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PŘÍNOSY PROJEKTU

EDI JAKO JEDINÁ 
CESTA PRO 
DODÁVÁNÍ DO 
POTRAVIN ŽABKA

Okamžité 
vyřízení velkých 
objednávek 
a minimalizace 
rizika záměny 
zboží

• rychlá komunikace 
s dodavateli i odběrateli

• GLN pro snadnou 
identifikaci prodejen

• plná integrace s účetním 
systémem POHODA

• vyladění postupu příjmu 
a vychystávání zboží
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NOVOCASING 
dodává 
potraviny do 
prodejen Žabka, 
bez EDI by to 
vůbec nebylo 
možné
Objednávky zboží z prodejen Žabka často zabe-
rou deset stránek A4 a  obsahují 300 nebo 400 
položek. Kdyby někdo na straně dodavatele tyto 
údaje ručně přepisoval do podnikového sys-
tému, strávil by nad jedinou objednávkou celý 
den. Logistický partner Žabky, firma NOVOCA-
SING, proto zavedla systém ORiON EDI, který 
příjem objednávek zcela automatizuje.

Slovenská společnost NOVOCASING NITRA s.r.o. patřící do sku-
piny Tami – Tatranské mliekarne, se zabývá zejména gastro záso-
bováním a rozvozem potravin. V rámci spolupráce se sítí prode-
jen Žabka vystupuje výhradně v pozici  logistického providera. 
Některé  zboží  jako maso, mléko nebo koření dodává přímo ze 
svých provozů, jiné objednává u externích dodavatelů, ukládá do 
svých skladů a následně rozváží do prodejen Žabka.

Podle výkonného ředitele Tomáše Silly byl právě start spolupráce 
s Žabkou impulzem, který NOVOCASING přiměl k nasazení EDI. 
„Dříve jsme dodávali jen masné a mléčné výrobky, kde jsme si vysta-
čili s objednávkami po e-mailech. S příchodem Žabky a tisíců nových 
položek zboží ale bylo nutné způsob práce změnit,“ vysvětluje.

EDI je napojené na systém 
POHODA
Ve firmě NOVOCASING používají účetní  systém POHODA, který 
je možné s ORiON EDI pomocí integračního můstku propojit. Ka-
ždá objednávka z Žabky v EDI formátu se tak automaticky načte 
do systému POHODA, kde s ní lze okamžitě dále pracovat – při-
jmout ji, schválit a obratem poslat jako EDI objednávku směrem 
k dodavatelům, nebo ji nahrát do čteček čárových kódů pro účely 
vyskladnění.

NOVOCASING si dokonce  jako nadstavbu pořídil  systém pro  ří-
zení skladů LOKiA WMS. Ten po propojení s programem POHODA 
převezme data z objednávky, a pokud je zboží skladem, navede 
k němu skladníky nejrychlejší cestou pomocí čteček a dohlíží 
na to, aby vychystávání probíhalo v souladu s vyskladňovací stra-
tegií (například FIFO nebo FEFO).

Koronavirová  pandemie  nicméně  způsobila,  že  NOVOCASING 
zatím  nespolupracuje  s  dostatečným  počtem  prodejen  Žabky, 
aby dokázal WMS plně využít. „Momentálně jedeme v režimu just 
in time. Co ráno přivezeme od dodavatelů, to už po obědě rozvážíme 
na prodejny. Proto pro nás aktuálně nemá smysl zboží zaskladňovat. 
WMS nicméně vnímám jako investici do budoucna, jakmile rozšíříme 
počet zásobovaných prodejen, určitě ho využijeme,“ těší se Silla.

Práci oběma stranám 
usnadňuje GLN
Avšak  i  samotné  EDI  díky  okamžitému  příjmu  objednávky  do 
účetního systému výrazně pomáhá. Jeho efektivitu navíc zvyšuje 
GLN – globální lokalizační číslo – které firmám a jejím pobočkám 
přiděluje mezinárodní organizace GS1.

„Každá prodejna Žabky má vlastní GLN, stejně jako každá naše po-
bočka má vlastní GLN. A to vše máme zadané v ORiON EDI. Díky tomu 
u každé objednávky okamžitě víme, která prodejna objednává a na 
kterou naši pobočku objednávka přišla. Můžeme s  touto informací 
dál pracovat, aniž bychom museli objednávky manuálně zkoumat 
a hledat, která Žabka vlastně objednává,“ pochvaluje si Silla.

Profil
zákazníka
Slovenská společnost Novocasing Nitra s.r.o., sídlící v Trnavě, se 
zaměřuje na velkoobchodní a maloobchodní prodej pro masnou 
výrobu, gastro zásobování a rozvoz potravin. Kromě zásobování 
vlastních poboček v Trnavě - Modrance a Prešově dodává zboží 
i síti potravin Žabka. Vedle toho provozuje také oblíbený e-shop 
FoodFactory.sk s širokou nabídkou masových, mléčných a jiných 
výrobků. Vedle toho provozuje také oblíbený e-shop FoodFactory.
sk s širokou nabídkou masných, mléčných a jiných výrobků.

Profil
dodavatele
Česká firma, která vyrostla pod názvem CCV  Informační 
systémy. Od roku 2019 používá název GRiT. Od roku 1992 
se vypracovali na lídra EDI na českém trhu a významného 
dodavatele cloudových služeb. Společnost má 3 pobočky, 
které se nachází v Brně, v Opavě a na Slovensku v Nitře.
GRiT poskytuje komplexní dodávky ve vývoji, poraden-
ství  a  implementaci  řešení  pro  elektronizaci,  zpraco-
vání a archivaci dokladů, logistických řešení (systémů 
pro řízení skladů) a dalších služeb pro společnosti 
v celé Evropě.
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Výsledkem je správné 
workflow i menší chybovost
EDI kromě příjmu objednávky urychluje a automatizuje i další ob-
chodní komunikaci – NOVOCASING může prostřednictvím EDI na 
každou objednávku z Žabky obratem reagovat jejím potvrzením, 
dále přes EDI zasílá avízo o odeslání zboží (= dodací list) nebo 
fakturu. Žabka opačným směrem posílá potvrzení o příjmu zboží.

NOVOCASING přes EDI komunikuje také se svými dodavateli, 
kdy figuruje na opačné straně řetězce, tedy vystavuje objednávky 
a přijímá dodací listy nebo faktury.

Jedinou podmínkou je, aby EDI zprávy chodily ve správné po-
sloupnosti.  Nelze  například  vystavit  dodací  list  na  zboží,  které 
ještě nebylo „papírově“ přijaté na sklad. „ORiON EDI nám tím udě-
lal pořádek v procesech, dříve jsme šli klidně do mínusových skladů, 
teď musíme postupovat správně. V souvislosti s růstem počtu objed-
návek i položek zboží to hodnotím pozitivně,“ pokračuje Silla.

Vůbec nejvíce si ale výkonný ředitel firmy NOVOCASING pochva-
luje,  že díky EDI nedochází k  záměnám zboží.  „Vezměte si jen 
příklad Coca-Coly. Existuje klasická, Zero nebo Light, vše v objemech 
od 0,33 po 2 litry. Kdyby měl někdo ručně překlápět e-mailové objed-
návky do POHODY a následně objednávat u našich dodavatelů, záko-
nitě u toho naseká spoustu chyb. Takto to jde všechno přes EDI au-
tomatizovaně a riziko záměny je prakticky nulové,“ zakončuje Silla.

„Dříve jsme dodávali jen masné a mléčné výrobky, 
kde jsme si vystačili s objednávkami po e-mailech. 
S příchodem Žabky a tisíců nových položek zboží 
ale bylo nutné způsob práce změnit.“

Tomáš Silla
výkonný ředitel NOVOCASING

„ORiON EDI nám tím udělal pořádek 
v procesech, dříve jsme šli klidně 
do mínusových skladů, teď musíme 
postupovat správně. V souvislosti 
s růstem počtu objednávek i položek 
zboží to hodnotím pozitivně.“

Tomáš Silla
výkonný ředitel NOVOCASING
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podívejte se na další naše zajímavé produkty
LOKiA
iNVOiCE FLOW
ROGER PLATBA
ORiON

www.grit.cz

https://www.grit.eu/cs/
https://www.grit.eu/cs/
https://www.grit.eu/cs/wms/
https://www.grit.eu/cs/invoice-flow/
https://www.grit.eu/cs/orion/roger-platba/
https://www.grit.eu/cs/elektronizace-dokladu/orion-2/
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