relationship Management (CRM) od CCV Informaãní systémy. Navazuje tak na ‰kolení,
které spoleãnost úspû‰nû realizovala v klasické pfiedná‰kové podobû v loÀském roce 
a jehoÏ se zúãastnilo více neÏ 200 zájemcÛ o tuto problematiku.

Nová podoba ‰kolení je dostupnûj‰í, ãasovû flexibilnûj‰í a zároveÀ plnû pokr˘vá ve‰keré
potfiebné oblasti t˘kající se práce se zákazníky, získávání zpûtné vazby a správného nas-
tavení spjat˘ch obchodních a marketingov˘ch procesÛ. Souãástí je i mnoÏství pfiíkladÛ
z praxe, které konkrétnû popisují nejãastûj‰í v˘zvy, se kter˘mi se lze v této oblasti setkat.

Kurz se skládá z pûti video pfiedná‰ek, které na sebe navazují v t˘denních cyklech.
Úspû‰ní absolventi pak jsou po zdárném vyplnûní závûreãného on-line testu ocenûni
certifikátem o absolvování kurzu. 

Dal‰í podrobnosti a pfiihlá‰ku do on-line CRM Akademie lze získat na adrese
www.crmakademie.cz.

CRM POSILUJE VZTAH MEZI OBCHODEM
A MARKETINGEM

PROâ JSOU CLOUDOVÉ TECHNOLOGIE
DÒLEÎITÉ PRO VY··Í PRODUKTIVITU

ON-LINE CRM AKADEMIE
ÚSPù·Nù ODSTARTOVALA

Martin Vokfiál, fieditel divize Customer Services
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MRAZÍRNY ANO... VYUÎÍVAJÍ ORION INVENTORY REPORT

NEJLEP·Í PIVO ORIONU 2016

Zavedení elektronického sledování stavu
zboÏí na skladech odbûratelÛ prostfiednictvím
sluÏby ORION Inventory report pfiineslo 
obchodníkÛm i vedení mrazíren podstatné
zv˘‰ení efektivity toku zboÏí. Získané 
informace jsou vyuÏívány zejména pfii vyhod-
nocování zásob a prodejÛ vãetnû promoakcí,
pfii kontrole listingu v˘robkÛ, zavádûní
novinek, a dále téÏ pfii odhalování v˘padkÛ
zboÏí na prodejnách rychlej‰í vyhodnocení stavu

zásob na skladech zákazníkÛ

zapojen˘ch 
odbûrn˘ch míst 

100 %

512

sledovan˘ch produktÛ
sortimentu 

dodávaného zboÏí

spolupracující v˘znamní
odbûratelé jiÏ v rámci 

pilotního projektu

42
3

Fakta projektu
Okamžitý přehled o stavu zásob u odběratelů pomáhá
společnosti ANO… zvyšovat efektivitu prodeje s využitím centra 

KdyÏ není zboÏí na prodejnû, 
nejsou prodeje
Mrazírny ANO… vyuÏívají EDI komunikaci se
sv˘mi partnery pro elektronickou v˘mûnu ob-
jednávek zprávou ORDERS, faktur ve zprávû
INVOIC a dodacích listÛ jako elektronické avízo
dodávky DESADV s integrací fie‰ení ORION
EDI do informaãního systému spoleãnosti. 

Pro vyuÏití dal‰í zprávy INVRPT o stavu zásob
nemûla v‰ak na poãátku Ïádné nástroje, tudíÏ
o jejím zprovoznûní neuvaÏovala. Zavedení
elektro nického sledování stavu zboÏí na
skladech odbûratelÛ prostfiednictvím sluÏby
ORION Inventory report v‰ak pfiedcházela
zku‰enost s obtíÏnou kontrolou toku svého
zboÏí u odbû ratelÛ, na základû které se jako
jedna z první desítky dodavatelÛ rozhodla
vyuÏít pilotního provozu nové sluÏby. 

EDI zpráva INVRPT - Pfiehled zásob

Zpráva má standardizovanou podobu podle norem GS1. Zasílá ji odbûratel dodavateli a uvádí
v ní informace o souãasn˘ch, plánovan˘ch nebo cílov˘ch skladov˘ch zásobách na prodejnách,
potaÏmo skladech odbûratele. Zpráva obsahuje informace o stavu zásob jednotliv˘ch produktÛ
v jednotliv˘ch lokacích, dále údaje o prodaném nebo naopak novû pfiijatém mnoÏství zboÏí.
Odbûratel mÛÏe ve zprávû uvést také objednané mnoÏství a informace o pohybu zboÏí (napfi.
mnoÏství vratek, extra poÏadované zboÏí nebo porovnání objednaného a obdrÏeného mnoÏství).

Dal‰í pomoc je v samotné kontrole listingu
v˘robkÛ ãi zavádûní novinek. Novû totiÏ mrazírny
ANO… vidí, na kolika prodejnách dan˘ produkt je,
v jakém regionu jsou a také jaká je souvislost mezi
poãtem zásoben˘ch prodejen a v˘‰í celkov˘ch
prodejÛ. To pomáhá také pfii odhalování v˘-
padkÛ zboÏí na prodejnách a k identifikaci fik-
tivních zásob a dal‰ích problémÛ v zásobování. 

JiÏ v rámci pilotního projektu do‰lo k zapojení
512 odbûrn˘ch míst u nûkolika vybran˘ch
fietûzcÛ, které takfika v reálném ãase informují
spoleãnost prostfiednictvím ORION EDI o ak-
tuálních stavech 42 poloÏek ze sortimentu
mrazíren ANO…

„ORION EDI nám slouÏí bezvadnû. VyuÏívání
zprávy INVRPT nám umoÏÀuje, abychom mûli
pravidelnû pfiehled nebo náhodnû kontrolovali
stavy na‰eho zboÏí se zamûfiením na nûjak˘

Jak˘m zpÛsoben funguje
Inventory Report?
Inventory Report stahuje a zpracovává údaje,
které obchodní fietûzce dávají k dispozici ve
standardní EDI zprávû INVRPT. Prostfiednic -
tvím webové aplikace pak umoÏÀuje zákaz -
níkÛm tato data filtrovat nebo seskupovat
podle rÛzn˘ch kritérií a získávat tak informace,
které jsou dÛleÏité zejména pro obchod a sup-
ply chain.

Jaké zázemí vyuÏívá
ORION Inventory report?
Invertory Report vyuÏívá dat, know-how a tech-
 nického zázemí clearingového centra ORION®.
To je nejvût‰í ãeskou konsolidaãní sluÏbou pro
v˘mûnu obchodních dokladÛ, zaji‰Èující
správné zpracování, pfieklad formátÛ, doruãení
i dÛvûryhodnou archivaci dokumentÛ vãetnû
legislativního souladu. 

Je tak garantována nejvy‰‰í moÏná míra 
dostupnosti, bezpeãnosti a zároveÀ nejrozsáh-
lej‰í úroveÀ propojení dodavatelsko-odbûra-
telsk˘ch partnerÛ na úrovni zprávy INVRPT, 
ale také dal‰ích obchodních dokladÛ, jako 
je elektro nická faktura, objednávka, dodací list
a dal‰í.

SluÏba na pfiání zákazníkÛ
„ORION Inventory report je sluÏba, která vznikla
na základû pfiání na‰ich zákazníkÛ,” fiíká Václav
Kameníãek, fieditel divize v˘zkumu a inovací ve
spoleãnosti CCV Informaãní systémy, a dodává:
„Se‰lo se hned nûkolik impulzÛ najednou. Ten
úplnû prvotní pfii‰el od zákazníka, kter˘ dodával
zboÏí prostfiednictvím nûkolika distributorÛ 
a posteskl si, Ïe vlastnû neví, kde se jeho zboÏí
prodává a v jakém mnoÏství. 

Dále jsme se setkali s tím, Ïe zákazníci vyuÏívají
obchodní zástupce k tomu, aby kontrolovali,
zda je jejich zboÏí fyzicky pfiítomné na dané
prodejnû. V‰echny tyto informace jsou v‰ak
pfiímo ve zprávû INVRPT a vnímali jsme, Ïe je
‰koda, Ïe je tato zpráva velmi málo vyuÏívána. 

âást zákazníkÛ EDI zprávu INVRPT zpracová-
vala, aÈ uÏ prostfiednictvím Excelu, nebo pomocí
vlastními silami naprogramo vaného fie‰ení,
proto nám pfii‰lo smysluplné pfiijít s aplikací,
která umoÏní plo‰né vyuÏití tûchto cenn˘ch 
informací.

Zájem o tuto problematiku jsme zaznamenali
také v rámci âesko–slovenské iniciativy ECR na
pracovní skupinû vûnované benchmarkingu.
SluÏbu jsme proto pfiipravovali postupnû na
základû peãlivû analyzovan˘ch poÏadavkÛ
zákazníkÛ.”                                                 -ktk-

Spoleãnost ANO...

Firma ANO…, s.r.o. byla zaloÏena v roce
1999 jako v˘robnû obchodní spoleãnost se
sídlem v Horní Suché v tûsném sousedství
Havífiova. Specializuje se na balení 
zmrazené zeleniny, zeleninov˘ch smûsí 
a ovoce, a dále na obchod se zeleninou 
a ovocem v ãerstvém, zmrazeném a kon zer-
vovaném stavu. Za dobu své ãinnosti
získala nezanedbatelnou ãást trhu se 
zmrazenou zeleninou a ovocem v âeské 
republice i na Slovensku.

Mezi klienty jsou jak nadnárodní fietûzce
jako Ahold, Kaufland, Globus, Delvita,
Penny market, Norma, tak i men‰í distribu-
tofii zmrazené zeleniny a ovoce a regionální
maloobchodní sítû jako jsou Hru‰ka, 
Jednota, Flop jih apod. Firma velmi úzce
spolupracuje s v˘znamn˘mi svûtov˘mi
v˘robci zmrazené zeleniny a ovoce a jako
jediná v âeské republice balí v˘robky 
v minusov˘ch teplotách.

WMS

U nûkter˘ch fietûzcÛ dfiíve opakovanû dochá -
zelo k tomu, Ïe zboÏí bylo na skladû prodejny
na depotu, ale nedostávalo se na prodejnu,
tudíÏ nebyl realizován ani Ïádn˘ prodej.
ZároveÀ v takové situaci nedocházelo ani k ob-
jednávkám. 

S pomocí informací ze zprávy INVRPT ale mohli
pracovníci mrazíren identifikovat, Ïe zboÏí sice
není na prodejnû daného fietûzce, ale je jeho
dostateãná zásoba na skladû. S pomocí nov˘ch
informací se ozvali nákupãím na stranû part-
nera, ktefií do té doby nemûli tu‰ení o tomto
problému. Disponentka pak dostala instrukce
a do‰lo ihned k nápravû, kdy zboÏí zaãalo b˘t
opûtovnû doplÀováno na prodejnu.

Pfiínosem pro obchod mrazíren se tak stalo
podstatné zv˘‰ení efektivity toku zboÏí.
Získané informace jsou vyuÏívány zejména pfii
vyhodnocování zásob a prodejÛ vãetnû promo -
akcí. Dodavatel bûÏnû pozná, kolik si odbûratel
objednal, ale uÏ nevidûl, jaká byla zásoba po
promo akci. Díky zprávû o stavu zásob ov‰em
mÛÏe lépe vyhodnotit a rozhodnout, jestli
zmûní pro pfií‰tû zvolen˘ v˘robek do reklamní
akce podle jeho úspû‰nosti v prodeji. 

fietûzec. Tyto informace nám také speciálnû
slouÏí v pfiípadû, Ïe máme v plánu nûjakou 
obchodní schÛzku s partnerem nebo pokud
naplánujeme marketingovou podporu nebo
cenovou akci na zboÏí, na které pak oãekáváme
vy‰‰í poãet objednávek,“ vysvûtluje obchodní
fieditelka Veronika Juraszová.

Co je Inventory Report 
a k ãemu slouÏí?
ORION Inventory report je sluÏba, která
umoÏÀuje dodavatelÛm do obchodních fietûzcÛ
zjistit, kolik jejich zboÏí se na prodejnách
odbûratelÛ za dané období prodalo a jak˘m
zpÛsobem se vyvíjí jeho zásoby. 

To dává pfiíleÏitost pfiesnû zhodnotit, jak 
si vedla konkrétní prodejní akce ãi promoakce
a pfiípadnû ji také porovnat s prodejem za jiné 
období a také vãas pfiipravit dodávku nového
zboÏí. Údaje lze také vyuÏít jako podklady pro
obchodní zástupce, ktefií se mohou zamûfiit
na problémové prodejny nebo produkty,
snadno identifikovat v˘padky zboÏí na 
prodejnû nebo regálu a lépe plánovat logis-
tiku a potaÏmo i v˘robu. 

Bylo tak shromáÏdûno 24 vzorkÛ dvanácti -
stupÀov˘ch leÏákÛ plzeÀského typu z pro-
dukce ãesk˘ch a slovensk˘ch pivovarÛ. Slepé
degustace se poctivû a s nasazením zhostilo
nejprve 15 dobrovolníkÛ z CCV, ktefií hodnotili
barvu barvu, pûnu, vÛni, chuÈ, fiíz a pitelnost
kaÏdého vzorku. V˘sledek byl pak váÏen˘m
prÛmûrem hodnot. Nejlep‰ím slo vensk˘m
pivem se stal Steiger, kter˘ by podle svého
vysokého hodnocení byl mezi absolutní
‰piãkou také ve srovnání s ãesk˘mi pivy. 

Pro finálov˘ v˘bûr mezi ãesk˘mi pivy byly
poÏádány o spolupráci na tfii desítky dal‰ích

hodnotitelÛ z fiad samotn˘ch zákazníkÛ 
Orionu. Tuto smyslovû a intelektuálnû nároã-
nou úlohu degustátorÛ zvládli a s jejich po-
mocí se podafiilo rozhfie‰it tûÏké srovnání,
které pfiineslo opût velmi vyrovnané v˘sledky
v tomto profiadí TOP 10: 1. PlzeÀsk˘ Prazdroj,
2. Svijany, 3. âerná Hora, 4. Uhersk˘ Brod,
5. Bernard, 6. Rebel, 7. Poliãka, 8. Chodovar,
9. Krakono‰ a 10. Nová Paka. 

Cenu „Miss Pivo Sympatie“ za znaãku získal
Bernard. Nejlep‰í barvu mûly Svijany, za 
nejlep‰í fiíz nejvíce bodovala âerná Hora
a nejlep‰í pitelnost mûl PlzeÀsk˘ Prazdroj.

Nejlep‰í dvanáctistupÀová piva z produkce pivovarnick˘ch zákazníkÛ, ktefií vyuÏívají
ORION EDI, hodnotila degustaãní soutûÏ CCV. Finálové v˘sledky pfiinesl slavnostní veãer
pofiádan˘ 24. listopadu v Novomûstském pivovaru v Praze.
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ORION expandoval do Slovinska

Babí léto s Orionem

ECR pfiivedlo fietûzce a dodavatele do Brna

Peníze za va‰e faktury ihned

·kolilo se také na SlovenskuS pfiechodem na ORION 2016 pomohla série 13 ‰kolení

Nejlep‰í EDI projekty roku 2016 ocenûny

Prodej ORION EDI ve Slovinsku se opírá o Igora a Roberta.
Oba Slovinci pfiijeli nabrat vûdomosti o EDI mimo jiné do
brnûnsk˘ch restaurací. #druÏba

Setkání se slovensk˘mi zákazníky Orionu probûhlo v pfiátel-
ské atmosféfie v prostorách Nestville Parku ve Staré Lubovni.

Pracovní skupina sloÏená z #EDI odborníkÛ pod #ECR 
o prázdninách vyrazila mimo Prahu do brnûnské centrály CCV.

15 let je EDI formou sluÏby

Na‰e bejby má 15 let, a tak slavíme. Do jak˘ch kalhot
#ORION dorostl, to dokazuje více neÏ 1500 jeho zákazníkÛ. 

Jak udûlat z EDI prioritu managementu?

Velmi dobfie obsazená #EDI konference s panelovou diskusí pod taktovkou EdiZone
jako souãást PrÛmyslov˘ch veletrhÛ Praha.#návratnost

Podporujeme vinafiskou ‰kolu ve Valticích 

Nároãn˘m pracovním tématem, kterého se zhostil zku‰en˘ expertní t˘m cécévákÛ, byl
v˘bûr nejlep‰ího vína urãeného pro zákazníky :-)

CRM Akademie – zaãnûte kdykoli a kdekoliv na 5 t˘dnÛ

Zuzana Lazarová pfiedávala certifikáty k zakonãení CRM Akademie prvním úspû‰n˘m
absolventÛm kurzu.

Instantní platba uÏ profinancovala faktury za pÛl miliardy 
korun a sluÏbu vyuÏívá pravidelnû stovka firem. Na ORION
Akademii se osobnû vûnovaly zákazníkÛm radou 
i úsmûvem Sa‰a Belkovová a Ivana Saxunová.#cash #flow

Nad Tatrou sa bl˘ská, a tak zákaznická ‰kolení ORION EDI
2016 v Popradu a Bratislavû absolvoval David Reichel 
vÏdy se siln˘m doprovodem ;-)

Díky uÏiteãnému ‰kolení jsme objevili celou fiadu dosud netu‰en˘ch moÏností, které nám
ORION nabízí vyuÏívat, shodovalo se na 200 úãastníkÛ ORION Akademie. 99 % z nich by
semináfi doporuãilo dal‰ím spoleãnostem. #inspirace

Zleva David Reichel (CCV), Jakub Havlíãek za L’Oreal s hlavní cenou, Eva Malíková ze spoleãnosti Henkel âR, 
Michal Rezner pfiebírající cenu za ROSA market a Petr Ondrá‰ek za EdiZone.#best #practices
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S rÛstem firmy a objemu uskladnûn˘ch v˘robkÛ obvykle vyvstane
potfieba postavit se ãelem k narÛstajícím prodlevám pfii vychystávaní
zboÏí, ztrátám a opûtovn˘m nálezÛm produktÛ, úãetním nesrovna -
lostem a dal‰ím symptomÛm vzrÛstajícího chaosu. Na pfietfies pak 
pfiijde otázka zavedení skladového systému, kter˘ by problém rychle,
levnû a efektivnû vyfie‰il. Ov‰em jak na to, kdyÏ jsme se do této 
situace dostali poprvé?

WMS

JAK OZNAâIT REGÁLY A P¤IHRÁDKY PRO LEP·Í ORGANIZACI SKLADU?
SLOVNÍâEK POJMÒ

âárov˘ kód
âárov˘ kód je prostfiedek pro automatizovan˘
sbûr dat. Je tvofien ãernotiskem - vyti‰tû -
n˘mi pruhy definované ‰ífiky. Je tfieba 
dodrÏovat dostateãnou v˘‰ku a ‰ífiku
etikety s ãárov˘m kódem. Jedním z nej -
dÛleÏitûj‰ích faktorÛ, které v˘znamnû
ovlivÀují v˘sledn˘ dekódovací proces, je
kvalita tisku, ale je tfieba zohlednit také
svûtelné podmínky ve skladu.

âteãka ãárov˘ch kódÛ
Jedná se o snímaã, jehoÏ úkolem je rychle
a bezchybnû pfieãíst ãárov˘ kód a pfiedat
jeho obsah do informaãního systému.
âteãka vysílá paprsek svûtla. V témÏe
místû, odkud paprsek vychází ze ãteãky,
je umístûn senzor, kter˘ pfiijímá odraz 
paprsku. Svûtlé a tmavé pruhy ãárového
kódu se projeví jinou úrovní odraÏeného
signálu, které poãítaã uvnitfi vyhodnotí 
a pfievede intenzitu svûtla na ãíseln˘ kód.

ERP - Enterprise Resource Planning
ERP je podnikov˘ informaãní systém,
kter˘ integruje a automatizuje velké
mnoÏství procesÛ souvisejících s pro-
dukãními ãinnostmi podniku. Typicky se
jedná o v˘robu, logistiku, distribuci,
správu majetku, prodej, fakturaci a úãet-
nictví.

WMS - Warehouse Management System
WMS je skladov˘ systém pro podporu 
a fiízení skladov˘ch operací – fiízen˘ sklad.
Pojem „fiízen˘ sklad“ je dodavateli ãasto
mylnû zamûÀován se systémem na evi-
denci skladov˘ch operací, kter˘ pouze 
eviduje operace, ale jejich fiízení podle
specifick˘ch algoritmÛ nefie‰í.

Identifikace prostor

Pokud jsme rozhodnuti zavést systém pro
vût‰í pofiádek ve skladu, mÛÏeme pfiistoupit 
k dal‰ímu kroku, kter˘m je samotné znaãení
skladu. Jeho podstatou je urãité rozãlenûní -
na budovy, místnosti, regály, kóje, pfiihrádky
ãi skladové plochy. Tyto principy samozfiejmû
zohledÀují i velikost skladu a jeho fungování
a mohou mít i rÛzná specifika pro dané
oblasti podnikání. Sklad dále mÛÏeme ãlenit
dle dodavatelÛ (typicky u obchodních firem),
odbûratelÛ (typicky pfii zakázkové v˘robû) 
ãi skupin zboÏí (‰arÏe, doba pouÏitelnosti,
skladovací podmínky apod.).

Dobfie nastavená hierarchie pozic a sektorÛ
ve skladu umoÏní pro jednotlivé skladové
pozice definovat typy balení pfiípustné pro
danou pozici. Skladová pozice má svoje
omezení z hlediska rozmûrÛ a také je tfieba
evidovat hmotnostní limity pro danou pozici.
Znaãení také nabízí moÏnost navigace 
skladem a umoÏÀuje funkci optimálního 
prÛchodu skladem. Správná struktura
umoÏÀuje jeho celkovou optimalizaci.

4 DÒVODY, PROâ ZNAâIT
SKLAD A V âEM TO POMÒÎE?

1. Zv˘‰íme pfiehlednost

2. Dosáhneme lep‰í orientace 
pro skladníky, pomocné 
pracovníky a jiné zamûstnance

3. VyuÏijeme lépe prostor

4. Jde o první krok smûrem 
k zavedení systému lep‰í 
organizace práce ve skladu

JAK ZNAâIT SKLAD

Rozdûlení na budovy, místnosti, regály,
kóje, pfiihrádky, skladové plochy

Principy znaãení je vhodné pfiizpÛsobit
velikosti skladu a jeho fungovaní

Pro rÛzné oblasti podnikáni mohou b˘t
specifické poÏadavky

NEJROZ·Í¤ENùJ·Í PRINCIPY
VLASTNÍHO ZNAâENÍ

Podle dodavatelÛ 
(typické pro obchodní firmy)

Podle zákazníkÛ a odbûratelÛ 
(typicky pfii zakázkové v˘robû)

Podle skupin ãi kategorií druhÛ zboÏí 
(pro rÛzné skladovací podmínky)

Vût‰í sklady jsou rozdûleny do jednotliv˘ch zón. Skladovací zóna je pak rozdûlena 
oznaãením jednotliv˘ch uliãek. 

KaÏdé skladové pfiihrádce je pfiifiazeno oznaãení. Typicky jde o ãárov˘ kód, kter˘ je nalepen
na konstrukci regálu tak, aby oznaãoval pfiihrádku. Tento kód pouÏívá skladník pfii operacích
s radiofrekvenãním terminálem, kdy naãtením potvrzuje, Ïe pouÏívá správnou pfiihrádku.

Závûr

Adresace neboli oznaãení skladu jednotliv˘mi
adresami je prvním logick˘m krokem. Dal‰ím
v pofiadí je pak vybrání vhodného zpÛsobu ev-
idence zboÏí, které sem umístíme.

Pofiádek ve skladu tak mÛÏe získat v dne‰ní
dobû opravdu kaÏdá firma, bez ohledu na její
velikost a mnoÏství poÏadavkÛ, které na
skladovou evidenci ãi sofistikované fiízení
skladového hospodáfiství pravû má. -onr-

Pfii volbû vhodného materiálu ‰títkÛ pro
ãárové kódy zohledníme skladovací pod  -
mínky. Plasto vé etikety mají del‰í Ïivotnost 
a jsou omyvatelné, odûruvzdorné, ale také
odolávají teplotním v˘kyvÛm, UV záfiení 
a mohou b˘t pouÏívány také ve venkovním
prostfiedí nebo v potravináfiském prÛmyslu 
a mrazírnách. Polyesterové etikety nebo 
etikety z polykarbonátu jsou velmi odolné 
a dobfie aplikovatelné na regál zespodu 
pomocí lepidla.

Jaké lze pouÏít nosiãe pro znaãení?

• Papírové samolepící ‰títky

• Tabulky s informacemi

• Zalaminované barevnû odli‰né ‰títky

• Magnetické ‰títky

• Závûsné znaãení, zalaminované tabulky

• Speciální znaãení na zem, které mÛÏe 

pfiejíÏdût i technika

ZpÛsoby uchycení na regál jsou rÛzné:

• pomocí lepidla

• pomocí magnetické vrstvy

• ‰roubováním nebo n˘továním

Praktické vyuÏití znaãení v systému skladové evidence

Zobrazení skladu v systému vychází z úplné mapy skladového prostoru. Vizualizace
skladového prostoru v informaãním systému je podmínûna tím, Ïe je nejprve zavedeno
znaãení skladov˘ch míst. 

UÏivatel systému mÛÏe u skladov˘ch míst
nahlédnout do detailu pfiihrádek a vyuÏít
pfiepnutí z horizontálního do vertikálního
pohledu a zpût.

Základní jednotkou mapy skladu je skladová pfiihrádka (pozice – adresa). KaÏdé
pfiihrádce je pfiifiazen ãárov˘ kód pro její jednoznaãné oznaãení. Schéma popisuje 
v˘znam takového typického oznaãení ãárov˘m kódem. 

+100 %
zrychlení 

vyskladnûní 

zboÏí -99 %
eliminace ztráta chybovosti

Prvním krokem je správné oznaãení skla -
dov˘ch místností, uliãek, regálÛ a skladov˘ch
pfiihrádek. Oznaãení skladov˘ch pozic jedi -
neãn˘mi adresami, tzv. adresace, je pfiitom
podmínkou pro zavedení jakéhokoli systému
skladové evidence, aÈ uÏ zÛstane pouze na
papífie, nebo jej vyuÏijeme v informaãním
systému.

Proã organizovat sklad

V prvé fiadû si musíme ujasnit, s ãím nám
vlastnû mÛÏe skladov˘ systém pomoct.
UmoÏní získat lep‰í pfiehled o zboÏí, lépe
vyuÏít prostor, pomÛÏe s organizací práce 
a zejména znamená, Ïe se ve skladu koneãnû
bude moct zorientovat i nûkdo jin˘ neÏ skladník,
kter˘ tam zboÏí kdysi uloÏil.

Je obtíÏné dohledávat konkrétní balení zboÏí,
pokud leÏí ve vícepatrovém regálu. PoÏa-
davek na sklad s ohledem na plynulou
obrátku zásob má za cíl identifikovat, kde leÏí
konkrétní zboÏí vybrané podle doby exspirace
nebo které aktuálnû potfiebujeme zpracovat
ve v˘robû. Správnû oznaãené sektory, regály
a pfiihrádky nabízí moÏnost lep‰í navigace
skladem aÏ s cílem optimalizovat kompletní
prÛchod skladem.

Systém organizace ve skladu v fiadû pfiípadÛ
vzniká nejprve v hlavû vedoucího skladu,
následnû na papífie formou skladové knihy,
ale dfiíve ãi pozdûji nastane potfieba zaloÏit
systém organizace práce na nûjaké formû 
oznaãování skladov˘ch míst.

Kombinace znakÛ a technické
prostfiedky znaãení
Nejãastûj‰ím zpÛsobem znaãení je kombinace
písmen a ãíslic. Ty mÛÏeme umístit rÛzn˘m
zpÛsobem – pomocí papírov˘ch samolepících
‰títkÛ, tabulek s informacemi, závûsn˘m
znaãením ãi tfieba speciálním znaãením na
zem. Pokroãil˘m systémem s moÏnou návaz-
nou pfiidanou hodnotou je pak vyuÏití ãárov˘ch
kódÛ. Není to nic jiného, neÏ pfievedení kombi-
nace písmen a ãísel do jiné grafické podoby,
snadno strojovû zpracovatelné. 

Pro názornost si mÛÏeme v‰e ukázat na
pfií kladu skladu, kter˘ se skládá ze dvou
místností, v nichÏ je urãit˘ poãet
regálÛ, pfiihrádek, skladovacích ploch:

Místnost A: obsahuje pût regálÛ 
s oznaãením 1-5

Místnost B: obsahuje 10 regálÛ 
s oznaãením 1-10

Dále v kaÏdé místnosti je 5 voln˘ch
skladovacích ploch

Adresa jedné pfiihrádky mÛÏe vypadat 
napfiíklad takto:

A1-03-2 – odkazuje do místnosti A, 
první regál tfietí sloupec a druhé patro

A5-00-00 – smûfiuje na volnou skladovací
plochu ã. 5 v místnosti A

Adresy ve skladu mohou b˘t 3-4 stupÀové,
pfiiãemÏ právû tfiístupÀové znaãení je v praxi
nejvíce vyuÏívané. 

Kombinaci znakÛ pro oznaãení pfiihrádek ve
skladu ãárov˘m kódem zvolíme podle vlastních
potfieb. Je to svébytná úvaha dle logistick˘ch
potfieb provozu kaÏdého skladu. Naopak u ozna -
ãování samotného zboÏí doporuãujeme
vyuÏít globálních standardÛ znaãení. V sou -
ãasné dobû je definováno pfiibliÏnû 200
rÛzn˘ch standardÛ ãárov˘ch kódÛ, z nichÏ se
masovû pouÏívá pfiibliÏnû deset. Napfiíklad
nejãastûji pouÏívan˘ ãárov˘ kód GTIN-13
(dfiíve oznaãovan˘ jako EAN-13) je vyuÏíván
pro znaãení produktÛ v maloobchodním
prodeji. GS1-128 (dfiíve oznaãovan˘ jako
EAN-128) je vyuÏíván pro pfienos informací
mezi dodavateli a odbûrateli.
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Státní zemûdûlskou a potravináfiskou inspekci není tfieba pfiíli‰ pfied-
stavovat. Média i sama SZPI pravidelnû informují o v˘sledcích kontrol
zemûdûlsk˘ch v˘robkÛ, potravin ãi tabákov˘ch v˘robkÛ. Od roku 2015
spadá do kompetence SZPI i kontrola reklamy a pokrmÛ v zafiízeních
spoleãného stravování. Pfiípady, kdy vãasn˘ zásah SZPI ochránil
spotfiebitele, jsou ãasté a mediálnû známé. 

EGOV
jektu vychází z certifikaãního systému IPMA
(International Project Management Association).
Je kladen dÛraz na kompetence projektového
fiízení a dodrÏování Národního standardu
projektového fiízení. Byly jmenovány organi-
zaãní a fiídící struktury projektu, konkrétnû
fiídící v˘bor, hlavní t˘m projektu a jednotlivé
procesní t˘my s pfiesnû vymezen˘mi 
povinnostmi a pravomocemi. V souladu 
s IPMA jsou rovnûÏ nastaveny a dodrÏovány
procedury fiízení kvality a fiízení rizik 
projektu.

Technologicky je nov˘ systém vyvíjen jako
desktopová aplikace s vyuÏitím komponenty
Devexpress, která umoÏÀuje tvorbu pfiívû-
tivého a intuitivního grafického rozhraní 
v souladu s nejmodernûj‰ími trendy v ovládání
aplikací. Komponenta vyniká profesionálním
designem a vysok˘m v˘konem bez ohledu 
na velikost zpracovávan˘ch dat nebo jejich
informaãní sloÏitost. Unikátnost celého fie‰ení
potom spoãívá v moÏnosti pracovat 
i v reÏimu offline, kdy lze pofiízená data
následnû synchronizovat na server, a v auto-
matickém ukládání zobrazovan˘ch dat na
pracovní stanici, aby bylo urychleno jejich 
zobrazování.

„IS KOPR bude pátefiním systémem pro
hlavní proces, kter˘ SZPI zaji‰Èuje – kontrolu
potravin. Na projekt implementace nového in-
formaãního systému jsme se pfiipravovali
poslední dva roky. Slibujeme si od nûj, Ïe ze-
fektivní práci na‰ich lidí a tím nám umoÏní
provést více kontrol. Naopak pokud by nov˘
systém nefungoval… …tak taková moÏnost
prostû neexistuje,“ fiíká Ing. Jindfiich Pokora,
fieditel odboru kontroly, laboratofií a certi-
fikace SZPI.            -skr- 

STÁTNÍ ZEMùDùLSKÁ A POTRAVINÁ¤SKÁ INSPEKCE 
ZÍSKÁ NOV¯ INFORMAâNÍ SYSTÉM

Jan ·kerle
4 otázky a 4 odpovûdi

RNDr. Jan ·kerle je ãlenem fiídícího v˘boru
projektu za stranu CCV. Projektovému vedení
a tvorbû informaãních systémÛ pro státní
správu se vûnuje jiÏ 12 let. V projektu má na
starosti dodavatelskou stranu a fiídí t˘m
v˘vojáfiÛ.

Co pro Vás znamená projekt nového infor-
maãního systému pro SZPI?
VáÏíme si toho, Ïe dÛleÏitá státní instituce se
sídlem v Brnû bude mít nov˘ informaãní systém
od brnûnské IT firmy, která tak mÛÏe zúroãit
dlouholeté zku‰enosti s tvorbou informaãních
systémÛ pro státní správu v oblasti zemûdûl-
ství. Máme tedy k sobû blízko jak geograficky,
tak resortním zamûfiením.

Jaké v˘zvy pfied Vás projekt staví?
Navzdory mé první odpovûdi se ãlenové reali -
zaãního t˘mu nevyhnou cestování, Ústfiední
inspektorát SZPI sice sídlí jako my v Brnû, ale
organizace pÛsobí po celé âR. Jednoduchá
není ani skuteãnost, Ïe jedním z cílÛ projektÛ
je sjednocení procesÛ napfiíã celou organizací
a zachování jednotné logiky ovládání informaã -
ního systému. To mÛÏe odporovat nûkter˘m
dosud zaÏit˘m zvyklostem a postupÛm. Obecnû
lze fiíct, Ïe mûnit dosavadní návyky a uãit se nûco
nového neb˘vá pro uÏivatele vÏdy jednoduché.

Co povaÏujete za klíãové pro úspûch tak
rozsáhlého projektu?
Ukazuje se, Ïe nejvût‰í v˘zvou u takov˘chto
projektÛ b˘vá nalezení spoleãného jazyka 
a vzájemného pochopení mezi odborníky z fiad
zadavatele a na‰imi lidmi. Nelze oãekávat, Ïe
odborníci na inspekãní, právní nebo laboratorní
tématiku budou i specialisti na IT a opaãnû.

Porozumûní mezi obûma stranami je pro
úspûch projektu zásadní, i kdyÏ to vyÏaduje
obãas vût‰í dávku trpûlivosti jak na stranû za-
davatele, tak na stranû dodavatele. Rád bych
na tomto místû podûkoval ãlenÛm pracovních
t˘mÛ obou stran za „tah na branku“ a za jas-
nou orientaci na dosaÏení projektového cíle.

Na závûr fieknûte, co Vás baví ve volném ãase?
Dobfie se odreaguji pfii péãi o malink˘ rodinn˘
vinohrad. Radost mi udûlá, kdyÏ ãlenové
rodiny ãi pfiátelé a známí mohou ochutnat
víno z mé vlastní miniprodukce. Jde v‰ak
spí‰e o zahrádkáfiskou ãinnost. Velmi vítám
odborné rady na‰ich profesních partnerÛ, pro
které realizujeme IT projekty. Jsou to
zemûdûl‰tí odborníci, ktefií na‰tûstí ne‰etfií
radami, ale ani kritikou (smích). BohuÏel
leto‰ní úroda kvÛli napadení ‰kodliv˘mi or-
ganismy nestojí za fieã. Vím ale, Ïe podobnû
jsou na tom letos i mnozí profesionální vi-
nohradníci a vinafii. SklizeÀ pfií‰tí rok snad
bude lep‰í.

Pavel Gráf
4 otázky a 4 odpovûdi
Mgr. Pavel Gráf je ãlenem fiídícího v˘boru
projektu za FUTURA SOFT. Tvorbû informaã -
ních systémÛ se vûnuje jiÏ 16 let. V projektu
má na starosti subdodavatelskou stranu 
a fiídí t˘m jejích v˘vojáfiÛ.

Co pro Vás znamená projekt nového infor-
maãního systému pro SZPI?
Pro spoleãnost FUTURA SOFT je SZPI klíãov˘
zákazník, kterému poskytuje sluÏby jiÏ od
roku 2011, já osobnû se zde v roli dodavatele
pohybuji je‰tû cca o 10 let déle. Vedle
mediálnû známého projektu Potraviny na
pran˘fii jsme na SZPI dodali také fie‰ení pro

intranet a spisovou sluÏbu. V‰echny tyto pro-
jekty mají úzkou návaznost na nov˘ infor-
maãní systém, proto jsme rádi, Ïe se na jeho
budování mÛÏeme pfiímo podílet. Pfiiná‰íme
detailní znalost vnitfiního prostfiedí zákazníka
a hladkou návaznost projektu na jeho ostatní
IT systémy. V rámci tohoto projektu rozvíjíme
technologii, kterou jsme na SZPI poprvé
pouÏili právû u spisové sluÏby.

Jaké v˘zvy pfied Vás projekt staví?
Projekt je pro nás v˘zvou v nûkolika rovinách:
technologicky, neboÈ poÏadavky na nûj
pfiekraãují rámec bûÏn˘ch aplikací „pro úfied-
níky“, ale také projektovû, neboÈ si práce
dûlíme s firmou CCV a v podstatû denno -
dennû spolu komunikujeme vûci od globál-
ních záleÏitostí fie‰en˘ch fiídícím v˘borem aÏ
po technické detaily implementace.

Co povaÏujete za klíãové pro úspûch tak
rozsáhlého projektu?
Schopnost domluvit se. Vzhledem k velkému
rozsahu projektu, kdy na jeho jednotliv˘ch
ãástech/modulech mají zájem rÛznorodé
skupiny uÏivatelÛ od inspektorÛ, pfies labo-
ranty, právníky aÏ po vedení spoleãnosti, po-
vaÏuji za klíãové, aby se nám podafiilo udrÏet
jednotn˘ koncept aplikace ve v‰ech jejích
ãástech. KoneckoncÛ jde o jeden z hlavních
cílÛ projektu, jak jej definovala sama SZPI.
Jsem moc rád, Ïe se nám to zatím dafií.

Na závûr fieknûte, co Vás baví ve volném ãase?
Abych si dostateãnû odpoãinul od práce,
snaÏím se ve volném ãase vyh˘bat IT, jak se
jen dá. SvÛj voln˘ ãas trávím nejãastûji s rodi-
nou. Nedávno nám „ãáp“ pfiinesl tfietí dítko,
mého prvního syna, takÏe pfiíleÏitostí pro re-
alizaci zde mám víc neÏ dost. Mnoho ãasu mi
zabere také práce kolem zahrady a domku,

kter˘ máme na HorÀácku na jiÏní Moravû. 
A protoÏe k HorÀácku patfií neodmyslitelnû
folklor, kter˘ je mojí srdcovou záleÏitostí,
zpívám také v místním muÏském sboru 
a vedu dûtsk˘ folklorní soubor Krahulíãek.
Pokud jste nás dosud nevidûli, nûkteré z vys-
toupení vám vfiele doporuãuju☺.

Jindfiich Pokora 
4 otázky a 4 odpovûdi
Ing. Jindfiich Pokora je ãlenem fiídícího v˘boru
projektu za SZPI. Je fieditelem odboru kon-
troly, laboratofií a certifikace SZPI, kde pÛ-
sobí jiÏ 23 let. V projektu je nejvy‰‰í
autoritou za stranu objednatele.

Co pro Vás znamená projekt nového infor-
maãního systému pro SZPI?
Nov˘ informaãní systém pro kontrolní a právní
ãinnost (IS KOPR) je ‰ancí pro dal‰í pokrok 
v ãinnosti SZPI a pfiedev‰ím zkvalitnûní její
ãinnosti. Biologové dobfie znají LiebigÛv
zákon minima. Jedná se o jedno ze základních
ekologick˘ch pravidel, které bylo formulo -
váno uÏ v roce 1840. ¤íká, Ïe Ïivot a rÛst 
organismÛ je limitován tím prvkem, kterého je
nedostatek, resp. kter˘ je nejménû dostupn˘.
A pro SZPI zaãal b˘t zatûÏující její star˘ IS.
Proto budujeme nov˘, kter˘ by mûl b˘t kvalita-
 tivnû nûkde úplnû jinde. MoÏná nepfiinese
zásadní nárÛst poãtu kontrol, ale mûla by se
v˘raznû zlep‰it schopnost anal˘zy zji‰tûn˘ch
informací a v dÛsledku toho se pak mÛÏe zlep‰it
systém plánování kontrolní ãinnosti a mohou se
i zkvalitnit informace poskytované vefiejnosti.

Jaké v˘zvy pfied Vás projekt staví?
Zásadní je fakt, Ïe projekt musí b˘t pro SZPI
úspûchem. Takové finanãní zdroje, jako máme

nyní, se nepodafií dostat ze státního rozpoãtu
fiadu dal‰ích let. Máme jeden pokus a ten
bude úspû‰n˘. Z toho se odvíjí dal‰í aspekt –
sestavit za SZPI takov˘ t˘m, kter˘ úspûch 
zajistí. TakÏe v podstatû takové bûÏné starosti
fiídících zamûstnancÛ. Na SZPI je dost zku‰e -
n˘ch inspektorÛ, ale najít kombinaci
zku‰enosti a ochoty pracovat na novém IS 
s nutnou dávkou invence – tak to mám k dis-
pozici poãet lavírující okolo povûstn˘ch prstÛ
jedné ruky. Na‰tûstí mám takové lidi pro
klíãové moduly k dispozici.

Co povaÏujete za klíãové pro úspûch tak
rozsáhlého projektu?
Nepodcenit otevfienou pfiíleÏitost. Uvûdomuji
si, Ïe pro vyvolené zamûstnance SZPI je to
ranec práce navíc, kterou nelze posunovat na
pozdûj‰í termíny. Formálnû jsme na SZPI
vytvofiili podmínky k tomu, aby jejich rutinní
ãinnost pfievzali jejich kolegové. Ale s ohle-
dem na odbornost tûch vyvolen˘ch si o tom
nedû lám moc iluze. Tyto kolegy musíme maxi -
 málnû podporovat. Morálnû, a kdyÏ bude 
jejich práce úspû‰ná, tak i finanãnû. Aby 
to vydrÏeli v nasazeném tempu aÏ do konce 
projektu.

Na závûr prosím fieknûte, co Vás baví ve 
volném ãase?
Voln˘ ãas? Ale jo, nûco se najde. U nás celá
rodina po veãerech bûhá. Sem tam nûjak˘ ten
závod, kter˘ jistím ze zadních pozic. O víken -
dech se vûnuji svému vinohradu, kter˘ jsem
si pfied ãasem pfievedl na necertifikovanou
bioprodukci, v roce 2015 jsme si poprvé
dûlali své vlastní slámové víno. A kdyÏ mû
obãas bolí nohy od bûhání, ruce od motyky 
a hlavu mám v KOPRu, tak si zajdu na Dyji
chytit nûjakou zlatou rybku.                  -red-

RNDr. Jan ·kerle Mgr. Pavel Gráf Ing. Jindfiich Pokora

V tuto chvíli SZPI realizuje projekt, jehoÏ
cílem je vytvofiení nového informaãního sys-
tému, kter˘ podpofií plnûní klíãov˘ch úkolÛ
organizace.  Od zaãátku roku 2018 budou
pracovníci SZPI pouÏívat zcela nov˘, na míru
vytváfien˘ software, kter˘ bude vûcnû a pro-
cesnû pokr˘vat oblast kontrolních ãinností,
nutné právní podpory a v neposlední fiadû 
i práci laboratofií.

Ústfiední fieditel SZPI, Ing. Martin Klanica,
zdÛvodÀuje v˘‰e popsan˘ projekt takto:
„Podstatné a hluboké zmûny právních pfied-
pisÛ v prÛbûhu posledních let, roz‰ífiení kom-
petencí SZPI a také zmûny v chování trhu 

a spotfiebitelÛ si vyÏádaly metodickou, právní
a v neposlední fiadû také technickou
pfiipravenost úfiadu. V tomto kontextu 
povaÏuji nov˘ informaãní systém za zásadní.“

Projekt je znaãnû rozsáhl˘ a komplexní.
V˘sledn˘ informaãní systém budou pouÏívat
stovky uÏivatelÛ z ústfiedního inspektorátu 
v brnûnském sídle organizace i ve v‰ech
oblastních inspektorátech po celé âR. 
Pracovníci budou se systémem pracovat jak 
v online, tak i v offline reÏimu, pokud budou
v terénu. Ve‰kerá data musí b˘t synchroni-
zována do centrální databáze, aby byla k dis-
pozici pro navazující procesy. Dal‰í v˘zvou je

migrace dat z datov˘ch struktur, které his-
toricky pfiedcházejí nyní tvofienému systému,
vãetnû pravidel, jak s tûmito namigrovan˘mi
daty v novém systému pracovat.

V roli dodavatele vystupuje spoleãnost CCV
Informaãní systémy, která pro úãely tohoto
projektu navázala úzké partnerství se
spoleãností FUTURA SOFT. Obû firmy
dlouhodobû dodávají softwarová fie‰ení sub-
jektÛm státní správy v resortu zemûdûlství 
a jiÏ dfiíve úspû‰nû spolupracovaly.

Zadavatel i realizátor se dohodli na postupu
dle projektové metodiky. Metodika fiízení pro-
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ERP
Nejvût‰í svûtová NAV událost

Tfii dny exkluzivních semináfiÛ, nejv˘znam-
nûj‰í odborníci z oboru, profesionálové certi-
fikovaní pfiímo spoleãností Microsoft a stovky
dal‰ích úãastníkÛ z 588 partnersk˘ch spoleã -
ností. I tak lze charakterizovat nejvût‰í part-
nerskou konferenci Microsoft Dynamics –
Directions EMEA. Leto‰ní „praÏsk˘“ roãník
tak opût pfiedstavil nejlep‰í moÏnost, jak se
rychle a efektivnû dozvûdût více o oborov˘ch
novinkách, zejména pak o Microsoft Dynamics
NAV 2017 nebo Microsoft Dynamics 365. 

Úvodní den konference zahájil svou keynote
Paul White, kter˘ za Microsoft odhalil jasnû
strategii, Ïe právû NAV zÛstává nadále 
po boku novû zrozené cloudové hvûzdy - 
Microsoft Dynamics 365. Pro zákazníky, ktefií
preferují fie‰ení v on-premise verzi („na vlast-
ním Ïeleze“) tak NAV zÛstává na svém místû
a potvrzuje svÛj v˘znam.

Revoluãní zjednodu‰ení práce
s ERP systémem NAV 2017

Není velk˘m pfiekvapením, Ïe nová verze 
Microsoft Dynamics NAV 2017 pfiiná‰í
spoustu novinek. V první fiadû se jedná 
o v˘razné zjednodu‰ení práce, a to díky
hluboké integraci se sadou kanceláfisk˘ch
nástrojÛ Microsoft Office 365. 
To umoÏÀuje pfiímo z Outlooku vytváfiet ob-
jednávky, vystavovat faktury nebo pfiímo 
v Excelu naãítat data ze systému. Microsoft
Dynamics NAV 2017 dokáÏe pfiímo z emailu
identifikovat stávajícího zákazníka, dodavatele
nebo tfieba nového zákazníka, a podle toho
systém nabídne uÏivateli dal‰í operace, 

„Tato kaÏdoroãní konference je právem oz-
naãována za nejvût‰í svûtovou akci kolem
podnikov˘ch fie‰ení spoleãnosti Microsoft.
Jedná se o jedineãnou pfiíleÏitost, jak získat
nejnovûj‰í informace pfiímo z úst uzná-
van˘ch oborníkÛ a specialistÛ. JiÏ vloni 
v Mannheimu na mû udûlalo velk˘ dojem,
kolik lidí se s tak ohromn˘m nad‰ením an-
gaÏuje v Microsoft komunitû a s jakou
ochotou sdílí své bohaté zku‰enosti,
postfiehy a tipy,“ fiíká Roman Fuchs, fiedi-
tel divize CCV Business Solutions, a do-
plÀuje: „Myslím, Ïe velk˘ ohlas bude mít
nová verze NAV 2017. Microsoft dal jasnû
najevo, Ïe má smysl rozvoj fie‰ení NAV
vedle nabídky cloudov˘ch sluÏeb. 
A zároveÀ vytváfií na platformû NAV pros-
tor pro zku‰ené partnery, ktefií dobfie znají
své zákazníky a jejich oborové potfieby. Pro
nároãnûj‰í zákazníky a vût‰í spoleãnosti je
to dobrá zpráva a pfiíleÏitost dále
dlouhodobû vytváfiet hodnotu svého ver-
tikálnû orientovaného NAV fie‰ení. ZároveÀ
je otevfiena cesta pro podstatnû jednodu‰‰í
udrÏení produktu Microsoft Dynamics NAV
na nov˘ch verzích – Extensions.“

„Pro mne hlavním tahákem je odhalení
platformy Microsoft Dynamics 365 a jeho
verzí Business Edition a Enterprise Edition.
Systém je tak opravdu velmi zajímav˘m
pro firmy v‰ech velikostí - od nejmen‰ích
aÏ po velké korporace, které oãekávají nové
v˘hodné podmínky licencování kom-
plexních scénáfiÛ. Software lze formou
pronájmu jednodu‰e roz‰ifiovat podle
potfieb a data jsou dostupná kdykoli 
z jakéhokoli mobilního zafiízení,“ sdûlil
Lubomír Vesel˘, obchodní fieditel CCV 
Informaãní systémy. 

„Microsoft ukazuje, Ïe jde cestou
jednodu‰e dostupn˘ch fie‰ení a aplikací 
i pro men‰í spoleãnosti a firmy. OceÀuji,
Ïe v pfiípadû Microsoft Dynamics 365 jde
cestou spoleãného datového modelu pro
ERP a CRM systém a nabízí plnou integraci
mezi rÛzn˘mi procesními nástroji 
a apli kacemi. S pomocí PowerApps
získává uÏivatelsky nastavitelné anal˘zy
pro snadnûj‰í práci s daty,“ dodal Vesel˘.

-onr-

aniÏ by bylo tfieba opustit po‰tovní schránku.
Nechybí ani nov˘ systém uÏivatelsk˘ch 
notifikací. Nikoli nepodstatnou inovací pak 
je provoz na Microsoft SQL Serveru 
2016.

Druh˘m nepfiehlédnuteln˘m rozmûrem 
inovací Microsoft Dynamics NAV 2017 
je nov˘ smûr integrace do systému business
intelligence umoÏÀující machine learning -
strojové vyhodnocení velk˘ch objemÛ dat 
v podnikovém systému s vyuÏitím Microsoft
Azure.

Microsoft Dynamics 365 
nejen pro malé firmy

Dal‰ím produktem, kterému byla konference
Microsoft Dynamics – Directions EMEA
vûnována, se stalo velmi oãekávané pfied-
stavení Microsoft Dynamics 365. Jeho svûtová
premiéra byla naplánována právû na konferenci.
Jde o základní ERP systém snadno dostupn˘
pro malé podniky a jednu z cloudov˘ch 
aplikací v Microsoft Office 365, která je
nabízena s moduly finance a obchod. VyuÏívá
vysoké úrovnû zabezpeãení dat a sjednocuje
firemní ERP plynule se systémem pro fiízení
vztahÛ se zákazníky Microsoft Dynamics
CRM 2016. Nabízí samozfiejmû také propo-
jení na kanceláfiské aplikace Microsoft Office
365.

V Dynamics 365 se otevírají nové moÏnosti
ulehãující a zrychlující ãinnosti zamûstnancÛ
napfiíã firmou. âasto se jedná o roz‰ífiení jiÏ
zaÏit˘ch nástrojÛ, které jsou pro rutinní práci
dostupnûj‰í.

Ve‰kerá data jsou pfiístupná z telefonu, je
moÏné si aplikaci pfiizpÛsobit vlastním
moÏnostem. UÏivatel tak mÛÏe mít nejãastûji
vyhledávané kontakty, spoleãnosti ãi vlastní
otevfiené pfiíleÏitosti hned po ruce.

Dal‰í z mnoha zajímav˘ch inovací je Business
process flows. Je zfiejmé, Ïe obchodní i mar-
ketingová oddûlení mají nastavené pracovní
procesy. Novû lze lépe anazylovat jednotlivé fáze
procesu vãetnû moÏnosti sledování stráve -
ného ãasu na pfiidûlen˘ch úkolech a KPI.

SluÏba Cortana Intelligence v Dynamics 365
je dostupná i na mobilní verzi. Osobní 
asistentka známá z pfiedchozí verze Microsoft
Dynamics CRM má pfiístup k datÛm 
t˘kajících se zákazníkÛ, pfiíleÏitostí i jin˘ch
obchodních aktivit, díky ãemuÏ mÛÏe kdykoliv
poskytnout relevantní informace.         -onr-

SVùT MICROSOFT DYNAMICS SE SE·EL V PRAZE. 
JAKÉ NOVINKY P¤INESL?

Pfielomové zjednodu‰ení práce s ERP systémem odhalila nejvût‰í 
partnerská konference Microsoft Dynamics – Directions EMEA, která se
konala 12. – 14. fiíjna 2016 v Praze. Úãastnilo se jí rekordních 1754
odborníkÛ z 52 zemí. Zástupci CCV Informaãní systémy na této akci
samozfiejmû také nemohli chybût, proto rádi pfiiná‰íme krátké 
ohlédnutí. Jejím hlavním sdûlením bylo pfiedstavení nov˘ch 
podnikov˘ch produktÛ Microsoft Dynamics. Na jaké novinky se lze tû‰it?

ZEPTALI JSME SE, JAK TO VIDÍ ODBORNÍCI...

Roman Fuchs Lubomír Vesel˘
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K tomu, aby formou sluÏby poskytovan˘
Instantní sklad fungoval vÏdy tak, jak má, je
tfieba odbornû zdatn˘, spolehliv˘, v˘konn˘
a dobfie sehran˘ t˘m. Jeho hlavní starostí
pfiitom je, aby v‰ichni zákazníci byli zcela
bez starostí. A Ïe je v tomto poãínání
úspû‰n˘, potvrzuje napfiíklad i rychle se
roz‰ifiující mnoÏina zákazníkÛ, ktefií provoz
svého skladového hospodáfiství realizují
právû prostfiednictvím Instantního skladu.
Patfií mezi nû napfiíklad UPS Technology,
Multitoys ãi 2KTransport, z tûch nejnovûj -

‰ích pak je moÏné zmínit Foodish nebo
Aerosol-service.

S rostoucím poãtem zákazníkÛ v‰ak musí
rÛst i t˘m, kter˘ se o Instantní sklad a jeho
rozvoj stará. V souãasné dobû tak ãítá jiÏ
devût ãlenÛ, coÏ v meziroãním srovnání
pfiedstavuje o celou tfietinu více.

K dispozici mají samozfiejmû i dal‰í kolegy
ze spoleãnosti CCV, napfiíklad z oblasti
rozvoje logistick˘ch projektÛ, anal˘z ãi
v˘voje projektu.

-onr-

¤e‰ení poskytované formou sluÏby
(Software as a Service) by mûli vní-
mat zákazníci tak, Ïe s ním nemají
Ïádné problémy. Odpadají velké
poãáteãní investice, potíÏe se servery,
aktualizacemi softwaru ãi se zaji ‰tû -
ním technické podpory. Staãí webov˘
prohlíÏeã a pfiipojení k inter netu
prostfiednictvím libovolného za fiízení.
SluÏba slouÏí. Jak jednoduché!

DEVùT TVÁ¤Í INSTANTNÍHO SKLADU

Byl jsem vychován ke slu‰nosti. Tu ctím,
i kdyÏ jí valem ub˘vá. Ne pfiímo kolem mû,
ale tam, kde se tvofií normy. Ne nadarmo
se fiíká, Ïe ryba smrdí od hlavy. Pokud
vítûzí arogance, hrubost a vulgarita, je to
smutn˘ odraz na‰í doby. Velká politika
taková je. A je tak nemocná, Ïe se v ní
prosadí témûfi v˘hradnû lidé, ktefií jsou
nositeli bezohlednosti, je‰itnosti a hrubého
individualismu. 

S nadûjí sleduji, kdyÏ si slu‰nost urve víc
mediálního prostoru a Ïe se lidé obãas
otevfiou kritickému my‰lení. To potfiebu-
jeme jako prase drbání. Forma totiÏ drtivû
vítûzí nad obsahem. 

Na‰e mozky dennû potkají prÛmûrnû 600
reklamních sdûlení a vytváfiejí si své bari éry.
Politiku vnímají okrajovû a jednoduché
slogany staãí. Jak by se dnes prosazovala
osobnost typu Václava Havla a dostala by
od moderátorÛ ‰anci dofiíct vûtu? Kdo za-
mûstná lep‰í t˘m komunikaãních stratégÛ
a tvrdûji, bez uzardûní odpálkuje cizí 
názory, ten uspûje.

Tito lidé pfiitom vytváfiejí normy, tfieba pro
práci a podnikání. Pfiedpokládají pfiitom,
Ïe myslíme a jednáme tak jako oni. Îe
vnímáme svût kolem nás stejnû. Jako
bitevní pole, kde jsou ostré lokty a záku -
lisní hrátky na denním pofiádku ve jménu
nekoneãného rÛstu za kaÏdou cenu. 

PfiestoÏe se nechceme dát, neblah˘ vliv
na Ïivot nás v‰ech, pfiinejmen‰ím
prostfiednictvím pasti tekoucích para-
grafÛ, kontrolních hlá‰ení a nekoneãného
v˘ãtu nesmysln˘ch povinností, je
nezpochybniteln˘. Lituji pak v‰echny
úãetní. I ten nejslu‰nûj‰í obãan musí v té
zmûti alespoÀ obãas propadnout stresu a
panice, zda v‰e pochopil správnû, nûco
nepfiehlédl ãi neopomnûl. 

Jsem optimista. Nevzdávejme to. Nemusíme
pfiebírat to, co je nám vnucováno. Sebe -
zniãující styl, kter˘ pod heslem nikdy
nekonãícího konzumu vytlaãuje kaÏdo-
denní radost ze Ïivota. Musíme se
spolehnout sami na sebe, na svou rodinu,
pfiátele, kolegy. Nenechme se nakazit.

Není to tak dávno, co Dalibor (náãelník)
oslavil jubileum. Napadlo nás, Ïe bychom
jej mohli pfiekvapit dárkem. KaÏd˘ cécévák
si vybral svou figurku z Lega a navázali
jsme 80 figurek alegoricky na mlad˘
strom. Vypadal opravdu v˘stfiednû. Ten
pohled ale povzbudil a ukázal, jak jsme si
navzájem oporou. 

Kmen spojuje nûkolik vûtví, které strom
tvofií. Podobnû jako CCV spojuje nûkolik
rozdíln˘ch divizí. Ano, kaÏd˘ strom obãas
o nûjakou vûtviãku pfiijde, ale za ãas 
ji nahradí ãerstvé letorosty. ZÛstane-li
jeho míza zdravá, máme na ãem stavût.

Hrajme fér, vrátí se nám to. Tfieba 
v hor‰ích ãasech, které, jak uÏ to tak 
v Ïivotû chodí, obãas vystfiídají ãasy
dobré. Je pro nás proto dÛleÏité pomoci
sv˘m blízk˘m, nenechat ve ‰tychu na‰e
zákazníky a dodavatele. Tyto hodnoty pak
sdílejme dál - a to je ta nejlep‰í obrana
proti nemocné politice. AÈ stromy se
zdrav˘mi kmeny nesou jen takové plody,
na které mÛÏeme b˘t v‰ichni py‰ní. 

Petr Ondrá‰ek

VE JMÉNU KMENE

Spoleãenstvo Instantního skladu tvofií (zleva): programátor Petr, vrchní ãarodûj t˘mu Va‰ek, markeÈák Kamila, programátor
Libor, telefonická podpora Sabina, programátor Radek, du‰e produktu Hanka, v˘zkumník Mirek a obchodník Jirka.

VINA¤SKÁ

FOTO
SOUTùÎ

Pro studenty Stfiední odborné ‰koly vinafiské,
Stfiední vinafiské ‰koly Valtice a Zahradnické
fakulty Mendelovy zemûdûlské univerzity 
v Brnû pfiipravila divize CCV eGovernment 
fotografickou soutûÏ tematicky zamûfienou na
víno a vinohradnictví.

V prÛbûhu roku 2016 mohli studenti i vinafii 
zasílat své nejlep‰í fotografie do soutûÏe, a to 
v kategoriích Îivot ve vinici a Architektura 
sklepa. V kaÏdé kategorii byly vyhlá‰eny dvû 
nejlep‰í fotografie. 

Vítûzi kategorie Îivot ve vinici se stali Tomá‰
Martinec a Jifií Korber. S kategorií Architektura
sklepa si nejlépe poradili a odbornou porotou
byly vybrány fotografie Michaely Kulhánkové
a Ondfieje V˘leta.

V‰echny vítûzné fotografie a fotogalerii z pfiedání
cen naleznete ve Vinafiském kalendáfii 2017 od
CCV, kter˘ je k dostání v prodejnû Rolniãka ve
Valticích od prosince 2016.

Více informací na www.ccv.cz/fotosoutez -lza-

Jak se mÛÏete doãíst, uplynulé mûsíce pfiinesly
pro CCV Informaãní systémy spoustu nov˘ch
projektÛ. To se nemohlo obejít bez personál-
ního posílení t˘mÛ. 

Do t˘mu CCV eBusiness nastoupil Petr Cabadaj
jako projektov˘ manaÏer a obchodní t˘m roz‰ífiila
Milu‰e Hlavenková. Do ekonomického oddûlení
nastoupila bûhem podzimu Eva âapková jako
úãetní, asistentka Martina Fialová a finanãní
manaÏer Jifií Morávek.

Divizi Business Solutions roz‰ifiují pfiíchody
konzultantÛ - Veroniky Bartákové a Daniela
Mu‰ky, dal‰ím pfiíchozím je Ctibor Chlup, senior
programátor, a Jifií Rozman, account manager. 

Kamila JeÏoviãová nastoupila do t˘mu Instantního
skladu, zatímco programátofii Karel Popelka 
a Martin ·evãík doplnili divizi eGovernment. 
Na projektech CRM novû pracují ªudovít Kabáã
jako konzultant a o zákazníky se stará Milan
Mal˘ jako account manager.

Naopak jsme se museli louãit s Klárou
Kalábovou, kterou zákazníci fiadu let znali jako
asistentku nebo v roli úãetní. Klárka má radost 
z narození malé princezny a nastoupila na
matefiskou dovolenou. 

P¤ÍCHODY A ODCHODY 



Zcela zásadní vliv na rychlost v˘deje zboÏí ze skladu a více neÏ 75% 
úsporu ãasu pfii pfiípravû podkladÛ pro vyskladnûní a naskladnûní 
pfiineslo nasazení fie‰ení Instantní sklad od CCV Informaãní systémy 
v internetovém obchodû s hraãkami Multitoys.cz. Zamûstnanci obchodu
navíc nyní mají dokonal˘ pfiehled o dostupnosti zboÏí, coÏ se dále pozitivnû
projevuje v poãtu realizovan˘ch objednávek. Pro nakupující jsou totiÏ 
informace o okamÏité dostupnosti jedním z nejdÛleÏitûj‰ích parametrÛ. 

Pfiesná evidence zboÏí 
Zásadní zlep‰ení klíãov˘ch parametrÛ
skladovacích procesÛ pfiitom nastalo prak-
ticky okamÏitû. JiÏ pát˘ den od uzavfiení
smlouvy totiÏ dostávali skladníci ve
spoleãnosti Multitoys.cz pokyny automa -
ticky pfiímo z e-shopu do jejich mobilní
ãteãky, která pfiesnû urãovala jaké zboÏí 
a odkud je tfieba vyskladnit. Management
internetového obchodu navíc získal moÏnost
sledovat reáln˘ stav ve‰kerého zboÏí na
skladû a jeho pohyby jako je pfiíjem, v˘dej
nebo pfiesun. 

Desetinásobné zrychlení v˘deje zboÏí nebo
tfiíãtvrtinová úspora ãasu pak vyplynuly 
z vyhodnocení prvních dvou mûsícÛ
provozu od nasazení fie‰ení CCV Instantní
sklad, které pozitivnû hodnotí i majitel Mul-
titoys.cz Josef Pakantl: „Díky pfiesné
znalosti skladov˘ch zásob objednávám 
od dodavatelÛ jen zboÏí, které je nutné. 
Instantní sklad se mi jiÏ nûkolikanásobnû

NejzávaÏnûj‰í problémy strojírensk˘ch 
a plastikáfisk˘ch v˘robních firem s roãním
obratem do pÛl miliardy korun se pfiímo
dot˘kají aÏ tfií ãtvrtin z nich. Právû takto
vysok˘ poãet zástupcÛ spoleãností si v
hloubkov˘ch rozhovorech v rámci v˘zkumu
stûÏoval na chybnou anebo dokonce zcela
chybûjící evidenci materiálu nebo zboÏí.
Stejné mnoÏství firem trápí i zámûny
tûchto poloÏek ve v˘robû. Témûfi dvû
tfietiny respondentÛ pak deklarovaly potíÏe
s neefektivitou skladníkÛ, ktefií pfiesnû
nevûdí, kde se kter˘ materiál nebo zboÏí ve
skladû nachází, a pfii jejich hledání tak
stráví neúmûrné mnoÏství ãasu.

âasová nároãnost a s tím spojené náklady
pfiedstavují problém i v zadávání pokynÛ
manipulantÛm a skladníkÛm. Tuto agendu
totiÏ nemá dostateãnû vyfie‰enu pln˘ch 50 %
dotazovan˘ch spoleãností. âtvrtina z nich
dále nemá zaji‰tûnu zastupitelnost pracovníkÛ
skladu, ktefií pro úspû‰né zvládnutí sv˘ch
ãinností musí „svÛj“ sklad bezpodmíneãnû
znát. ZároveÀ je v‰ak ve stejnû v˘znamném

poãtu trápí pracná evidence v˘deje materiálu
a nedostateãn˘ pfiehled nad ãinností 
operátorÛ, manipulantÛ nebo skladníkÛ.

Jako v˘chodisko z tohoto stavu plánuje 20
procent dotãen˘ch firem nasazení plno-
hodnotného WMS skladového systému,
35 procent je rozhodnuto fie‰it nejpalãivûj‰í
problémy nasazením on-line skladové evi-
dence a zbytek není o zpÛsobu fie‰ení do-
posud rozhodnut. 

Metodika v˘zkumu

Kvalitativní v˘zkum byl realizován v prÛ -
bûhu léta ve firmách z oblasti strojírenství
a plastikáfiství s roãním obratem 100 
aÏ 499 mil. Kã a souãasnû 50 aÏ 200 za-
mûstnanci. Jednalo se o hloubkové
rozhovory s manaÏery logistiky, nákupu,
obchodu, v˘roby ãi se samotn˘mi majiteli
analyzovan˘ch firem. Probíhaly na základû
pfiedem pfiipravené struktury, která se za-
mûfiovala na jednotlivé skladové a v˘robní
procesy.

Souãástí bylo také pozorování jednotliv˘ch
ãinností v reálném provozu, detailní anal˘za jed-
notliv˘ch skladÛ, podrobné zkoumání v˘roby
a pfiípadnû dal‰ích v˘robních úsekÛ, které jsou
nezbytné k realizaci v˘sledného produktu.
Mezi sledované ãásti patfiila i expedice a jí
pfiedcházející ãinnosti spojené s balením 
ãi kontrolou hotov˘ch v˘robkÛ. -onr-

Zlep‰ení procesÛ ihned
po spu‰tûní
První optimalizace nastává jiÏ v okamÏiku
nasazení systému Instantní sklad v ná-
vaznosti na úvodní logistickou anal˘zu 
a poÏadavky zákazníka pfii zadání projektu
s cílem zpfiehlednit a zrychlit ve‰keré
skladové procesy. Toto první vylep‰ení je
proto zcela samozfiejmé a oãekávané.

Vzhledem k tomu, Ïe v pfiípravné fázi vy-
chází konzultanti CCV Informaãní systémy
ze stávající praxe fungování skladu a z dos-
tupného mnoÏství informací, objeví se díky
Instantnímu skladu velmi brzy nové
skuteãnosti a skryté rezervy, které lze
odhalit aÏ v okamÏiku, kdy jsou metriky
systémem podchyceny. Mnohé pfiedpo -
klady, ze kter˘ch se pfii zadání vycházelo,
se pak ukáÏí jako pfiekonané nebo dokonce
mylné. Jejich eliminace pfiitom pfiedstavuje
tak jednoznaãné pfiínosy, Ïe se zákazníci
pfiestanou teprve v této fázi bránit i dal‰ím
zmûnám v zavedené praxi fungování
skladu.

Druhá vlna po nûkolika t˘dnech

Od okamÏiku spu‰tûní Instantního skladu
postupnû dochází k ãásteãnému pfiedefi-
nování rozloÏení skladu a tedy i k optimali -
zaci procesÛ o dal‰í úroveÀ. Firemní
logistika se totiÏ ve své praxi stává
samouãícím nástrojem, kter˘ jednotlivé lo-
gistické procesy posouvá do druhé vlny
optimalizace. Ta pfiitom pfiichází pomûrnû
rychle, obvykle v dobû od dvou t˘dnÛ do
dvou mûsícÛ od nasazení sluÏby, a to 
v pfiímé závislosti na intenzitû provozu
skladu, poãtu pracovníkÛ a variabilitû 
procesÛ.

Díky Instantnímu skladu zákazníci odhalí
nové moÏnosti v uspofiádání skladu, které
vedou k jeho lep‰í vyuÏitelnosti. AÏ se sto-
procentním pfiehledem o zboÏí jasnû vidí
celou fiadu skuteãností, o nichÏ dosud
panovaly jen dohady. Volné skladové rezer -
vy jsou najednou doslova na dosah ruky 
a dosavadní pfiedpoklady nárokÛ na ka-
pacitu skladu tak pfiijdou rychle za své.
ZároveÀ dfiíve ãi pozdûji dochází k  úpravû
dílãích interních skladov˘ch procesÛ, 
typicky pfiíjem ãi v˘dej ze skladu nebo
skladové pfiesuny, smûrem k jejich opti-
malizaci díky moÏnostem sledovat jejich
v˘konnost.

Logick˘m krokem, kter˘ následuje, je nov˘
návrh grafického namapování skladu 
a vylep‰en˘ch logistick˘ch procesÛ vãetnû
vstupní inventury. Ta je pfiitom s pomocí
jiÏ plnû funkãního Instantního skladu 
a ãteãek ãárov˘ch kódÛ rychlá a také
jednoduchá. V˘sledkem je nové a skuteãnû
optimální fungování skladu spolu s jeho
zv˘‰enou kapacitou a zlep‰enou v˘kon-
ností.

„Vzhledem k tomu, Ïe se efekt dvojí opti-
malizace skladov˘ch procesÛ dostaví 
u naprosté vût‰iny zákazníkÛ, poãítáme pfii
pfiípravû harmonogramu nasazení fie‰ení
Instantní sklad rovnou i s moÏností testo-
vacího reÏimu, bûhem kterého sbíráme
data pro realizaci druhé vlny optimalizace.
Zákazníci tak mají moÏnost nejen v prÛbûhu
nasazování, ale také kdykoli po jeho
dokonãení, stále pracovat na vylep‰ení
mapování skladu i interních logistick˘ch
procesÛ a systém je jim v tom dobr˘m 
pomocníkem,“ fiíká Hana Pazourová,
produktová manaÏerka fie‰ení Instantní
sklad.                                                -kmr-

vyplatil jen na úspofie financí pfii objed-
návání zboÏí.“

Rychle vyfie‰ené problémy
Úvahy o implementaci systému na fiízení
skladu vyplynuly ve spoleãnosti Multitoys.cz
z problémÛ, které se zaãaly kupit v souvis-
losti s narÛstající poptávkou v posledním
období. Konkrétnû se projevovaly napfií -
klad pomalou expedicí objednaného zboÏí
ze skladu, zbyteãnû velk˘mi skladov˘mi
zásobami nûkter˘ch v˘robkÛ nebo
nepfiehlednou a nároãnou ruãní agendou
vedení skladu a expedice. 

Nasazení samotného fie‰ení bylo velmi
rychlé, CCV Informaãní systémy v‰e
zvládla za jedin˘ den. Jeho souãástí pfiitom
bylo i oznaãení ve‰ker˘ch pozic ve skladu
a zprovoznûní ãteãek ãárov˘ch kódÛ. Díky
propojení e-shopu a Instantního skladu
do‰lo k okamÏitému zahájení pfiedávání in-
formací k vyskladnûní a tedy i zcela zásadnímu
zefektivnûní tohoto procesu. K plnohod-

notnému fiízení skladu - a vyfie‰ení nahroma -
dûn˘ch problémÛ - tak v Multitoys.cz bylo
tfieba provést pouze vstupní inventuru. 

V cloudu a s mnoha vylep‰eními
Instantní sklad, kter˘ je dostupn˘ formou
sluÏby (SaaS – Software as a Service) na
cloudové platformû Microsoft Azure,
dokázal oslovit nové zákazníky i díky
nedávn˘m inovacím, jak potvrzuje Václav
Kameníãek, fieditel divize, která se stará 
o v˘zkum a inovace ve spoleãnosti CCV 
Informaãní systémy: „Na‰ím cílem je
rozvíjet Instantní sklad tak, aby dokázal 
zefektivnit skladové hospodáfiství co 
nejrychleji od okamÏiku nasazení, a to bez
ohledu na trÏní segment. Nové funkce, jako
napfiíklad fiízení vychystávání podle priorit
vãetnû optimalizace tras pro vyskladÀování
zboÏí nebo pfiehledná vizualizace stavu
zásob proto posouvají snadnou nastavitel-
nost systému zase o kus dále.“

Jeho slova dokládá i nedávné velmi rychlé
nasazení fie‰ení CCV Instantní sklad ve
spediãní spoleãnosti Luká‰ Kofiínek -
2ktransport, která zaji‰Èuje komplexní
sluÏby související s kamionovou dopravou,
skladováním a skladovou logistikou. 
Ve vlastních skladovacích prostorách ve
Varnsdorfu sv˘m zákazníkÛm uskladÀuje
zboÏí vãetnû paletizace a kompletace
zásilek.                                               -onr-
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Autorizováno Ministerstvem kultury âR podle tiskového
zákona ã. 46/2000 Sb. Do evidence periodického tisku
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Náklad ãeského vydání 1/2017 je 5000 v˘tiskÛ.
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MULTITOYS.CZ ZRYCHLIL
V¯DEJ ZBOÎÍ DESETINÁSOBNù

INSTANTNÍ SKLAD: 
JEDNO NASAZENÍ –
DVOJÍ OPTIMALIZACE
Díky stále rostoucímu poãtu implementací skladového systému Instantní
sklad bylo moÏné na statisticky v˘znamnûj‰ím vzorku firem potvrdit
skuteãnost patrnou jiÏ od prvních dodávek tohoto fie‰ení: Instantní sklad
pfiiná‰í v místû svého nasazení hned dvû optimalizace skladu v rychlém
sledu za sebou. Dûje se tak pfiitom ve ãtyfiech pfiípadech z pûti.

WMS
·patná nebo neúplná evidence materiálu a zboÏí ve v˘robû, zámûny pfii
jejich vyskladnûní nebo znaãná neefektivita skladníkÛ pfii manipulaci 
s materiály i zboÏím. To jsou nejãastûj‰í problémy, které vyplynuly 
z aktuálního kvalitativního v˘zkumu mezi zástupci firem z oblasti 
strojírenství a plastikáfiství, realizovaného spoleãností CCV Informaãní
systémy.

V¯ZKUM ODHALIL ZÁVAÎNÉ SKLADOVÉ
PROBLÉMY V¯ROBNÍCH FIREM 


