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Obmedzujúce podmienky pre zverejnenie, 
poskytnutie údajov 
Tento dokument obsahuje informácie dôverného charakteru. Je určený výhradne zadávateľovi 

a jeho dodávateľom na potreby sprevádzkovania elektronickej komunikácie (EDI) medzi nimi. 

Ako taký nesmie byť bez predchádzajúceho súhlasu autora kopírovaný alebo odovzdaný inej 

fyzickej alebo právnickej osobe. 

 

Evidencia vydaných verzií dokumentu 
Verzia Dátum vydania Opis zmien 

1.0 1. 9. 2021 Základná verzia dokumentácie 
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1. Úvod 

Spoločnosť Pilulka.sk, a.s. (ďalej „odberateľ“ alebo Pilulka) využíva so svojimi dodávateľmi 

elektronický prenos dokladov (EDI). 

Odberateľ vám bude prostredníctvom EDI komunikácie zasielať objednávky (EDI správa 

ORDERS) a od vás vyžaduje zasielanie tovarových faktúr (INVOIC). Ďalej je možné zasielať aj 

odpovede na objednávku (ORDRSP) a avíza o dodaní (DESADV). 

EDI poskytovateľom (providerom) odberateľa je spoločnosť GRiT SK, s.r.o. 

2. Postup zavedenia EDI komunikácie 

V prípade, že je vaša spoločnosť už na EDI komunikáciu pripravená a doteraz si so spoločnosťou 

PILULKA žiadne EDI správy nevymieňate, netýka sa Vás kapitola 2.1, môžete pokračovať 

kapitolou 3. 

2.1. Postup zavedenia EDI 

Na EDI komunikáciu treba mať EDI riešenie a mať vyriešenú komunikáciu štandardnými EDI 

kanálmi. V tomto vám môžu pomôcť poskytovatelia EDI (EDI provideri). 

Pre komplexné poradenstvo a riešenie EDI problematiky môžete kontaktovať Klientske centrum 

EDI ORiON. 

Ďalšie informácie Vám sú k dispozícii na portáli www.edizone.sk alebo na webových stránkach 

http://www.grit.eu. 

2.2. Základné kroky pri zavádzaní EDI 

 Výber EDI riešenia a poskytovateľa – existuje viacero variantov EDI riešení rôznych typov 

a existuje viacero EDI poskytovateľov. Zvoľte si také riešenie a poskytovateľa, ktoré vám 

zaistí kompatibilitu s používanými štandardmi EANCOM a ďalej napojenie na poskytovateľa 

Pilulky – spoločnosť GRiT (platforma ORiON). 

 Zaistenie komunikácie – EDI riešenie musí s EDI poskytovateľom komunikovať, dnes sa 

obvykle využíva bežné internetové pripojenie. 

 Zaistenie identifikácie – V EDI komunikácii sa na identifikáciu používa značenie GLN 

(globálne lokalizačné číslo). Mali by ste teda mať spoločnosť zaregistrovanú v GS1 Slovakia 

(predtým EAN), čím získate lokalizačné číslo svojej spoločnosti. 

 Implementácia riešenia - Celé EDI riešenie je nutné v spoločnosti implementovať a 

optimálne aj integrovať do používaného informačného systému (účtovné/skladové 

hospodárstvo). 

http://www.edizone.sk/
http://www.grit.eu/sk
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 Variant WebEDI - jednoduché EDI v internetovom prehliadači – ak ste dodávateľ s malým 

počtom dokladov, môžete využívať tzv. WebEDI. V tomto prípade odpadá implementácia a 

úpravy vášho informačného systému a môžete vďaka webEDI objednávky jednoducho 

prijímať v čitateľnej podobe na webEDI portáli a z objednávok potom vytvárať ďalšie doklady. 

3. Zahájenie EDI komunikácie so spoločnosťou 

Pilulka 

3.1. Príprava – pred príjmom objednávky 

Ak už máte EDI riešenie, postupujte podľa nasledujúcich krokov: 

1. Vyplnenie EDI dotazníka – Vyplňte online dotazník na adrese https://www.grit.eu/pilulka-

sk/ prípadne ho zašlite emailom poskytovateľovi GRiT SK, s.r.o. (podpora.orion@grit.eu). 

2. Potvrdenie o nastavení EDI - Na kontaktnú adresu z dotazníka dostanete e-mail s 

informáciou o nastavení systému EDI na strane poskytovateľa Pilulky – GRiTu. 

3. Zalistovanie tovaru – S predstihom si zaistite kontrolu zalistovania svojho tovaru vrátane 

doplnenia všetkých povinných údajov, najmä GTIN (EAN) výrobkov a aktuálneho stavu 

vašich cien. 

4. Nastavenie EDI systému – Nastavte svoj EDI a informačný systém tak, aby správne 

identifikoval obchodné strany používané v objednávkach a ďalších správach a zaistite v 

súčinnosti so svojím EDI poskytovateľom, aby komunikácia s Pilulkou prebiehala v 

správnych formátoch, uvedených v kapitole 5. 

5. Informujte Pilulku, že ste pripravení na príjem EDI objednávok – zašlite na EDI kontakt 

(kapitola 0) Pilulky informáciu, že ste pripravení na príjem EDI objednávok. Pilulka s vami 

dohodne ďalšie kroky. 

6. Prechod na výmenu objednávok len cez EDI – potom, čo budete úspešne spracovávať EDI 

objednávky, prejdite po vzájomnom potvrdení s Pilulkou na príjem objednávok len cez EDI 

(viď. kapitola Testovacia prevádzka). 

3.2. Príjem objednávky (ORDERS) 

1. Príjem prvej objednávky - odberateľ vám zašle prvú testovaciu objednávku. Overte, že 

sortiment z testovacej objednávky zodpovedá zalistovanému tovaru a že množstvo uvedené 

v objednávke je správne spracované vo vašom systéme. V prípade rozdielov treba doriešiť 

zalistovanie. 

2. Potvrdenie príjmu objednávky - Dodávateľ potvrdzuje príjem objednávky bezodkladne, 

zaslaním správy APERAK na odberateľa tak, aby bola zaistená kontrola o doručení 

objednávok adresátovi. 

https://www.grit.eu/pilulka-sk/
https://www.grit.eu/pilulka-sk/
mailto:podpora.orion@grit.eu
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3.3. Odoslanie odpovede na objednávku (ORDRSP) 

Odoslanie prvých odpovedí na objednávku – hneď, ako začnete prijímať cez EDI objednávky, 

môžete začať zasielať aj prvé odpovede na objednávku – správu ORDRSP. 

3.4. Odoslanie avíza dodania (DESADV) 

Odoslanie prvých avíz – hneď, ako začnete prijímať cez EDI objednávky, môžete začať odosielať 

avíza o dodaní tovaru – správu DESADV. Správu by ste mali odosielať s dostatočným predstihom 

pred závozom tovaru. 

3.5. Odoslanie prvých EDI faktúr 

1. Odoslanie prvých faktúr – po výzve odošlite cez EDI prvú elektronicky podpísanú faktúru 

(na podpis použite hashovací algoritmus SHA-256). 

2. Súčasne s odoslaním EDI faktúry odošlite na adresu EDI podpory informáciu o odoslaní 

prvých faktúr spoločne s verejnou časťou podpisového certifikátu. Ak používate riešenie 

ORiON spoločnosti GRiT, môžete tento krok vynechať. 

3. Overenie správnosti faktúry - Zo strany odberateľa dôjde ku kontrole elektronickej faktúry 

po stránke formálnej, obsahovej a porovnaniu s papierovou faktúrou. Prípadné 

nezrovnalosti a rozdiely budú riešené v spolupráci s dodávateľom. 

4. Prechod na výmenu faktúr len cez EDI – po overení správnosti faktúr a vzájomnom 

potvrdení s Pilulkou budete zasielať faktúry len cez EDI (viď. kapitola Testovacia prevádzka). 

3.6. Testovacia prevádzka 

1. Zahájenie testovacej prevádzky - V priebehu testovacej prevádzky sa doklady zasielajú 

jednak cez EDI, jednak aj doterajším spôsobom (v papierovej podobe alebo e-mailom vo 

formáte PDF). 

2. Testovacia prevádzka - V priebehu testovacej prevádzky je potrebné, aby pracovníci 

dodávateľa aj odberateľa kontrolovali obsahovú zhodnosť elektronicky spracovávaných 

dokladov s papierovou verziou. V prípade nezrovnalostí treba kontaktovať protistranu a 

nezrovnalosti doriešiť. 

3. Ostrá prevádzka – Testovanie je vždy ukončené vzájomnou dohodou a odsúhlasením, že 

daný typ správy bude naďalej zasielaný len elektronicky pomocou EDI. 
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4. Identifikácia protistrán a miest dodania 

Na identifikáciu partnerov a dodacích miest sa v EDI využívajú GLN kódy. Kompletný zoznam a 

opis identifikačných údajov odberateľa nájdete v prílohe „GLN_kody_Pilulka.xlsx“. 

5. Formáty a obsah EDI správ 

Požadovaný formát a obsažnosť vychádza z českého subsetu správ EANCOM 2002, Syntax 3, 

Edition 2008 vydaných GS1 Czech Republic a ich prípadných aktualizácií. 

Ak využívate riešenie ORiON EDI od poskytovateľa GRiT, nemusíte formáty správ riešiť. Správy 

budete cez riešenie ORiON prijímať a odosielať tak, ako ste zvyknutí. 

Príručky (MIG – Message Implementation Guidelines) správ sú priložené alebo ich môžete získať 

v GS1 Czech Republic. 

5.1. Uvádzanie ceny v objednávkach 

Český subset správy ORDERS neumožňuje prenos informácie o jednotkových cenách pri 

položkách. Dodávateľ môže požiadať o zasielanie správy ORDERS, ktorá je rozšírená o ceny. 

Cena je v tejto verzii odovzdávaná v súlade s medzinárodnou špecifikáciou správy ORDERS 

takto: 

PRI+INF:12.56 

 

Opis 

PRI – označenie segmentu pre cenu  

INF – jedná sa o informatívnu cenu 

12.56 – jednotková nákupná cena 

6. Potvrdzovanie EDI správ a faktúr 

K EDI faktúram a opravným daňovým dokladom budú zasielané správy AUTACK, APERAK a 

COMDIS. 

 

AUTACK 

Správa o vykonanej autorizácii elektronického podpisu, ktorou sa potvrdzuje elektronicky 

podpísaná správa. Pokiaľ bude zaslaná negatívna správa AUTACK, je to informácia o tom, že sa 

nepodarilo overiť podpis pri zaslanom doklade. Možné príčiny neoverenia: 
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 Nezaslali ste odberateľovi verejný kľúč použitého certifikátu 

 Použili ste nesprávnu hashovaciu schému podpisu (je vyžadovaná SHA-256) 

 Je podpísané neplatným certifikátom (nepodpisujte certifikátom, ktorému v deň podpisu 

končí platnosť) 

 Obsah dokumentu sa od podpísania zmenil 

Vyžadovaná reakcia: zjednajte nápravu a pošlite doklad znovu. 

 

APERAK 

Potvrdenie o prevzatí správy aplikáciou. Správa APERAK sa posiela k správam ORDERS, ORDRSP, 

DESADV a INVOIC. 

Pokiaľ na zaslané doklady nebola vygenerovaná správa APERAK, považujú sa tieto doklady za 

nedoručené. Negatívna správa APERAK znamená, že zaslaná EDI správa obsahuje chyby, ktoré 

bránia jej ďalšiemu spracovaniu. Povinnosťou predávajúceho je tieto chyby ihneď odstrániť a 

zaslať novú EDI správu, na ktorú kupujúci vygeneruje správu APERAK. Pozitívna správa APERAK 

znamená len potvrdenie doručenia správy. 

  

COMDIS 

Obchodná námietka, ktorá sa posiela k správe INVOIC. Pilulka v súčasnosti správu COMDIS 

nezasiela. 

7. Upresňujúce pravidlá k jednotlivým typom 

správ 

7.1. Objednávky (ORDERS) 

 Odberateľ objednáva v základných spotrebiteľských jednotkách (v kusoch). 

 Všetky položky sú vždy identifikované pomocou GTIN (EAN). 

 Okrem GTINov sú v objednávkach zasielané aj odberateľské a dodávateľské kódy. 

 Odberateľ na vyžiadanie posiela v objednávkach ceny pri položkách. 

 Požadovaný dátum dodania označuje najneskorší termín na dodanie – môže teda byť 

dodané skôr, ale nie neskôr. 
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7.2. Odpovede na objednávku (ORDRSP) 

 K jednej objednávke je možné poslať len jednu odpoveď. 

 Nie sú prípustné zámeny tovaru. 

 V správe treba potvrdiť, čo bude dodané do požadovaného dátumu dodania. 

 Je nutné zachovať dátum dodania z objednávky, nie je možné dodanie odložiť na neskôr. 

 Prípadnú možnosť neskoršieho dodania zostávajúceho množstva je možné uviesť do 

voľného textu pri položke (v segmente FTX+PUR, viď. dokumentácia správy). 

 Odberateľ očakáva doručenie správy do 36 hodín od zaslania objednávky. Ak je dátum 

dodania skorší, tak najneskôr do 24 hodín pred dodaním. 

 

Možnosť odosielania správy ORDRSP cez webové rozhranie 

Ideálny spôsob vytvárania EDI správ je priamo z informačného systému. Dodávateľom, ktorí 

správu ORDRSP zo svojho systému vystaviť nevedia, ponúkame webové rozhranie, 

prostredníctvom ktorého je možné správy jednoducho vytvárať z prijatých objednávok. S 

požiadavkou na sprevádzkovanie rozhrania sa obracajte na Klientske centrum EDI ORiON. 

7.3. Avíza dodávky – dodací list (DESADV) 

 V správe je nutné posielať číslo objednávky. 

 Na jednom avíze môžu byť položky len z jednej objednávky. 

 K jednej objednávke môže byť viacero avíz (postupné dodávky). 

7.4. Faktúry (INVOIC) 

 Do odvolania treba zasielať faktúry aj doterajším spôsobom. 

8. Ďalšie zdroje 

Informačným zdrojom, ktorý vždy obsahuje najaktuálnejšie informácie, sú webové stránky 

https://www.grit.eu/pilulka-sk/. 

 

 

https://www.grit.eu/pilulka-sk/
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9. Kontakty 

9.1. EDI Podpora dodávateľov spoločnosti Pilulka 

Spoločnosť GRiT SK, s.r.o. zaisťuje pre odberateľa služby týkajúce sa EDI komunikácie 

(nastavenie EDI systému, zapojenie dodávateľov k EDI komunikácii apod.). 

Požiadavky na zavedenie EDI komunikácie so spoločnosťou Pilulka zasielajte na e-mail: 

podpora.orion@grit.eu. V predmete (subjekte) e-mailu vždy uveďte názov vašej spoločnosti a 

stručný opis požiadavky. Bez týchto údajov nemusí byť požiadavka spracovaná. 

So všeobecnou problematikou pri zavádzaní elektronickej výmeny dát (EDI) sa ďalej môžete 

obracať na klientske centrum ORiON spoločnosti GRiT. 

9.2. Klientske centrum EDI ORiON 

V klientskom centre EDI ORiON sme pripravení poskytnúť vám bližšie informácie o našich 

produktoch a službách a detaily o možnostiach EDI komunikácie so spoločnosťou Pilulka. 

 

 e-mail: podpora.orion@grit.eu 

 tel.: +421 372 028 958 

 fax.: +421 541 243 402 

 web: http://www.edizone.sk 

  http://www.grit.eu 

 

9.3. Pre nových zákazníkov a záujemcov o nové služby 

 e-mail: info@grit.eu 

 tel.:  +421 372 028 959 

 

9.4. EDI kontakt spoločnosti Pilulka 

Katarína Luptáková 

 e-mail: katarina.luptakova@pilulka.sk 

 tel.: +421 940 988 688 

 web: http://www.pilulka.sk 

http://www.grit.eu/sk
mailto:podpora.orion@grit.eu
mailto:podpora.orion@grit.eu
http://www.edizone.sk/
http://www.grit.eu/sk
mailto:info@grit.eu
mailto:katarina.luptakova@pilulka.sk
http://www.pilulka.sk/
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10. O spoločnosti GRiT 

Česká firma (predtým vystupujúca pod názvom CCV Informačné systémy), ktorá od roku 1992 

vyvíja informačné systémy. Systémy, ktoré vďaka automatizácii procesov znižujú podiel ručnej 

práce pri narábaní s dokladmi, tovarom alebo peniazmi a prispievajú tak k mzdovým úsporám, 

nulovej chybovosti aj vyššej efektivite práce. 

Od svojho založenia sa vypracovala na lídra EDI na českom trhu, ktorého riešenie ORiON využíva 

viac než 2000 zákazníkov, pre ktorých prenesie mesačne vyše 3 miliónov dokladov. Stali sa aj 

popredným dodávateľom skladových systémov (LOKiA WMS) a ďalších cloudových služieb. 

Riadili tisíce IT projektov spojených s elektronizáciou firemných procesov a poznajú best 

practises vrátane odlišností v jednotlivých odboroch. 

Dokážu poradiť, ako najlepšie nastaviť tok dokladov, peňazí a tovaru vo vašej firme. Každú našu 

službu je možné používať zvlášť – najväčší úžitok vám však prinesú, ak ich spojíte dohromady. 

Vytvoria okolo vašej firmy sieť, ktorá vás efektívne prepojí s obchodnými partnermi a ktorá 

zaistí, aby doklady, peniaze a tovar automaticky obiehali a vyžadovali len minimálne ručné 

spracovanie. 
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