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EDI komunikace s DATART INTERNATIONAL, a.s.  

Rozsah projektu 

1. Zprávy: objednávka, faktura a dodací list: 

o CZ: ORDERS + INVOIC + DESADV (pro dodávky na CS, výhledově i pro přímé dodávky na prodejnu), RECADV 

o SK: ORDERS + INVOIC + RECADV + výhledově DESADV 

o (plus jejich potvrzovací zprávy AUTACK, APERAK, COMDIS) 

o Připravujeme: ORDRSP 

2. Dodavatelé do DATART INTERNATIONAL, a.s. v obou republikách (CZ + SK). 

3.  Jedná se o doklady ke zboží: 

o Tedy pouze objednávky a potvrzení příjmu směrem DATART -> dodavatel  

o Faktury, dobropisy a DL směrem dodavatel -> DATART.  

o Mimo jsou zatím např. doklady režijní (služby), nebo finanční bonusy. 

Postup zahájení komunikace až k „odstřižení“ papírové komunikace 
Červeně zvýrazněné texty provádí dodavatel: 

1. DATART oslovil dodavatele dopisem + e-mailem 1. 9. 2014 a následně v několika vlnách. 

o Dopis je dostupný na http://www.ccv.cz/datart viz dokument „Prohlášení DATART …“ 

2. CCV zaslalo dodavatelům dokumentaci + žádost o vyplnění dotazníku 11. 9. 2014 

o Viz http://www.ccv.cz/datart dokument „Registrační dotazník... “ 

3. Doporučený postup na straně Dodavatele je nejprve určit odpovědného pracovníka, který projde informační balíček 

připravený na http://www.ccv.cz/datart, zejména dokument „Specifikace EDI komunikace se společností DATART“. 

4. Dodavatel vyplní dotazník a odešle zpět na CCV. Tam uvede datum své technické připravenosti. 

5. K tomuto datu dochází k aktivaci v systému CCV. CCV dále zasílá zprávu do DATART (v řádu dní) o nastavení 

systému. 

6. DATART reaguje nastavením svého IS (bude trvat 1 pracovní den). DATART dává zprávu zpět do CCV. 

7. CCV nebo DATART informují zpět dodavatele druhým informačním balíčkem, který obsahuje zejména: 

o SMLOUVU O ELEKTRONICKÉ VÝMĚNĚ DAT. 

o Akceptační protokoly pro zprávu.  

8. * Na vyžádání dodavatele může objednávkové oddělení Datart zaslat tzv. „jednotkovou objednávku“. 

9. * Dodavatel reaguje zasláním „jednotkové faktury“. 

10. DATART a Dodavatel podepisují SMLOUVU O ELEKTRONICKÉ VÝMĚNĚ DAT. 

11. Testování (veškeré faktury a objednávky probíhají současně, „po dvou kolejích“, tedy klasicky papírově i EDI). 

Odhadované období je na základě zkušeností (při intenzivní spolupráci) 6 týdnů.  

o Testovat lze i v období, kdy se k podpisu smlouvy teprve schyluje. 

12. Podpisem akceptačních protokolů končí zasílání dokladů klasickou cestou, používá se dále jen EDI (platí zejména 

pro faktury a dobropisy). 

o DATART zpravidla i po podpisu protokolů nevypíná zasílání nákupních objednávek s PDF a CSV přílohami. 

 

*  body 8. a 9. Jsou nepovinné a závisí na dohodě obou stran 
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