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Az adatok közzétételére vagy nyújtására 

vonatkozó korlátozások 

Ez a dokumentum bizalmas információkat tartalmaz. Kizárólag a Kifli.hu GmbH és beszállítói 

számára készült, a közöttük zajló elektronikus adatcsere (EDI) megvalósítása céljából. 

Ennélfogva a dokumentum a szerző előzetes beleegyezése nélkül nem másolható és nem 

továbbítható más természetes vagy jogi személyeknek. 
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1. Bevezető 

A Kifli.hu Shop Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban „vevő”) beszállítóival való 

kommunikációja során elektronikus adatcserét (EDI) használ. 

A vevő a megrendeléseit (ORDERS típusú EDI üzenet) EDI-n keresztül küldi el Önnek, és feladási 

értesítések (DESADV üzenetek), áruszámlák és javított adóügyi bizonylatok (INVOIC üzenet) 

küldését igényli. 

A vevő EDI szolgáltatója a GRiT, s.r.o. vállalat. 

2. Az EDI kommunikáció elindítása a vevővel  

Ha a saját részéről már elindította az EDI kommunikációt, akkor hozzáfoghat a következő 

lépések megtételéhez. 

2.1. Regisztráció és alapbeállítások 

1. Az EDI kérdőív kitöltése – Töltse ki az online kérdőívet a www.grit.eu/kifli oldalon, vagy 

küldje el azt e-mailben a GRiT-nek mint EDI szolgáltatónak (rohlik.support@grit.eu). 

2. A GRiT domainről érkező e-mailek fogadásának ellenőrzése – Az EDI kommunikáció 

lebonyolításának részeként Ön a GRiT EDI-szolgáltatóval is kapcsolatban lesz. Ellenőrizze, 

hogy kap-e e-maileket a @grit.cz és @grit.eu domainekről. Javasoljuk, hogy ezeket a 

domaineket vegye fel a megbízható feladók listájára (fehérlista). 

3. EDI beállítás megerősítése – A kérdőívben megadott kapcsolattartási címre kap egy e-

mailt az EDI rendszer GRiT szolgáltató részéről történt létrehozásával/beállításával 

kapcsolatos információkkal. 

4. Az EDI és az informatikai rendszer beállításai – Az EDI-t és informatikai rendszerét úgy 

állítsa be, hogy az EDI üzenetekben hivatkozott üzleti felek (a partnerek GLN-kódjai és a 

szállítási helyek) azonosítása helyes legyen, valamint az EDI-szolgáltatójával együtt 

biztosítsa, hogy a vevővel folytatott kommunikáció során a megfelelő formátumokat 

használja (lásd az 5. fejezetet).  

5. Az árulisták ellenőrzése – Ne mulassza el előzetesen ellenőrizni az árulistát, valamint az 

összes kötelező adat, főleg a termékek és a csomagolás GTIN (EAN) számának kitöltését 

(attól függően, hogy melyik egységet preferálja az áruk megrendelésénél). 

2.2. Megrendelések (ORDERS) fogadása  

1. Az első megrendelés átvétele – sor kerül az első próbamegrendelés elküldésére az EDI 

rendszeren keresztül 

a. Előzetesen értesítést kap az EDI megrendelés várható elküldéséről. 
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b. Kezdetben továbbra is a szokásos módon (e-mailben) is megkapja a 

megrendeléseket. 

c. Ellenőrizze, hogy a próbamegrendelésben és a listán szerelő áruk megegyeznek-

e, és hogy a rendszer helyesen dolgozta-e fel a rendelésben szereplő 

mennyiséget. Ha bármilyen eltérést észlel, a vevővel közösen keressenek 

megoldást. 

2. A megrendelés átvételének megerősítése – Haladéktalanul erősítse meg a megrendelés 

átvételét az APERAK üzenet elküldésével (vagy a regisztráció során kiválasztott módszerrel), 

hogy visszaigazolja a megrendelés címzetthez való eljutását. 

3. Kizárólag EDI-n keresztül történő megrendelésküldésre való áttérés – Az EDI-s 

megrendelések sikeres feldolgozását és a vevővel történt kölcsönös megerősítést követően 

kezdje el az átállást a megrendelések kizárólag EDI-n keresztül történő fogadására (lásd a 3 

Tesztüzemmód Tesztüzemmód fejezetet). 

2.3. Megrendelés visszaigazolása (ORDRSP) 

Amint elkezdte a megrendelések EDI-n keresztül történő fogadását, az első megrendelés-

visszaigazolások – ORDRSP üzenetek – küldéséhez is hozzáfoghat. Ezeket az üzenetet a lehető 

leghamarabb küldje el. 

2.4. Feladási értesítések elküldése (DESADV) 

4. Az első feladási értesítések elküldése – Amint elkezdte a megrendelések EDI-n keresztül 

történő fogadását, az első árufeladási értesítések – az DESADV üzenetek – küldéséhez is 

hozzáfoghat. Ezt az üzenetet jóval a szállítás előtt el kell küldenie. 

5. Az feladási értesítés érvényességének ellenőrzése – Amennyiben az elküldött üzenet 

bármilyen formai vagy tartalmi eltérést tartalmaz, a GRiT szolgáltató vagy a vevő tájékoztatja 

Önt ennek orvoslásának szükségességéről. 

2.5. EDI számlák (INVOIC) küldése 

6. Az első EDI számlák elküldése – Amint megrendeléseit már az EDI-n keresztül fogadja, az 

elektronikusan aláírt számlákat is elkezdheti az EDI-n keresztüli küldeni. Ugyanakkor kérjük, 

hogy továbbra is küldje a számlák eredeti példányait, ahogyan az eddig tette. 

7. A számla érvényességének ellenőrzése – A vevő és a GRiT ellenőrzi az elektronikus számla 

formáját és tartalmát, valamint összehasonlítja azt a papíralapú számlával. Ha bármilyen 

eltérést észlelnek, tájékoztatják Önt, és felkérik a számla javítására. 

8. Kizárólag EDI-n keresztül történő számlaküldésre való áttérés – A számlák 

érvényességének ellenőrzését és a vevővel történt kölcsönös megerősítést követően a 

számlákat már csak az EDI-n keresztül fogja küldeni (lásd a 3 Tesztüzemmód Tesztüzemmód 

fejezetet). 
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3. Tesztüzemmód 

9. A tesztüzemmód indítása – Tesztüzemmódban a dokumentumokat az EDI-n keresztül és 

a jelenleg alkalmazott módszerrel (papíron vagy e-mailben, PDF formátumban) is küldik. 

10. Tesztüzemmód – Tesztüzemmódban mind a szállító, mind a vevő oldalán fontos, hogy az 

alkalmazottak összevessék az elektronikus és a papíralapú dokumentumok tartalmát. 

Bármilyen eltérés esetén fel kell venni a kapcsolatot a másik féllel, és az eltéréseket javítani 

kell. 

11. Normál üzemmód – A tesztfázis végén egy közös megállapodás születik arról, hogy ettől 

kezdve az adott üzenettípust mindig elektronikusan, EDI-n keresztül kell elküldeni. 

4. Partnerek és a szállítási helyek azonosítása 

Az EDI rendszerben a GLN-kódokat a partnerek és a szállítási helyek azonosítására használják. 

A vevő azonosító adatainak teljes listája és leírása a csatolt „EDI Communication with Kifli - GLN 

codes vX.X.pdf” dokumentumban található. 

5. Az EDI üzenetek formátuma és tartalma 

Az előírt formátum és tartalom a következő üzenetek cseh alcsoportján (EANCOM 2002, Syntax 

3, kiadta a GS1 Austria), valamint azok frissített változatain alapul, hacsak az adott EDI üzenet 

azt másként nem határozza meg.  

Amennyiben a GRiT szolgáltató ORiON EDI megoldását használja, nem kell foglalkoznia az 

üzenetek formátumaival. Az ORiON megoldás segítségével továbbra is a megszokott módon 

fogadhatja és küldheti az üzeneteket. 

Az EDI megoldástól függhet, hogy milyen formában fogadja (importálja) vagy küldi (exportálja) 

az üzeneteket az informatikai vagy ERP rendszeréből. További tájékoztatásért forduljon az EDI 

szolgáltatásokat és megoldásokat nyújtó szolgáltatójához. 

Az üzenetekre vonatkozó irányelvek (MIG – Message Implementation Guidelines) 

csatolmányként találja, vagy beszerezhetők a GS1 Austriától. 

5.1. Megrendelések (ORDERS) 

 A vevő a rendelését fogyasztói alapegységekben (darab) vagy üzleti egységekben 

(kartondoboz) adja le. A beállításokat az EDI kommunikáció indításakor lehet egyeztetni. 

 A termékeket minden esetben GTIN (EAN) azonosítóval kell azonosítani. 

 Amennyiben a GTIN kódok nem használhatók, a szállítói kódokat kell kitölteni. 

 A megrendelésekben a GTIN kódokon kívül beszállítói kódok (katalógusszámok) is 

szerepelnek. 
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 A vevő a megrendelésekben a tételek egységárait is feltünteti 

 A kért szállítási határidő a szállítás legkésőbbi időpontját jelzi – így a szállítás közös 

megállapodás alapján korábban is történhet, később azonban nem. 

5.2. Megrendelések visszaigazolása (ORDRSP) 

Az ORDRSP üzenetek küldésére vonatkozó irányelvek a támogatott forgatókönyvekkel, kötelező 

mezőkkel, valamint egy EANCOM mintaüzenettel együtt az „EDI Communication with Kifli-

ORDRSP Requirements (vXX.XX) EN.pdf“ dokumentumban találhatók. 

5.3. Feladási értesítések – szállítólevelek (DESADV) 

A DESADV üzenetek küldésére vonatkozó irányelvek a támogatott változatokkal, kötelező 

mezőkkel, valamint egy EANCOM mintaüzenettel együtt az „EDI Communication with Kifli-

DESADV Requirements (vXX.XX) EN.pdf“ dokumentumban találhatók. 

5.4. Számlák (INVOIC) 

Az INVOIC üzenetek küldésére vonatkozó irányelvek a támogatott változatokkal, kötelező 

mezőkkel, valamint egy EANCOM mintaüzenettel együtt az „EDI Communication with Knuspr-

INVOIC Requirements (vXX.XX) EN.pdf“ dokumentumban találhatók.  

 További értesítésig a számlákat a jelenleg alkalmazott módszerrel (pdf, e-mail stb.) is küldeni 

kell. 

 Az EDI-vel kiállított számláknak tartalmazniuk kell a törvény által előírt valamennyi 

információt.  

 Az EDI számláknak tartalmazniuk kell a papíralapú számlákon általában szereplő 

információk  

mindegyikét. 

 Az adóügyi bizonylatokon általában használt tartalmi elemeket és a releváns hivatkozásokat 

is figyelembe kell venni, ill. be kell tartani, különösen a rendelésszámot, a szállítólevél 

számát stb. 

6. Egyéb források 

A legfrissebb információkat a www.grit.eu weboldalon találja. 
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7. Elérhetőségek 

EDI beszállítói támogatás 

Az EDI-vel kapcsolatos szolgáltatásokat (az EDI rendszer létrehozása/beállítása, a beszállítók 

EDI-hez való csatlakoztatása stb.) a GRiT, s.r.o. vállalat biztosítja a vevő számára.  

Kérjük, hogy a vevővel való EDI kommunikáció implementációjára vonatkozó kéréseit a 

rohlik.support@grit.eu e-mail-címre küldje. Az e-mail tárgyában minden esetben tüntesse fel az 

Ön vállalatának nevét és a kérés rövid leírását. Ezen információk nélkül az Ön kérelmének 

feldolgozására nincs mód. 

Az elektronikus adatcsere (EDI) implementációjával kapcsolatos általános kérdéseivel forduljon 

a GRiT vállalat EDI ORiON ügyfélközpontjához. 

EDI ORiON ügyfélközpont 

Az EDI ORiON ügyfélközpontban készséggel nyújtunk részletes tájékoztatást termékeinkről és 

szolgáltatásainkról, valamint a vevővel való EDI kommunikáció lehetőségeiről. 

  e-mail: rohlik.support@grit.eu  

  fax: +420 597 071 010 

  tel:  +420 553 610 317 

 web:  http://www.edizone.cz 

http://www.grit.eu 

Új ügyfelek és a további szolgáltatások iránt 

érdeklődők számára 

 e-mail:  obchod.orion@grit.cz  

  tel:  +420 553 610 316 

A Kifli vállalat EDI-vel kapcsolatos elérhetősége 

Kiss Jenő 

EDI-vel kapcsolatos fő elérhetőség 

 e-mail: jeno.kiss@kifli.hu 

  tel:  +36-30-396-8556 

   web:  https://www.kifli.hu 

 

http://www.grit.cz/
mailto:rohlik.support@grit.eu
http://www.edizone.cz/
mailto:obchod.orion@grit.cz
mailto:jeno.kiss@kifli.hu
https://www.kifli.hu/
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8. GRiT – bemutatkozás 

Cseh vállalat (korábban CCV Informační systémy), amely 1992 óta foglalkozik informatikai 

rendszerek fejlesztésével. A folyamatok automatizálásának köszönhetően ezek a rendszerek 

segítenek csökkenteni a dokumentumok, áruk vagy pénzeszközök feldolgozása során 

szükséges emberi beavatkozások mértékét, ezáltal hozzájárulnak a munkaerőköltségek 

csökkentéséhez, nem beszélve a hibamentesség biztosításáról és a termelékenység 

növeléséről. 

Megalapítása óta a vállalat fokozatosan a cseh EDI piac vezetőjévé nőte ki magát 

. A több mint 2000 ügyfél által használt ORiON megoldás havonta több mint 3 millió 

dokumentumot továbbít. Emellett a vállalat a raktárkezelő rendszerek (LOKiA WMS) és egyéb 

felhőszolgáltatások terén is a piacvezetők közé tartozik. A vállalat több ezer, vállalati folyamatok 

digitalizálását célzó informatikai projektben játszott vezető szerepet, és járatos a legjobb 

gyakorlatokban, az egyes területekre jellemző különbözőségeket is beleértve. 

A GRiT értékes tanácsokat tud nyújtani cége számára a dokumentum-, pénz- és áruforgalom 

kialakításának legjobb módjairól. A vállalat egyes szolgáltatásai külön-külön is használhatóak – 

ha azonban ezeket együtt veszi igénybe, a lehető legnagyobb előnyökhöz jut. A GRiT egy olyan 

hálózatot hoz létre az Ön cége körül, amely összeköti Önt az üzleti partnereivel, és biztosítja, 

hogy a dokumentumok, pénzeszközök és áruk körforgása automatikusan, minimális emberi 

beavatkozást igénylő módon valósuljon meg.  
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