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1. Introducere 

Soluția EDI ORiON, produs al companiei GRiT, are ca scop schimbul de documente între sistemele 
companiei Covrig Crocant SRL (Sezamo.ro) și furnizorii săi. Pentru a asigura acest schimb, utilizează 
comunicarea EDI, care permite schimbul automat de documente între diferite sisteme informatice. 

1.1. Cum se inițiază schimbul de documente cu 
Sezamo.ro prin intermediul ORiON? 

O condiție prealabilă este semnarea unui contract cu Covrig Crocant SRL (Sezamo.ro). 

1. Completați formularul de înregistrare pe www.grit.eu/sezamo-ro. 

2. Cu ajutor din partea Sezamo.ro, unificați informațiile (date principale) cu privire la mărfuri. 

3. Pe baza datelor din formularul de înregistrare, GRiT va crea un cont în aplicația ORiON și vă va 
trimite acreditările pentru conectare.  

4. Perioada de testare: Sezamo.ro va trimite primele comenzi atât direct în ORiON, cât și prin e-
mail, la fel ca înainte. 

5. Dacă totul funcționează corect, Sezamo.ro va anula trimiterea comenzilor prin e-mail și le va 
trimite doar în ORiON. Veți fi înștiințat despre noile comenzi primite printr-o notificare pe e-mail, 
cu un link către soluția ORiON. 

Prima dată când porniți aplicația ORiON, informațiile de bază despre compania dvs. vor fi fost create 
în câmpul de e-mail (cont), iar contul va fi configurat astfel încât să vă permită să inițiați primirea 
sau trimiterea primelor mesaje în formatul convenit. Verificați informațiile în setări. 

1.2. Cum funcționează schimbul de documente cu 
ajutorul  aplicației ORiON? 

1. În Orion, atunci când primiți o comandă de la Sezamo.ro, veți fi notificat prin e-mail. 

2. Conectați-vă la Orion folosind contul dvs. de utilizator din orice browser internet și veți putea să 
vizualizați noua comandă sau să o descărcați din jurnalul de comenzi.  

3. Procesați comanda în sistemul dvs. și pregătiți mărfurile pentru trimitere. 

4. În ORiON, creați un aviz de expediere pe baza comenzii primite, completați informațiile 
obligatorii și/sau modificați articolele, dacă este necesar, dacă nu onorați comanda integral. 
Trimiteți avizul de expediere prin ORiON către Sezamo.ro înainte de livrarea efectivă a bunurilor.   

o În cazul în care Sezamo.ro vă cere să folosiți etichete pentru paleți cu coduri SSCC, 
acestea trebuie adăugate la avizul de expediere, iar mărfurile trebuie asociate 
acestora în ORiON. 

5. Trimiteți fizic mărfurile către Sezamo.ro. 

6. De îndată ce transportatorul dvs. confirmă primirea mărfurilor de către cumpărător, puteți crea 
o factură în ORiON, direct din avizul de expediere; va trebui să completați informațiile necesare 
și să le trimiteți digital către Sezamo.ro. 

www.grit.eu/sezamo-ro
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o Dacă Sezamo.ro respinge factura din motive care țin de formă sau de conținut, veți 
primi o notificare prin e-mail. În ORiON, veți afla care este problema cu factura, o 
veți corecta și o veți trimite din nou către Sezamo.ro. 

2.  Pornirea cu succes a aplicației ORiON 

Pentru utilizarea ORiON sunt necesare competențe de bază în domeniul informaticii, în special 
capacitatea de a utiliza un browser internet. ORiON este o aplicație care funcționează prin internet, 
ceea ce înseamnă că nu este nevoie să instalați niciun software pe computer și că un browser 
internet, oricare ar fi acesta, este tot ceea ce aveți nevoie pentru a o utiliza. 

Există numeroase browsere. Vă recomandăm unul dintre următoarele pentru a lucra cu ORiON: 
Mozzila Firefox, Internet Explorer, Google Chrome sau Opera.  

2.1. Conectarea în aplicația ORiON 

Aplicația EDI ORiON este disponibilă pe acest site: https://orion.ccv.cz. 

După ce ați completat aceste informații în bara de adrese a browserului de internet, va apărea o 
fereastră de conectare (Figura 1). 

 

Figura 1: Fereastră pentru conectarea în Orion 

Completați detaliile de conectare pe care le-ați primit în e-mailul trimis cu informațiile despre setările 
privind cutia poștală ORiON. 

Notă: 

Dacă ați pierdut informațiile de conectare pentru aplicația ORiON, le puteți reseta făcând clic pe 
„Trimitere parolă uitată”, pe ecranul de conectare (Figura 1). Pentru contul de conectare specificat, 
instrucțiunile vor fi trimise la adresa dvs. de e-mail, cu opțiunea de a vă actualiza datele de conectare 
în soluția ORiON. 

Dacă informațiile pe care le-ați introdus sunt corecte, va apărea pagina inițială (Figura 2).  Puteți 
salva pagina în marcajele browserului dvs. de internet. 

https://orion.ccv.cz/
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2.2. Pagina inițială - Dashboard 

Pe pagina de pornire a aplicației ORiON, puteți vedea, printre altele, o imagine de ansamblu a 
comenzilor în așteptare și a facturilor respinse, noutăți și evenimente care au avut loc de la ultima 
conectare, bara de căutare a documentelor, prezentare generală a istoricului de documente după 
tip și cantitate, o prezentare generală rapidă a capitalului de lucru disponibil ascuns în creanțe, 
tutoriale utile și documentație, unde puteți găsi răspunsuri la întrebările dvs. sau puteți căuta 
informații de contact ale Sezamo.ro, numărul de locație globală (GLN) al companiei dvs., o persoană 
cu drepturi de administrator sau o bară care oferă ajutor, feedback sau informațiile de contact ale 
departamentului asistență pentru clienți. 

 

Figura 2: Pagina inițială ORiON 

3.  Comenzi primite 

Puteți accesa comenzile primite în mai multe moduri:  

1. făcând clic pe e-mailul cu avizul de expediere, 

2. utilizând caracteristica de prezentare generală din colțul din dreapta sus al panoului de control, 

3. din meniul principal, selectând opțiunea Vânzări > Comenzi 

4. sau prin intermediul unei dale din partea din stânga sus, sub meniul principal. 

De asemenea, puteți afișa pur și simplu comenzile noi folosind filtrul rapid „Nou”. Toate prezentările 
generale ale comenzilor (pe baza filtrului prestabilit) pot fi descărcate și sub forma unui tabel Excel.  

Puteți afișa detaliile comenzii făcând clic pe numărul documentului. 
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Este important să confirmați comenzile pe care le primiți ca Primite. 

Fiecare comandă neconfirmată, care a fost livrată cu succes în cutia poștală ORiON, este însoțită de
      pictograma din coloana Acțiune, iar numărul documentului este evidențiat cu  
galben     cu descrierea Nou (Figura 3). 

 

 

 

 

Figura 3: Comenzi primite 

Pentru a confirma comanda, faceți clic pe   pictogramă. ORiON va schimba starea la Livrată, iar 
marcajul din partea stângă își va schimba culoarea în verde      . 

4. Crearea unui răspuns la o comandă 

Mesajul ORDRSP (răspuns la comandă) este trimis de furnizor companiei drept confirmare de primire 
și, de asemenea, pentru a demonstra înțelegerea comenzii. Furnizorul are posibilitatea de a: 

 confirma comanda 

 respinge 

 ajusta cantitatea sau data de livrare a unor articole din comanda inițială. 

Răspunsul la comandă (ORDRSP) poate fi creat în două moduri:  

Din meniul Vânzări > Comenzi >  

a. În jurnalul corespunzător, căutați documentul fiscal pe baza căruia doriți să creați un 

răspuns la comandă în coloana din drepta Acțiune, faceți clic pe pictograma 
cu descrierea „Următoarea acțiune” și apoi, pe „Creare răspuns la comandă” din 
jurnalul corespunzător, căutați documentul fiscal pe baza căruia doriți să creați o 
comandă. În coloana din dreapta Acțiune, faceți clic pe pictograma cu descrierea 
„Acțiunea următoare” și apoi, pe „Creare răspuns la comandă” - >  

 

Figura 4: Comenzi primite - selecție rapidă 
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b. în detaliile documentului, selectați opțiunea „Acțiune următoare” din colțul din dreapta 
sus și apoi, pe „Creare răspuns la comandă”. 

 

Figura 5: Comenzi primite — Acțiunea următoare 

 

Figura 6: Meniu – Creare răspuns la comandă  

În coloana Acțiune, pentru fiecare articol, selectați dintre următoarele opțiuni: 

 Modificare 

 Acceptate 

 Neacceptate 
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 Figura 7: Acceptare 

În cazul unei modificări, efectuați ajustările necesare în ceea ce privește cantitatea, mărfurile sau 
data livrării. 

5. Crearea bonurilor de livrare a paleților  

Sezamo.ro solicită trimiterea de bonuri de livrare cu coduri SSCC (bonuri de livrare paleți). Bonul de 
livrare a paleților (mai precis „avizele de expediere”) trebuie trimis către Sezamo.ro cu o zi înainte 
de expedierea fizică efectivă.  

În ORiON puteți crea o notă de livrare a paleților direct din comanda originală, care poate fi găsită 
în jurnalul de comenzi (meniul Vânzare > Comenzi). Fie direct în jurnalul de comenzi, utilizând 
butonul + de la sfârșitul liniei comenzii, fie în detaliile comenzii utilizând meniul „Mai multe acțiuni” 
din colțul din dreapta sus. În ambele cazuri, selectați opțiunea „Creare bon de livrare palet” (Figura 
11).  

  

  
Figura 11: Jurnalul comenzilor  
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Unele câmpuri nu sunt accesibile și sunt hașurate cu gri. Aceste câmpuri sunt completate în prealabil 
cu informațiile de facturare presetate (consultați Setările informațiilor de facturare), informațiile 
despre cumpărător sau din câmpurile corespunzătoare ale documentului inițial – comanda de 
achiziție.  

  

Dacă trebuie să editați manual orice articol, faceți clic pe buton și toate câmpurile vor deveni 
disponibile pentru a fi editate.  

Urmați acești pași pentru a completa formularul (prezentare generală rapidă):   

 Completați numărul bonului de livrare.   

 Utilizați pictograma pentru a selecta data de inițiere a livrării.   

 Verificați cantitatea livrată sau unitatea de măsură.   

 Setați TVA-ul.  

După editare, faceți clic pe butonul „Salvare și trimitere”. În acest moment, documentul va fi salvat 
în ORiON și trimis către Sezamo. Puteți verifica bonul de livrare a paleților trimiși în meniul Vânzare 
> Bonuri de livrare, unde puteți vedea o prezentare generală completă a tuturor bonurilor de 
livrare (aviz de expediere) pe care le-ați trimis din ORiON către Sezamo.  

În meniul Vânzare > Bonuri de livrare puteți vizualiza bonul de livrare trimis făcând clic pe 
detaliile numărului documentului și tipări apoi codul (codurile) SSCC. Acest lucru se poate face făcând 
clic pe butonul „Mai multe acțiuni”, unde selectați opțiunea „Tipărire etichete SSCC” (codurile SSCC 
se bazează pe standardul GS1-128).  
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5.1. Distribuirea în mai mulți paleți și mutarea unui 
articol de pe linie pe un alt palet  

Atunci când creați un document, pot exista situații în care trebuie să distribuiți mărfurile livrate 
pe mai mulți paleți.  

  

Puteți introduce un alt articol pe linia cu paletul făcând clic pe buton. În caseta „Adăugare numărul 
de paleți”, setați numărul de înregistrări suplimentare pentru paleți care vor fi create (Figura 12). 
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Figura 12: Previzualizarea formularului pentru crearea unui bon de livrare a paleților 

Dacă ați adăugat un palet și ați atribuit codul SSCC corespunzător, puteți muta elementul livrat într-
un alt palet în două moduri:  

făcând clic pe pictograma de selecție,  

glisând articolul de linie cu mouse-ul în paletul corespunzător (apăsați din nou pictograma de 
selecție și, în același timp, glisați articolul de linie și fixați-l în noua înregistrare a paletului).

 Figura 13: Glisarea articolului de linie în palet  

În ambele cazuri, această acțiune va fi urmată de dialogul „Mutare articole” (Figura 14), 
unde specificați dacă doriți să mutați întreaga cantitate a articolului sau doar o parte din 
acesta într-unul din ceilalți paleți. Aceste metode pot fi utilizate pentru a muta articolele de 
pe linie între paleți nu numai prin distribuția articolelor, ci și prin numerele de lot sau datele 
de expirare.  
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Figura 14: Mutarea mărfurilor  

Pentru a șterge înregistrările de paleți și articolele de pe linie, utilizați butonul cu pictograma , 

iar pentru a adăuga articole pe linie, faceți clic pe pictograma . 

Utilizați procedura descrisă mai sus pentru a distribui toate articolele între paleți, astfel încât bonul 
de livrare să corespundă modului în care selectați și expediați mărfurile către cumpărător. 

6.  Crearea unei facturi 

Facturile pot fi create din trei documente interconectate:  

1. Cea mai bună modalitate este să o creați dintr-un bon de livrare confirmat (cu condiția ca 
Sezamo.ro să vi-l trimită prin ORiON). În acest caz, facturați exact ceea ce a primit clientul. 
Procedând astfel, evitați să creați note de credit. Puteți crea o factură fie direct din jurnalul 
bonurilor de livrare din meniul Vânzări > Bonuri de livrare, fie din detaliile bonului de livrare. 
Deci, veți aștepta bonul de livrare confirmat înainte de a crea factura.  

2. Factura poate fi creată și dintr-un aviz de expediere din meniul Vânzări > Bonuri de livrare. În 
acest caz, trebuie să așteptați bonul de livrare confirmat din partea transportatorului, cu excepția 
cazului în care dumneavoastră și Sezamo.ro ați stabilit altfel. 

3. În cazul în care comanda nu diferă de avizul de expediere, este la fel de ușor să creați o factură 
din comandă, în meniul Vânzări > Comenzi. Și în acest caz, trebuie să așteptați bonul de livrare 
confirmat din partea transportatorului, cu excepția cazului în care dumneavoastră și Sezamo.ro 
ați stabilit altfel. 
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În jurnalul corespunzător, căutați documentul fiscal din care doriți să creați o factură. În coloana din 
dreapta Acțiune, faceți clic pe         pictograma cu descrierea „Acțiunea următoare” și apoi, pe 
„Creare factură” (Figura 15) sau, în detaliile documentului fiscal, selectați opțiunea „Acțiunea 
următoare” din colțul din dreapta sus. 

 

 

 

 

Figura 15: Crearea unei facturi direct din jurnalul de documente 

Formularul de factură va fi afișat, completat în prealabil cu informațiile din comandă (Figura 16). 
Unele casete nu sunt accesibile și sunt gri. Aceste casete sunt completate în prealabil pe baza 
informațiilor de facturare ale furnizorului (consultați setările informațiilor de facturare), pe baza 
datelor cumpărătorului sau a casetelor relevante din documentul principal. Acestea pot fi modificate 
direct în documentul fiscal numai după ce formularul a fost „deblocat” (butonul albastru din antetul 
documentului).  
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Figura 16: Crearea unei facturi — secțiunea antet și linie a formularului 

La completarea formularului, urmați acești pași (prezentare generală rapidă): 

 Introduceți numărul facturii. 

 Informațiile de facturare ale furnizorului vor fi completate automat în funcție de modul în care 
au fost introduse, după cum se indică în capitolul 12. 

 Informațiile de facturare ale cumpărătorului sunt, de asemenea, completate automat, de data 
aceasta din baza de date internă a ORiON.  

 Introduceți informațiile despre datele scadente, datele de creare și datele privind produsele 
impozabile sau datele de livrare. 

 În liniile de factură, verificați cantitatea livrată, completați „Preț înainte de reducere”, unitățile 
de măsură și stabiliți TVA-ul. 

 În cele din urmă, este necesar să verificați dacă suma bazelor și impozitelor se potrivește cu 
documentul creat în sistemul dvs. intern de contabilitate.  

 Dacă totul este în ordine, puteți trimite documentul făcând clic pe butonul „Salvare și trimitere” 

Sfat util: 

Dacă ați completat toate informațiile, puteți afișa o previzualizare a facturii înainte de a o trimite 
făcând clic pe butonul „Previzualizare”. Dacă ați uitat să completați oricare dintre casetele necesare, 
va fi afișat un mesaj care semnalează această eroare, iar casetele goale din formular vor fi subliniate 
cu roșu. 

Puteți verifica factura în jurnalul de facturi, pe care îl puteți accesa din meniul principal Vânzări > 
Facturi, unde este afișată o prezentare generală completă a tuturor facturilor trimise de la cutia 
dvs. poștală către cumpărători. 
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6.1. Schimbarea masivă a valorilor 

Dacă factura dvs. conține un număr mare de articole pe linie pe care doriți să le completați cu 
informații identice (precum valoarea TVA-ului sau moneda), faceți clic pe butonul „Schimbare masivă 
a valorilor”.   

Se va afișa o fereastră în care puteți seta informațiile menționate mai sus, precum și raportul dintre 
unitățile de măsură, tipul articolelor și reducerea procentuală în linia de factură (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Schimbarea masivă a valorilor 

6.2. Editarea articolelor de linie 

Dacă nu puteți factura cantitatea de bunuri pe care cumpărătorul o solicită de la dvs. sau, dimpotrivă, 
dacă aveți nevoie să cuantificați bunurile care nu au făcut parte din comandă, este posibil să adăugați 
sau să ștergeți articole de linie. Faceți clic pe butonul „Deblocare”, iar la secțiunea de linii va fi 
adăugată o funcție pentru ștergerea intrărilor         , iar butonul „Adăugare linii” va deveni disponibil 
deasupra articolelor de pe linie. Atunci când introduceți numărul de linii pe care doriți să le adăugați 
în caseta „Adăugare linii” și faceți clic pe buton, formularul de creare a facturii va adăuga numărul 
solicitat de linii. 

6.3. Rotunjirea diferenței (rotunjire la bani) 

Dacă aveți nevoie să cuantificați diferența de rotunjire în suma totală a facturii, puteți face acest 
lucru prin deblocarea formularului după recalcularea automată a prețurilor și ajustarea la valoarea 
dorită a prețului în caseta „Total facturat” (care se află în secțiunea cu suma). Diferența finală de 
rotunjire va fi afișată în caseta „Rotunjire la bani”. 

 

 

 

Avertisment: 

Dacă utilizați această metodă pentru a modifica valoarea facturii care a fost recalculată automat de 
formular, nu faceți clic pe butonul „Recalculare”        . Dacă faceți acest lucru, suma facturată 
revine la suma inițială. 

După ce vă asigurați că totul este în ordine, faceți clic direct pe „Salvare și trimitere”. 
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6.4. Caracteristici suplimentare al jurnalului de facturi 

Din lista de facturi trimise pe care ați afișat-o, puteți afișa previzualizarea facturii (Figura 18) făcând 
clic pe numărul documentului. Dacă doriți să lucrați cu documentul și în format tipărit, îl puteți 
imprima accesând detaliile documentului fiscal și făcând clic pe        butonul din colțul din dreapta 
sus al formularului. 

Dacă aveți nevoie să accesați fișierul arhivat al facturii, care are aplicată o semnătură digitală pentru 
o posibilă inspecție din partea autorității fiscale, puteți face acest lucru făcând clic pe       
      buton și selectând „Descărcare factură arhivată". 

În cazul în care aveți vreodată nevoie să trimiteți fișierul arhivat al facturii către o adresă de e-mail, 
puteți face acest lucru în previzualizarea facturii făcând clic pe             și selectând 
apoi „Trimitere factură pe e-mail“. Fișierul arhivat al facturii va fi trimis la adresa de e-mail aleasă 
de dvs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Previzualizarea facturii 
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7. Trimiterea unei note de credit 

Dacă trebuie să creați o notă de credit în soluția EDI ORiON, procesul său de trimitere este similar 
cu procesul de trimitere a unei facturi. După ce ați făcut clic pe   pictogramă și ați selectat „Creare 
factură”, veți accesa formularul de creare a facturii. În colțul din stânga sus, există o casetă în care 
pot fi selectate două tipuri de documente — setarea predeterminată este „Factură”. 

După ce faceți clic pe meniul derulant, puteți selecta tipul corect de document din cele două opțiuni: 
factură/notă de credit. După ce ați selectat „Notă de credit”, formularul se va ajusta automat 
pentru a vă permite să introduceți un semn minus în secțiunea de linii a câmpului „Cantitate”. Prin 
înmulțirea valorii negative a articolului cu cantitatea pozitivă, prețul total va fi calculat într-un mod 
similar modului în care este creat un document fiscal obișnuit. 

Avertisment: 

Dacă selectați „Notă de credit” ca tip de document, un câmp pentru Număr de referință 
document va fi afișat în secțiunea „Alte informații” a documentului. Acest câmp se completează cu 
numărul facturii care corespunde notei de credit, deci nu uitați să îl completați. În cazul în care nu 
reușiți să faceți acest lucru, cumpărătorul nu va putea asocia nota de credit cu factura 
corespunzătoare din sistemul său și o va respinge ca fiind incorectă. 

8. Corectarea unei facturi existente 

Atunci când trimiteți o factură prin EDI, este posibil să greșiți ceva într-o factură și să fiți nevoit(ă) 
să o emiteți și să o trimiteți din nou. În acest caz, trebuie să notificați Sezamo.ro despre factura 
incorectă prin e-mail și să creați din nou documentul corect în ORiON. În acest caz, tot ce trebuie să 
faceți este să faceți clic pe   pictograma din jurnalul de facturi și apoi, pe „Creare factură din nou“. 
După aceea, metoda este similară cu cea descrisă în capitolul 5, cu o singură diferență: toate 
informațiile au fost precompletate, deci tot ce trebuie să faceți este să corectați greșeala pe care ați 
făcut-o anterior sau care v-a fost semnalată de cumpărător. 

9. Transferarea obligațiilor fiscale 

Dacă trebuie să transmiteți o factură în modul de obligații fiscale transferate (denumită în continuare 
OFT) cumpărătorului, trebuie mai întâi să setați acest mod pentru trimiterea documentelor în ORiON, 
în mod specific, în meniul Setări> Informații de facturare (Figura 19).  
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Figura 19: Informații de facturare – obligații fiscale transferate 

La crearea unei facturi, formularul de document fiscal va fi încărcat împreună cu configurația OFT 
prestabilită. Tot ce mai trebuie să faceți este să setați valoarea aferentă a TVA-ului, să verificați 
documentul și apăsați Trimitere (Figura 20). 

 

Figura 20: Factura în modul de obligații fiscale transferate 

10. DOTS – Data produselor impozitabile 

Într-o relație de afaceri, puteți fi nevoit(ă) să introduceți o dată a produselor impozabile mai recentă 
decât data facturii. În setările implicite ale aplicației ORiON, data produselor impozabile este generată 
automat și este identică cu data livrării bunurilor (conform articolului 21 din Legea privind taxa pe 
valoarea adăugată).  



 
Kopečná 10, 602 00 Brno, Czech Republic, T: +420 541 212 199, E: info@grit.eu, www.grit.eu 
Business ID: 46963740, Tax ID: CZ46963740 

 
  19/21 

Dacă aveți nevoie de formularul online pentru a permite o dată mai recentă a produselor impozabile 
decât data creării facturii, trebuie să setați această opțiune în meniu Setări > Informații de 
facturare selectând „Da”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Data produselor impozitabile pe factură 

11. Setările privind informațiile de facturare 

Înainte de a crea pentru prima dată bonuri de livrare și facturi din documentele anterioare, este 
recomandat să setați informațiile de facturare ale companiei dvs. în ORiON (Figura 22). Aceste 
informații sunt apoi utilizate pentru pre-completarea documentelor emise, astfel încât să nu 
trebuiască să le completați în mod constant în timpul procesului de creare a documentelor. 

Setați setările de facturare din meniu Setări > Informații de facturare. Pentru salvarea setărilor, 
faceți clic pe „Salvare”. 
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Figura 22: Setările privind informațiile de facturare 

Avertisment: 

Modificarea configurației din acest meniu trebuie făcută în cazul în care compania dvs. face anumite 
schimbări (modificarea informațiilor privind adresa, persoana juridică sau valoarea TVA-ului) sau 
modificări ale condițiilor comerciale dintre dvs. și cumpărător. 

12.  Cum să ne contactați 

12.1. Persoana de contact la Sezamo.ro 

ANDREEA DAN   e-mail: supplychain@sezamo.ro 

12.2. Asistență pentru clienți OriON 

Trimiteți întrebările de natură tehnică (doar în limba engleză) către 

rohlik.support@grit.eu. 

13. Despre companie 

Companie cehă care se ocupă cu dezvoltarea de sisteme informatice începând din anul 1992. Sisteme 
care, datorită automatizării proceselor, contribuie la reducerea cantității de intervenție umană 
necesară în procesarea documentelor, bunurilor sau banilor și, făcând acest lucru, contribuie la 
economii ale costurilor de personal, la zero greșeli, precum și la creșterea productivității. 

De la înființare, compania s-a dezvoltat treptat într-un lider EDI pe piața cehă, iar soluția ORiON, 
utilizată de peste 2.000 de clienți, transferă lunar peste 3 milioane de documente. În plus, compania 
a devenit și un furnizor de cel mai înalt nivel de sisteme de management al depozitelor (Lokia WMS) 
și alte servicii cloud. A condus mii de proiecte IT legate de digitalizarea proceselor companiei și are 
cunoștințe despre cele mai bune practici, inclusiv despre diferențele specifice fiecărui domeniu.  

mailto:supplychain@sezamo.ro
rohlik.support@grit.eu.
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