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Pojem „fiízen˘ sklad“ je ãasto pouÏíván zamûnitelnû. âím
se ale specializovan˘ WMS systém pro fiízení skladÛ
odli‰uje od bûÏného modulu pro skladové hospodáfiství 
v rámci ERP systému? âtûte v rozhovoru s Vladimírem
Tepl˘m.

Nákupní centrály COOP vyuÏívají pro integrovan˘ nákup
zboÏí uÏiteãného pomocníka. Aukãní systém je nástro-
jem, kter˘ slouÏí k vysoutûÏení co nejlep‰í ceny dodávky
urãité komodity a sniÏuje náklady na realizaci nákupního
procesu.

SníÏit náklady spojené se zpracováním a archivací
daÀov˘ch dokladÛ, zlep‰it objednávkov˘ servis pro do-
davatele nebo odstranit chybovost zpÛsobenou manuál-
ním zpracováním dokladÛ, se podafiilo dosáhnout
spoleãnosti DATART. 

Chod externího skladu, jehoÏ prostfiednictvím âSAD 
Uherské Hradi‰tû plní roli logistického providera pro
TOTAL âeská republika, zaji‰Èuje CCV ¤ízen˘ sklad.
Nasazení systému WMS bylo logick˘m krokem reagujícím
na dynamick˘ rozvoj spoleãnosti.

JAK SE LI·Í WMS PRO ¤ÍZENÍ SKLADÒ
OD ERP MODULU PRO SKLAD?  (str. 11)

AUKâNÍ SYSTÉM POMÁHÁ NÁKUPU ZBOÎÍ
PRO PRODEJNY COOP                    (str. 12)

DATART: PAPÍROVÉ ÚâETNÍ DOKLADY 
NA RYCHLÉM ÚSTUPU (str. 7)

PRÁCE S ELEKTRONICK¯MI DOKLADY

ALZA ZAVEDLA ELEKTRONICKOU V¯MùNU DOKLADÒ EDI OD CCV 

âSAD UHERSKÉ HRADI·Tù ZV¯·ILO
ÚROVE≈ ¤ÍZENÍ LOGISTIKY        (str. 2)
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ORION EDI 2016 P¤INÁ·Í NOV¯ ROZMùR

Posílení pozice

Pfiechod na verzi ORION 2016 je pro v‰echny
zákazníky zcela plynul˘ a bezproblémov˘. Spojení
nástrojÛ pro práci s elektronick˘mi dokumenty
do jednoho fie‰ení spolu s dal‰ími aplikaãními ino-
 vacemi mohou vyzkou‰et nejen samotní zákaz -
níci, ale ocenila jej také odborná porota soutûÏe
„IT Produkt roku“, vyhla‰ované IDG a redakcí
mûsíãníku Computerworld. Spu‰tûním nové
verze potvrdila spoleãnost CCV Informaãní systémy
svoji dlouholetou pozici tuzemského technologic -
kého lídra v oblasti elektronické v˘mûny dat (EDI).

„Inspiraci jsme ãerpali v první fiadû u na‰ich
zákazníkÛ. Zejména díky jejich podnûtÛm 
a pfiáním je v nové verzi tolik roz‰ifiujících funkcí
a inovací. Práce s elektronick˘mi doklady je navíc
nyní nejen bezpeãnûj‰í, ale také komplexnûj‰í 
a v˘raznû efektivnûj‰í,“ fiíká David Reichel, 
architekt fie‰ení ORION EDI a fieditel divize CCV
eBusiness, a dodává: „Zejména velcí zákazníci
nejenÏe poÏadují maximální úroveÀ zabezpeãení
pfiená‰en˘ch informací, ale sami ji i pravidelnû
testují. Tû‰í mû proto, Ïe jsme v tûchto testech
vÏdy plnû obstáli.“ 

Slova o zv˘‰eném dÛrazu na bezpeãnost
potvrzují i zákazníci. „Pokud dáváme data 
ke zpracování ãi úschovû tfietím subjektÛm,
vyÏadujeme od nich, aby prokázali svoji schop-
nost trvale na nich uplatÀovat bezpeãnostní
opatfiení na nejvy‰‰í moÏné úrovni. Kromû
na‰ich vlastních testÛ spolehlivosti je dal‰í
nezbytnou souãástí i certifikace od renomované
svûtové organizace,“ fiíká Pavel Moravec, fieditel
ICT ve spoleãnosti Nestlé âesko.

Snadnûj‰í práce s doklady

Na v˘sledné podobû mají v˘razn˘ podíl i samotní
zákazníci, jejichÏ námûty na zefektivnûní práce
byly do nové verze velmi peãlivû zakompono vány,
jak potvrzuje TáÀa Kaizarová, EDI admini strá-
torka spoleãnosti Bochemie: „Velmi oceÀuji, kdyÏ
se systém umí pfiizpÛsobit ãlovûku, proto se mi
moc líbí fiada moÏností vlastního nastavení 
v novém Orionu. UÏ v základním nastavení jsou
informace pfiehledné, to podstatné je na oãích 
a k detailÛm se dostanu intuitivnû.“

KdyÏ se fiekne Orion, mÛÏe vás napadnout
celá fiada vûcí. Astronoma souhvûzdí,
mlsouna známá znaãka ãokolád, nûkoho
napadne hotel, svítidla nebo jezdeck˘
oddíl. Pokud ale upfiesním, Ïe tento
Orion je v˘konn˘, spolehliv˘, bezpeãn˘,
provûfien˘, technologicky vyspûl˘, pfie -
hledn˘, vysoce pouÏiteln˘, a proto
zkrátka legendární, je jasné, Ïe fieã
nemÛÏe b˘t o niãem jiném neÏ o konsoli-
 daãním centru ORION. 

Je v‰ak tfieba dodat, Ïe se o ná‰ ORION
také náleÏitû staráme. O jeho zdraví,
kondici a neustál˘ v˘voj peãují desítky
starostliv˘ch lidí 24 hodin dennû 7 dní 
v t˘dnu. A není divu – v‰ak se na‰e 
legenda má co otáãet. KaÏd˘ mûsíc 
pfienese miliony dokladÛ tisícÛm proti -
stran v odhadované hodnotû miliard
korun, a to uÏ je pofiádná porce. Ale
zvládne i daleko víc. V záfií totiÏ spatfiila
svûtlo svûta v˘raznû vylep‰ená verze
ORION 2016, jak se ostatnû mÛÏete
doãíst v hlavním ãlánku tûchto novin.

Pokud si fiíkáte, Ïe tak trochu chválím,
máte pravdu. VÏdyÈ kter˘ otec není py‰n˘
na své dítko, kdyÏ je ‰ikovné a dafií se
mu? A já skuteãnû na ORION EDI py‰n˘
jsem – pfii vûdomí, Ïe je neustále co
zlep‰ovat. JiÏ 15 let jsem totiÏ zároveÀ 
i otcem pfiísn˘m a nároãn˘m, ostatnû
jinak to s dûtmi snad ani nejde. Mou kaÏdo -
denní odmûnou pak je, kdyÏ si uvûdo -
mím, Ïe i ORION pfiispûl sv˘m dílem
napfiíklad k tomu, Ïe se va‰e zboÏí ob-
jevilo ve správn˘ ãas a ve správném
poãtu na tom správném malo obchodním
pultu.

Orion jako souhvûzdí spojuje hvûzdy 
a pro mne je velkou radostí, Ïe ná‰
ORION spojil skvûlou partu lidí, ktefií na
nûm pracují, a hlavnû obrovskou skupinu
uÏivatelÛ napfiíã obory, ktefií jej obohacují
sv˘mi námûty.

KdyÏ se fiekne ORION EDI, vûfiím, Ïe 
si vût‰ina z vás správnû dosadí CCV 
Informaãní systémy. Jeden bez druhého
nemÛÏe b˘t a neznamená nic. Ale v CCV
se toho dûje mnohem více neÏ jen to, co
souvisí s elektronickou v˘mûnou dokladÛ.
Máme novou divizi, nové produkty, nové
sídlo, nové lidi, nov˘ vítr do plachet... 

Nového je toho zkrátka hodnû, a to je dobfie.
Kdo se nevyvíjí, stagnuje a pfiepou‰tí své
místo na slunci jin˘m. Za sebe mohu fiíci,
Ïe nemáme v nûkolika následujících 
letech nic takového v úmyslu.

David Reichel

Nejvût‰í ãesk˘ internetov˘ prodejce
zavedl elektronickou komunikaci EDI
pro efektivnûj‰í v˘mûnu obchodních
dokladÛ se sv˘mi dodavateli. Tento
inovaãní proces pfiinesl kromû zrych-
lení a zefektivnûní v˘mûny obchodních
dokumentÛ také v˘znamné úspory ve
vztahu k Ïivotnímu prostfiedí. 

Vysoká úroveÀ zabezpeãení pfiená‰en˘ch i uloÏen˘ch dat, zbrusu nové funkce a doplÀkové sluÏby, ale také v˘raznû pfiíjem-
nûj‰í a pfiehlednûj‰í uÏivatelské prostfiedí. To v‰e pfiipravila spoleãnost CCV Informaãní systémy sv˘m zákazníkÛm, pro které
zaji‰Èuje elektronickou v˘mûnu dokladÛ (EDI – Electronic Data Interchange), v nové verzi fie‰ení ORION EDI 2016. Mezi fiadou
jeho zcela ojedinûl˘ch funkcí lze jmenovat napfiíklad Pfiíjmové místo, Instantní platbu nebo Inventory Report pro pfiehled 
o stavu zásob u obchodních partnerÛ. Novou roz‰ífienou podobu získalo také webové EDI i modul sledování zpoÏdûn˘ch nebo
nedoruãen˘ch elektronick˘ch dokladÛ. V˘ãet nov˘ch funkcí roz‰ifiuje také elektronick˘ katalog pro jednodu‰‰í zalistování
produktÛ u odbûratelÛ. Bezpeãnost pfii práci s daty pak dokládá certifikace ISO 27001 od renomované certifikaãní autority 
TÜV SÜD Czech, kterou CCV Informaãní systémy získalo jako dosud jedin˘ tuzemsk˘ EDI poskytovatel.

internetového prodeje tak zvolila tuzemského
lídra v oblasti sluÏeb EDI.

Papírové doklady pro dodavatele
e-shopÛ rychle mizí
V âeské republice byla elektronická v˘mûna dat
dlouhou dobu doménou zejména rychloobrátko -
vého zboÏí (FMCG a DIY) nebo automotive. 
V posledních dvou letech v‰ak CCV Informaãní
systémy pomohly rozbûhnout EDI komunikaci
v˘znamn˘ch odbûratelÛ se stovkami jejich do-
davatelÛ v nov˘ch oborech. Úspû‰né projekty
elektronizace obchodních a logistick˘ch dokladÛ
tak nachází uplatnûní v nov˘ch oblastech obchodu,

jako jsou právû e-shopy. Vzhledem k dynamic -
kému rozvoji tohoto odvûtví je pochopitelné, Ïe
s rÛstem trÏeb roste i poãet obchodních dokladÛ,
které si tyto firmy se sv˘mi dodavateli vymûÀují.
V pfiípadû spoleãnosti Alza.cz, která stojí v po -
pfiedí tohoto inovaãního procesu, platí tato
skuteãnost dvojnásob:

„Automatizace v˘mûny obchodních dokladÛ
prostfiednictvím EDI se pro nás stala témûfi nut-
ností. Máme nûkolik stovek dodavatelÛ, proto

velmi vítáme bezchybnost a rychlost, kterou
pfiiná‰í strukturovaná v˘mûna dat realizovaná
napfiímo mezi jednotliv˘mi podnikov˘mi sys-
témy. Zpoãátku jsme vnímali jako nejzajímavûj‰í
rozvíjet zprávu DESADV, ale nyní bych vyzdvih-
nul zejména dopady na samotnou automatizaci
zpracování faktur. To v‰e pfii souãasné redukci
nákladÛ, které jsou s tûmito procesy spojeny,“
fiíká Rudolf ÎÛrek, fieditel logistiky Alza.cz. 

(pokraãování na str. 9)

(pokraãování na str. 6)

EDI
Zavedení elektronické dokumentace u Alzy zahr -
nulo faktury (INVOIC), objednávky (ORDERS) 
a avíza dodávek (DESADV), elektronickou obdobu
papírového dodacího listu. V první fázi, která 
trvala necelé dva mûsíce, se podafiilo pro -
stfiednictvím fie‰ení ORION EDI pfievést 
polovinu dokladÛ z papírového do elektronic -
kého formátu v podobû strukturovan˘ch 
dat.

ORION EDI si Alza.cz vybrala na základû dlou-
holet˘ch zku‰eností CCV Informaãní systémy 
s oblastí elektronické fakturace a elektronické
v˘mûny dokladÛ a s tím související fiadou 
referencí velk˘ch odbûratelÛ. Z pozice lídra 

LEGENDA JMÉNEM

ORION

Vítûzem soutûÏe o nejlep‰í EDI projekt roku 2015 se stala Alza zavedením efektivnûj‰í v˘mûny
dokladÛ s jejími dodavateli. Mezi dal‰ími ocenûn˘mi jsou spoleãnosti DATART a Unilever.

Slavnostní pfiedstavení nové verze fie‰ení  ORION EDI 2016 v prostfiedí golfového resortu
Kaskáda v Kufiimi nedaleko Brna.
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CCV INSTANTNÍ SKLAD
DOSTUPN¯ BEZ BARIÉR

Efektivnûj‰í fiízení 
a okamÏit˘ pfiehled

Nasazení nového WMS umoÏnilo mimo jiné
kompletní odstranûní papírov˘ch dokumentÛ
z celého procesu fiízení skladov˘ch operací.
UÏivatelé fie‰ení CCV ¤ízen˘ sklad mají
rovnûÏ v kaÏdém okamÏiku k dispozici celou
fiadÛ klíãov˘ch údajÛ – napfiíklad aktuální stav
jakékoli operace nebo skladové mnoÏství libo -
volného v˘robku a jeho umístûní. Logick˘m
dÛsledkem optimalizace ve‰ker˘ch skladov˘ch
operací je pak zv˘‰ení jejich ãetnosti v pfie-
poãtu na jednoho pracovníka nebo jednotku
ãasu a tím zv˘‰ení v˘konnosti celého skladu. 

CCV ¤ízen˘ sklad dále poskytuje data jak pro
hodnocení efektivity jednotliv˘ch procesÛ, tak
motivaãní podporu pro samotné pracovníky ve
skladu. Cílem nasazení nového fie‰ení je také
eliminování chybovosti lidského faktoru pfii
pfiíjmu ãi v˘deji zboÏí, kter˘ mÛÏe zpÛsobovat
nepfiesnû vychystané a expedované zakázky. 

¤e‰ení pro dynamick˘ rozvoj
V souladu se souãasn˘mi nároãn˘mi poÏa-
davky zákazníkÛ pracuje systém s velmi
‰irok˘m sortimentem, kter˘ ãítá 300 aÏ 400
tisíc poloÏek v ãíselníku. Skladovan˘ sorti-
ment na skladu pfiedstavuje desítky tisíc dvefií

a zárubní, ale také kování, plá‰tû, zámky, ma-
teriál z v˘roby ãi k úpravû, obaly, spotfiební
materiál a dal‰í. Kromû centrálního skladu 
v Jihlavû navíc SEPOS disponuje i vlastními
sklady v ãásti ze 17 prodejních stfiedisek,
které jsou rozmístûny po území celé âR. 
„Na siln˘ rozvoj, kter˘m na‰e firma pro‰la v
minulém období, jsme museli zareagovat
nejen nav˘‰ením v˘robních kapacit, ale i po -
sílením kapacit skladov˘ch s cílem zkrátit dodací
termíny. Nasazení fie‰ení CCV ¤ízen˘ sklad je
tak jedním z fiady opatfiení, která nám pomo-
hou tento rozvoj nejen zvládnout, ale umoÏní
nám nadále navy‰ovat kvalitu pro spoko-
jenost na‰ich zákazníkÛ,“ fiíká Lumír Kozubík,
hlavní manaÏer spoleãnosti SEPOS.

„Nasazení WMS fie‰ení pfiedcházela dÛkladná
anal˘za skladov˘ch procesÛ, zásob i prostor
a je tak plnû upraveno na míru konkrétním
potfiebám zákazníka. I z tohoto dÛvodu se
pfiínosy nového systému témûfi okamÏitû 
projevily na vy‰‰í v˘konnosti logistick˘ch
procesÛ. Navíc systém umoÏnil také lep‰í
pfiehled nad aktuálními stavy konkrétních 

zakázek, coÏ také mÛÏe tû‰it samotné
zákazníky spoleãnosti SEPOS,“ dodává 
Vladimír Tepl˘, architekt fie‰ení CCV ¤ízen˘
sklad ze spoleãnosti CCV Informaãní 
systémy. Samozfiejmou souãástí skladového
fie‰ení je i jeho integrace se stávajícím 
podnikov˘m informaãním systémem 
Vision32.                                             -onr-

Pfiímé spojení s Francií
„Velk˘m pfiínosem implementovaného fie‰ení
je jeho pfiímé napojení do systému SAP
spoleãnosti TOTAL, coÏ pfiineslo v˘razné
zjednodu‰ení reportingu dostupnosti zboÏí
ve skladu a denního odsouhlasování inven-
turního stavu zásob. Eliminací papírov˘ch
dokumentÛ do‰lo také k podstatnému 
zefektivnûní a celkové optimalizaci práce ve
skladu,“ fiíká Vlastislav âech, obchodní
fieditel âSAD Uherské Hradi‰tû. 

Management spoleãnosti âSAD Uherské
Hradi‰tû má, díky WMS fie‰ení CCV ¤ízen˘
sklad, okamÏitû k dispozici také celou fiadu
klíãov˘ch parametrÛ, zejména pokud se t˘ká
správy objednávek, pfiehledu o skladové
dostupnosti ve‰kerého sortimentu zboÏí ve
vazbû na jeho skladovací poÏadavky, avíz 
o pfiíjmu zboÏí z v˘roby, reklamací nebo
zákaznick˘ch vratek, a to vãetnû moÏnosti
jejich rychlé kontroly. Dal‰í v˘raznou zmûnou
je evidence paletového konta, které obsa -
huje údaje o pohybu, poãtu pouÏití a exspiraci
obalu. V‰e je fiízeno pomocí skenerÛ.

Standardní i specifické 
poÏadavky
Nasazení fiízeného skladu, zavedení radio -
frekvenãních ãteãek a kompletní zasíÈování
skladov˘ch prostor jednoznaãnû zv˘‰ilo
kontrolu práce se zboÏím a zároveÀ prak-
ticky zamezilo jeho zámûnám. Napfiíklad
prostfiednictvím zavedeného workflow se 
k vyskladnûní daného zboÏí váÏe jeho zcela
konkrétní oznaãení, které navíc musí ob-
sluha potvrdit ihned po provedení pfiíslu‰né
ãinnosti. Pomocí ABC anal˘zy rovnûÏ do‰lo
k optimalizaci rozloÏení vychystávacích

regálov˘ch i paletov˘ch míst pro obsluhu
skladu, coÏ spolu s automatizací pfiidûlo -
vání skladov˘ch pfiihrádek zlep‰ilo jeho
vyuÏitelnost.  

Kromû sv˘ch standardních funkcí plní CCV
¤ízen˘ sklad v âSAD Uherské Hradi‰tû 
i celou fiadu úkolÛ plynoucích ze specifické
povahy ãinností zákazníka. Systém tak
napfiíklad kontroluje pouÏitelnost obalo -
vého materiálu, zejména IBC kontejnerÛ,
které TOTAL pouÏívá pro pfiepravu a skla -
dování olejÛ a nejrÛznûj‰ích kapalin, nebo
na základû zákaznick˘ch poÏadavkÛ posky-
tuje podklady pro kompletaci a v˘robu
maziv. Z dal‰ích pfiínosÛ lze zmínit pomoc
pfii identifikaci správn˘ch ‰arÏí a exspirací
pro letecké oleje nebo hlídání pravidel pro
skladování a expedici nebezpeãného zboÏí
ADR a jeho znaãení.

Logistika na vysoké úrovni 
s podporou WMS 

Nasazení fie‰ení CCV ¤ízen˘ sklad v âSAD
Uherské Hradi‰tû bylo logick˘m krokem
reagujícím na dynamick˘ rozvoj v posled-
ních letech. Spoleãnost investovala nemalé
finanãní prostfiedky do rozvoje infor-
maãního systému v celé ‰ífii sv˘ch aktivit 
a také do obnovy vozového parku, kde
pouÏívá moderní monitorovací systém
Transics. 

To v‰e slouÏí k zaji‰tûní nezbytného
servisu, bez kterého by provozování auto-
mobilové dopravy a logistiky na vysoké
úrovni nebylo myslitelné. Uveden˘mi kroky
se spoleãnost zafiadila mezi nejv˘znamnûj‰í
poskytovatele dopravních a logistick˘ch
sluÏeb v âeské republice. -kmr-

Firmy, které potfiebují zefektivnit své skladové hospodáfiství, tak nyní
mohou uãinit jednodu‰e a bez velk˘ch poãáteãních investic prostfied-
nictvím fie‰ení CCV Instantní sklad. Tento systém pro fiízení skladÛ
totiÏ novû vyuÏívá platformu Microsoft Azure a je poskytován formou
sluÏby. Nové funkce, jako napfiíklad pfiehledná vizualizace stavu zásob
nebo fiízení vychystávání podle priorit vãetnû optimalizace tras pro
vyskladÀování zboÏí, posilují úãel vyuÏití CCV Instantního skladu jako
snadno nastavitelného systému pro fiízení skladového hospodáfiství. 

Chod externího skladu, jehoÏ prostfiednictvím âSAD Uherské Hradi‰tû
plní roli logistického providera pro nadnárodní spoleãnost TOTAL
âESKÁ REPUBLIKA, zaji‰Èuje CCV ¤ízen˘ sklad od CCV Informaãní
systémy. Nasazením systému WMS (Warehouse Management System)
vyfie‰il mimo jiné problematiku kaÏdo denního reportingu spoleãnosti
TOTAL âESKÁ REPUBLIKA o zásobách a dostupnosti v‰ech skladovacích
poloÏek ãi vytváfiení pfiehledné agendy pro tvorbu podkladÛ k fakturaci
za poskytnuté logistické sluÏby.

WMS PODPORUJE ¤ÍZENÍ SKLADU V¯ROBCE DVE¤Í A ZÁRUBNÍ SEPOS  

âSAD UHERSKÉ HRADI·Tù
ZV¯·ILO ÚROVE≈ ¤ÍZENÍ
SKLADOVÉ LOGISTIKY 

S VYUÎITÍM MICROSOFT AZURE A ¤ADOU NOV¯CH FUNKCÍ

WMS

Ryze ãeská spoleãnost SEPOS, pfiední prodejce dvefií a zárubní a zároveÀ
jeden z nejv˘znamnûj‰ích v˘robcÛ vlastních obloÏkov˘ch zárubní v âeské
republice, nasadila nov˘ WMS systém pro svÛj sklad hotov˘ch v˘robkÛ 
a polotovarÛ v Jihlavû – Horním Kosovû. Konkrétnû se jedná o CCV ¤ízen˘
sklad. Mezi hlavní pfiínosy projektu patfií pfiedev‰ím pfiehled o stavu 
a zpracování jednotliv˘ch skladov˘ch operací a jejich optimalizace,
pfiesná skladová evidence vãetnû konkrétního umístûní zboÏí nebo pfiehled
o stavu naplnûní jednotliv˘ch zakázek. 

„Je bezpochyby velk˘m pfiínosem, Ïe 
Instantní sklad doslova roste se zákazníkem
tak, jak odpovídá jeho aktuálním potfiebám.
Tato skuteãnost se pak jednoznaãnû odráÏí 
v optimalizaci nákladÛ na provoz systému,“
doplÀuje Kameníãek. Zákazníci navíc mají
díky vyuÏití cloudové platformy Microsoft
Azure automaticky k dispozici kaÏdou inovaci
a tedy i v‰echny nové funkce.                  -kmr-

a ve‰keré logistické informace o skladov˘ch
poloÏkách, ale také pfiehlednû zobrazovat 
jejich umístûní a v neposlední fiadû fiídit 
základní skladové procesy. Pokud logistik
potfiebuje jeden nebo více regálÛ ãi jin˘ch
skladovacích míst upfiednostnit pro dan˘ typ
zboÏí, pak Instantní sklad sám hlídá tyto para-
metry v procesu vyskladnûní, aniÏ by si jed-
notliví skladníci tento poÏadavek museli
pamatovat.

Adresace zboÏí ve skladu je vedena aÏ do
úrovnû pfiihrádky. Systém tak pomáhá opti-
malizovat procesy spojené s naskladnûním 
a vyskladnûním poÏadovaného zboÏí. Díky
tomu Instantní sklad umí vybírat nejlep‰í
trasy pracovníkÛ pro vyskladÀování zboÏí dle
poÏadavkÛ, které ve vlnách nasbírá na základû
objednávek nebo interních poÏadavkÛ v˘roby
ãi obchodu. Skladník je pfii v˘deji veden 
a fiízen nejen principem FIFO ãi jiné aktuální
logistické strategie, ale je mu navrÏena i nej -
krat‰í moÏná cesta, pfii níÏ vyskladní v‰e
potfiebné. Instantní sklad nejvíce pomÛÏe
tam, kde pfii vychystávání chodí skladníci 
v dlouh˘ch trasách mezi regály nebo
dokonce bloudí po skladu.

¤e‰ení, které poroste s vámi –
i kvalitou
Právû v pfiípadû skladového hospodáfiství,
kdy se objem logistick˘ch ãi skladov˘ch 
operací mÛÏe v ãase i velmi v˘raznû mûnit,
pfiiná‰í fie‰ení formou sluÏby i dal‰í v˘hody:

Václav Kameníãek

WMS

Kvalita jako sluÏba jiÏ 15 let
JiÏ od fiíjna mohou v‰ech roz‰ífien˘ch funkcí
systému CCV Instantní sklad plnû vyuÏít stá-
vající i noví uÏivatelé, pro které je tato sluÏba
(SaaS – Software as a Service) dostupná na
cloudové platformû Microsoft Azure. 

Jedním z nich je i spediãní spoleãnost Luká‰
Kofiínek - 2ktransport, která zaji‰Èuje kom-
plexní sluÏby související s kamionovou 
dopravou, skladováním a skladovou logis-
tikou. Ve vlastních skladovacích prostorách
ve Varnsdorfu sv˘m zákazníkÛm uskladÀuje
zboÏí vãetnû paletizace a kompletace zásilek. 

„Zákazníky jsme dokázali oslovit nabídkou
standardizovaného fie‰ení pro fiízení skladÛ
formou sluÏby, kdy jediné, co potfiebují, je
pfiipojení k internetu. Jedná se o logickou
reakci na poÏadavky zákazníkÛ, ktefií cloudová
fie‰ení vyuÏívají pro jejich v˘hody stále ãastûji.
S fie‰eními formou sluÏby máme více neÏ
15leté zku‰enosti, a proto chceme nadále
roz‰ifiovat paletu cloudov˘ch sluÏeb, novû 
s vyuÏitím Microsoft Azure. Samotné datové
úloÏi‰tû má pfiitom skuteãnû ‰piãkové para-
metry,“ fiíká Václav Kameníãek, fieditel divize,
která se v CCV stará o v˘zkum a inovace. 

Konec bloudûní i zbyteãnû
dlouh˘ch tras po skladech
¤ízení skladu s pomocí fie‰ení Instantní sklad
umoÏÀuje nejen pfiesnû evidovat stavy zásob
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Touha vytváfiet sluÏby a produkty, které
budou opravdu pfiínosné a nepálit draho-
cenn˘ ãas, energii a zdroje na nápadech,
které jsou pozdûji odsouzeny k zániku.
Díky této my‰lence vzniklo pfied dvûma
roky v CCV oddûlení, které se intenzivnû
zab˘vá hledáním moÏností, jak se zlep‰it,
inovovat a uvádût do praxe nové nápady. 
O nápady nouze není. Jak ale poznat,
kter˘mi se má cenu zab˘vat? Bude to
propadák nebo zlaté vejce? Na flipchartu
obvykle my‰lenka vypadá pûknû. JenÏe
bude v˘sledn˘ produkt opravdu nûkdo
pouÏívat? Aãkoliv o tom mezi sebou vÏdy
vá‰nivû diskutujeme, pravdou je, Ïe
koneãnou odpovûdí nám jste vy, na‰i
zákazníci. Právû vy rozhodujete, kdyÏ nám
dáváte zpûtnou vazbu. I to, zda si najdete
ãas bavit se o nûkterém ze zárodkÛ 
produktÛ je pro nás signálem, jestli se 
nápadem dále zab˘vat nebo ho vypustit 
z pofiadníku. 

KrÛãek po krÛãku pak poznáváme, jak˘ch
cílÛ chcete dosáhnout, na ãem vám záleÏí
a na ãem naopak vÛbec. Uãíme se, jakou
práci potfiebujete mít co nejrychleji ho-
tovou. Zji‰Èujeme, jestli máme tech-
nologii, se kterou vám s tím mÛÏeme
pomoci. Vûdût, jak fungujete, je pro nás
klíãová úloha. Bez toho nejsme schopni
na‰i misi splnit. Bez toho jde jen o stfielbu
naslepo, coÏ málokdy vede ke správnému
zásahu a navíc s obrovsk˘m rizikem.

Díky za v‰e, co jste nás v loÀském roce
nauãili. Pomohlo nám to pfiijít s nov˘mi
produkty, které si dokázaly najít spoko-
jené zákazníky a pfiiná‰í uÏitek v jejich kaÏ-
dodenní práci. Pomohli jsme Unileveru se
rozhodnout, zda objednat dal‰í kamión
zboÏí do promoce, nebo ne. Multitoys.cz
jsme 10krát zrychlili jejich v˘dej zboÏí ze
skladu a u‰etfiili spoustu ‰ediv˘ch vlasÛ
v pfiedvánoãní nákupní horeãce. A tyto
vûci nás prostû tû‰í, posouvají nás dál. 

Pfiiznávám, Ïe jsme ‰lápli také vedle. Ale 
s va‰í pomocí jsme to zjistili velmi rychle,
ztratili jen minimum ãasu a získali jistotu,
Ïe tudy cesta nevede. Kdo nezkusí, pouze
tu‰í. Proto se nebojte sdûlovat nám své
názory, které nemusí b˘t vÏdy souhlasné.
Va‰e námûty uvítáme tfieba hned na
adrese vyzkum@ccv.cz. Tak mohou vznikat
uÏiteãné produkty, které bude opravdu 
radost pouÏívat. 

Václav Kameníãek

A co projekty v jin˘ch oblastech neÏ je 
logistika?
V uplynulém roce jsem vûnoval nemalé
mnoÏství energie zajímavé práci v na‰í
dcefiiné spoleãnosti, která dodává software
pro insolvenãní správce. Zde jsem mûl za
úkol nastavit metodiku ve v˘voji a v˘robû
softwaru tak, aby bylo moÏné informaãní 
systém Insolvenãní správce plynule rozvíjet
o dal‰í nadstavby. 
I v tomto pfiípadû jsem se nakonec dotknul
práce pro státní správu, i kdyÏ tentokrát za
hranicemi. Podíleli jsme se totiÏ na tvorbû 

insolvenãního rejstfiíku na Slovensku, kde
jsme po nastudování slovenské legislativy
poskytli pomoc slovensk˘m partnerÛm od
anal˘zy aÏ po ‰kolení koncov˘ch uÏivatelÛ na
ministerstvu. 

PÛsobil jsi pfii práci také jako starosta obce,
ve které bydlí‰. Vypadá to, jako by Tû státní
správa doslova pfiitahovala…
Skuteãnû to tak vypadá, ale jedná se spí‰ 
o náhodu. Na státní správu kromû práce 
v CCV tak nahlíÏím i z druhé strany, dnes 
uÏ oãima zastupitele. Starostování je uÏ 

ZLATÁ VEJCE?
ROZHODUJETE VY

MISTR YODA DOKÁÎE VYUÎÍT KOMPLEXNOST 
TECHNOLOGIÍ VE PROSPùCH ZÁKAZNÍKÒ 

V CCV Informaãní systémy pÛsobí jedenáct let jako programátor, systémov˘ architekt a v neposlední
fiadû vedoucí projektÛ. Pfiezdívka ‚veleváÏen˘ mistr Yoda‘ prozrazuje nejen jeho nejoblíbenûj‰í filmov˘
Ïánr. V t˘mu divize eGovernment totiÏ pÛsobí jako skuteãn˘ lídr, kter˘ umí sdílet své bohaté zku‰enosti.
Ve sv˘ch 42 letech je i ãerstv˘m drÏitelem inÏen˘rského titulu – pfii práci vystudoval kybernetiku, 
automatizaci a mûfiicí techniku na Fakultû elektrotechniky a komunikaãních technologií na VUT v Brnû.

Zákazníci Tû, Michale, znají pfiedev‰ím 
z práce na speciálních registrech pro 
ministerstvo zemûdûlství. Tv˘m oblíben˘m
projektem je tfieba Registr chmelnic, jehoÏ
jsi architektem. Jak Tû tahle práce
naplÀuje?
Chmel sám o sobû je pfiece hezké téma, ale
líbí se mi hlavnû hmatatelné v˘sledky. Zave-
dení na‰ich registrÛ do praxe totiÏ v˘raznû
zjednodu‰ilo celou fiadu agend. Napfiíklad
systém certifikace chmele je strategicky
dÛleÏit˘ pro kvalitu této klíãové suroviny
na‰eho tekutého zlata. Dfiívûj‰í papírové 
oznaãování bylo nahrazeno samolepícími
‰títky s ãárov˘m kódem, kter˘ nese unikátní
identifikátory kaÏdého balení chmele pro 
certifikaci. Je moÏné rychle dostat data do 
informaãního systému kontrolního orgánu 
a dál s nimi pracovat elektronicky. Tento 
princip dnes uÏ pomáhá certifikovat sklizeÀ 
u naprosté vût‰iny producentÛ ãeského
chmele. 

Registr chmelnic funguje jiÏ fiadu let, vyvíjí
se i nadále? 
Vyvíjí se a to je ten nejlep‰í dÛkaz, Ïe jej 
uÏivatelé pfiijali za svÛj. Letos jsme kromû
drobn˘ch poÏadavkÛ pracovníkÛ Ústfiedního
kontrolního a zku‰ebního ústavu zemûdûl-
ského (ÚKZÚZ) naprogramovali také nové
mobilní terminály, které lépe splÀují pfied-
stavu o pohodlnûj‰í práci a zároveÀ jsou
odolné proti nízk˘m teplotám. Jedná se 
o off-line terminály s grafickou vrstvou 
a on-line synchronizací, pomocí nichÏ 
je moÏné jednodu‰e v terénu identifikovat
hranoly chmele. 

Na jak˘ch dal‰ích logistick˘ch projektech
jsi pracoval?
Vedl jsem nedávno projekt nasazení WMS
fie‰ení pro fiízení skladu ve spoleãnosti
SEPOS a musím fiíct, Ïe to byla velmi 
zajímavá zku‰enost. Jednalo se o práci na
velkém projektu, kter˘ nese potenciál dal‰ího
rozvoje v rostoucí firmû. Vzhledem k tomu,
Ïe fiízen˘ sklad pro SEPOS vznikal pfiesnû na
míru potfiebám firmy, byla pro úspûch pro-
jektu klíãová dobrá spolupráce a porozumûní
potfiebám na stranû zákazníka.

s Michalem Ondrá‰kem, pro nûhoÏ je velkou v˘zvou maximální uÏitek 
zákazníka u kaÏdého realizovaného projektu 

eGOV

ROZHOVOR:

minulostí. Vzhledem k mé profesní deformaci
v‰ak vidím v informatizaci státní správy celou
fiadu problémÛ. Obcím stále nejrÛznûj‰í 
dodavatelé nebo nûkdo ‚shora‘ cosi nabízí,
ale je to vût‰inou neprÛhledné a bez pfiidané
hodnoty. Starostové bohuÏel vût‰inou nejsou
v oblasti IT gramotní a snadno tak na leda-
cos skoãí. Mnohdy tak jde jen o ‚k‰eft‘, kter˘
není vyváÏen smyslupln˘m pfiínosem. 
V poslední dobû jsem takto narazil na doda-
vatele GIS, kter˘ fiíkal: „Dejte nám data a to,
co nám dáte, vám pak ukáÏeme v na‰em 
programu.“  Jednalo se tedy o pouhá statická
data bez pfiidané hodnoty, a pfiesto jsou
mnozí ochotni za tuto ‚sluÏbu‘ platit nemalé
peníze.  

KdyÏ se ohlédne‰ za leto‰ním rokem, co
bys v oblasti technologií vypíchl nad 
ostatní?
V CCV evangelizuji pouÏívání Enterprise 
Architekta. Je to nástroj, kter˘ pokr˘vá cel˘
Ïivotní cyklus v˘voje systému, takÏe slouÏí 
k modelování ãehokoliv a má skuteãnû
obrovsk˘ potenciál. Základním principem je
moÏnost si v tomto programu cokoliv
dopfiedu namodelovat - hardware, procesy,
anal˘zy ãi cokoliv dal‰ího - a po pfiedání 
programátorÛm je v‰e jasné, tito jiÏ mají 
hotovou kostru aplikace a do této kostry 
aplikují poÏadovanou funkcionalitu. Program
se proto nyní snaÏíme dostat ‚pod kÛÏi‘, aby
se jeho pouÏívání stalo zvykem.

Jak vyuÏívá‰ svÛj voln˘ ãas?
Táhne mû to k IT hodnû i ve volném ãase,
baví mû provázanost mezi HW a SW. Souvisí
to i se ‰kolou, kterou jsem letos dokonãil.
Konkrétnû mû láká vût‰í provázanost na‰ich
aplikací jako tfieba  WMS systému s v˘rob-
ními systémy nebo se systémy skladové 
automatizace na stranû druhé – zkrátka
PrÛmysl 4.0. 
S propojováním HW a SW pak souvisí i má
záliba v tvorbû nejrÛznûj‰ích elektronick˘ch
modulÛ, teì pracuji na fiízení inteligentní
domácnosti. Na chatû tak jiÏ dokonãuji 
autonomní systém pro fiízení doãerpávání
vody, zabezpeãení, vûtrání a podobnû. Prostû
takové ty ‚zbyteãné‘ vûci, na které mi doma
pak fieknou: „A k ãemu to jako potfiebujeme?“

Dobrá, tak tedy je‰tû jednou. Jak vyuÏívá‰
svÛj voln˘ ãas mimo oblast IT?
Hodnû mû baví lukostfielba, ale nejsem 
v téhle zálibû sám, takÏe pfii ní navíc mohu
trávit ãas i se svou rodinou. Rád cestuji,
uchvátily mne cyklostezky v Alpách. Táhne
mû to teì na sever. Na tento rok uÏ plánujeme
Skotsko. Obecnû totiÏ dávám pfiednost 
aktivnûj‰í dovolené. 

A co kultura?
Poslouchám rockovou, ale i klasickou hudbu.
Zaãal jsem se uãit hrát na piáno. Rád se
podívám na dobr˘ film. Nejoblíbenûj‰í jsou u
mû jednoznaãnû Star Wars, na sedmiãku
zrovna jdeme s kolegy v CCV. A nepohrdnu
samozfiejmû také ani knihou, naposledy jsem
ãetl Programování mikrokontrolerÛ Atmel ☺.
Obecnû se dá fiíci, Ïe ãtu cokoliv, rychle a rád.
Doma mi proto ani nechtûjí Ïádnou knihu
dávat, protoÏe pak ji ãtu v kuse ve dne v noci,
dokud ji nedoãtu…

Dûkuji za rozhovor.                               -lza-
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Novû zaloÏená divize je reakcí na zvy‰ující se
poptávku po kompletním zastfie‰ení sluÏeb 
z oblasti péãe o zákazníky. Dodávaná fie‰ení
nejsou omezena pouze na samotné CRM
systémy, ale jejich souãástí je i dal‰í pfiidaná
hodnota. „Klienti chtûjí pomoc s nastavením
kampaní. Potfiebují analyzovat data aÏ do 
sociálních sítí a budovat spokojenost sv˘ch
zákazníkÛ. Chybí jim na to vhodné nástroje,“
komentuje nové aktivity Dalibor Damborsk˘,
jednatel CCV Informaãní systémy. 

Do produktového portfolia divize Customer
Services bude dále spadat celá oblast
cloudov˘ch sluÏeb postaven˘ch na Microsoft
Azure, které budou zamûfieny na fie‰ení pro zákaz -
nické strategie a lep‰í t˘movou spolupráci.
„S tvorbou fie‰ení formou sluÏby máme uÏ
více neÏ 15 let zku‰enost. Proto není náhodou,
Ïe poãet na‰ich zákazníkÛ obsluhovan˘ch po-
mocí cloudov˘ch fie‰ení dynamicky roste.
Vûfiím, Ïe novou divizí je‰tû lépe tohoto po-
tenciálu vyuÏijeme,“ dodává Damborsk˘.

Do ãela divize byl jmenován Martin Vokfiál,
kter˘ dosud pracoval v CCV Informaãní 
systémy na postu konzultanta a následnû
produktového manaÏera Microsoft Dynamics
CRM. Pfiedtím pÛsobil v nûkolika obchodních
pozicích a také jako projektov˘ manaÏer 
ve spoleãnosti AQE advisors. Vystudoval
ekonomiku a management na Univerzitû
obrany v Brnû a právo mezinárodního 
obchodu na Právnické fakultû Masarykovy
univerzity. Je souãasnû Microsoft Certified
Professional pro oblast CRM a také certifiko-
van˘m projektov˘m manaÏerem. Ve volném
ãase se vûnuje hfie na piano a lyÏování. Jeho
spoleãnou zálibou s manÏelkou je spoleãensk˘
tanec.                                                   -onr-

NOVÁ DIVIZE CUSTOMER SERVICES 
PEâUJE O CRM, JEJÍM ¤ÍZENÍM POVù¤EN MARTIN VOK¤ÁL
CCV Informaãní systémy na podzim zaloÏila novou divizi Customer Services.
Jejím cílem jsou dodávky CRM fie‰ení a nadstavbov˘ch sluÏeb z oblasti obchodu,
marketingu a péãe o zákazníky. ¤editelem byl jmenován Martin Vokfiál, kter˘ do-
posud zastával pozici produktového manaÏera Microsoft Dynamics CRM.

Spoleãnost CCV Informaãní systémy
jmenovala Romana Fuchse na post
fieditele divize Business Solutions,
zamûfiené na specializovaná fie‰ení
podnikov˘ch informaãních systémÛ 
a fiízení skladÛ (WMS). 

ªubomír Mi‰kolci (40) pracuje v CCV 
Informaãné systémy ‰est˘m rokem, na sta -
rost zde doposud mûl pfiedev‰ím obchodní
aktivity. JiÏ pfied pfiíchodem do spoleãnosti
nasbíral rozsáhlé zku‰enosti ve spoleãnos-
tech Orange Slovensko, Canmet, Ferona Slo-
vakia nebo Stürm. Na nejrÛznûj‰ích obchod ních
pozicích tak pracuje jiÏ více neÏ 15 let.

„Ve své nové roli bych rád navázal na
úspû‰n˘ rozvoj poslední let, kdy se CCV In-
formaãné systémy plnû etablovala jako jeden
z pfiedních EDI poskytovatelÛ na slovenském
trhu a získala si dÛvûru jiÏ nûkolika stovek
zákazníkÛ, kter˘m pomáhá pfiecházet na bez-
papírové obchodní a logistické procesy.
Posilujeme také o novou linku zákaznické

podpory pro slovenské zákazníky,“ fiíká
ªubomír Mi‰kolci. „Jednoznaãnû nadále
vnímám velk˘ potenciál pokraãování rÛstu
firmy, zejména pokud se t˘ká elektronické
v˘mûny dokladÛ. Stále platí, Ïe v oblasti 
elektronické fakturace mezi podnikov˘mi 
systémy jsou na Slovensku velké rezervy.“

ªubomír Mi‰kolci má elektrotechnické 
vzdû lání, ãemuÏ odpovídají i jeho záliby – ve
svém volném ãase se totiÏ rád zajímá o nové
techno logie. Rád v‰ak tráví ãas i s rodinou 
a pfiáteli, pfii dobré hudbû, akãních a sci-fi
filmech nebo na cestách s fotoaparátem. 

-onr-

ªUBOMÍR MI·KOLCI NOV¯M JEDNATELEM SLOVENSKÉ POBOâKY
Slovenská poboãka spoleãnosti CCV 
Informaãní systémy má od poloviny leto‰ního
roku nového jednatele. Stal se jím ªubomír
Mi‰kolci, dosavadní obchodní manaÏer
spoleãnosti. Sou ãasnû do‰lo i ke zmûnû
sídla, které se z Kysuckého Nového Mesta
pfiesunulo do Nitry. 

V nové funkci se ªubomír poprvé prezentoval
na setkání se slovensk˘mi zákazníky ve Vyhnû,
které bylo spojeno s náv‰tûvou v˘roby míst-
ního pivovaru Steiger. A protoÏe je známo, Ïe
je zása dov˘m abstinentem, tak nebylo
pochyb, Ïe místo setkání ve ·tiavnick˘ch
vr‰ích vybral pfiedev‰ím s ohledem na vztah
s tímto zákazníkem CCV. 

ROMAN FUCHS DO âELA DIVIZE
BUSINESS SOLUTIONS 

„Roman Fuchs se osvûdãil zejména sv˘m
zákaznicky orientovan˘m pfiístupem a spolu 
s bohat˘mi zku‰enostmi v oblasti logistic -
k˘ch a dal‰ích podnikov˘ch fie‰ení má 
ty správné pfiedpoklady pro vedení i dal‰í 
rÛst divize Business Solutions,“ fiíká Dalibor
Damborsk˘, jednatel spoleãnosti CCV 
Informaãní systémy.

Roman Fuchs (43) pfiechází do ãela Business
Solutions po dvouletém pÛsobení na pozici
vedoucího obchodu divize. Je‰tû pfiedtím 
v rámci svého celkem 17letého pÛsobení 
v CCV Informaãní systémy zastával pozice
account managera a vedoucího manaÏera 
logistick˘ch projektÛ. Dfiíve pracoval také 
v obchodní pozici ve spoleãnosti Generis,
která se stala pfiedmûtem akvizice ze strany

CCV Informaãní systémy. Vystudoval Fakultu
informatiky Masarykovy univerzity. Je Ïenat˘,
má 2 dûti a mezi jeho zájmy patfií cestování,
lyÏe a florbal.                                         -ktk-

Na místo fieditele obchodního oddûlení
se z pozice obchodního manaÏera pfie-
sunul Lubomír Vesel˘. Jeho úkolem je
koordinace akviziãní ãinnosti a rozvoj
obchodních pfiíleÏitostí pro ãtyfii stáva-
jící divize spoleãnosti. 

LUBOMÍR VESEL̄  VEDE OBCHOD

Lubomír Vesel˘ (30) nastupuje do vedení 
obchodního oddûlení spoleãnosti CCV 
Informaãní systémy z pozice obchodního
manaÏera divize Business Solutions. 
Obchodní ãinnosti se vûnoval také ve firmách
Medica HealthWorld a Moravia Propag, kde
byl zodpovûdn˘ za rozvíjení klíãov˘ch klientÛ
a expanzi firmy na ruské trhy. Je absolven-
tem VO· Informaãních systémÛ a sluÏeb 
v Brnû. Je Ïenat˘, má dvû dûti a mezi jeho
záliby patfií potápûní.                             -ktk-

Martin Vokfiál, fieditel divize Customer Services

ªubomír Mi‰kolci, jednatel CCV Informaãné systémy

Lubomír Vesel˘, 
fieditel obchodního oddûlení

Roman Fuchs, 
fieditel divize Business Solutions

Cibule, Cibule a Vokurky dobfie naloÏeny nejen v práci
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POSILUJEME, ROZ·I¤UJEME
P¤EDSTAVUJEME NOVÉ TVÁ¤E V CCV INFORMAâNÍ SYSTÉMY

STùHUJEME SE
PO 11 LETECH

Máme novou adresu. Brnûnské sídlo
CCV od 10. listopadu najdete v centru
mûsta – ve ‰tatlu, jak se v Brnû fiíká. Dosa -
vadní prostory v Brnû – Kohoutovicích,
kam firma pfiesunula své pÛsobi‰tû jiÏ
pfied 11 lety, jiÏ byly, s ohledem na
v˘razn˘ rozvoj firmy v posledních letech,
nedostateãné. Opustili jsme také prostory
na Vevefií a na ulici VaÀhalova a shro -
máÏdili brnûnské síly pod jednu stfiechu. 

Více neÏ ‰est desítek zamûstnancÛ se tak
pfiesunulo do mûstské ãásti Staré Brno.
Dal‰í dvacítka lidí v Opavû ve stejnou
dobu také ãelila rekonstrukci poboãky.
Závûr roku tak byl pro nás v‰echny
opravdu provoznû velmi nároãn˘.  

Po kompletní rekonstrukci prostor má
ale firma na Kopeãné pro sebe v‰ech pût
pater budovy. ZamûstnancÛm tak je na
nové adrese k dispozici zhruba dvojná-
sobek kanceláfiské plochy, kter˘ posky-
tuje dostateãn˘ prostor pro dal‰í rÛst.
Bonusem je v˘raznû lep‰í dostupnost 
v centru Brna, jen nûkolik krokÛ od
hlavního nádraÏí.

K v˘raznému zlep‰ení dochází, i pokud
se t˘ká kvality zázemí spoleãnosti. 
K dispozici jsou nejen jednací místnosti,
dvû odpoãinkové zóny, ubytování pro
„pfiespolní“ ãi velká ‰kolící místnost, ale
napfiíklad také suterénní zku‰ebna pro
firemní rockovou kapelu The MraÏák.
Souãástí budovy jsou i dostateãnû
chladné místnosti vhodné pro firemní
vinotéku, nedobytn˘ bankovní trezor
nebo venkovní terasa s v˘jimeãn˘m
panoramatick˘m v˘hledem na katedrálu
svat˘ch Petra a Pavla.

Pfiestûhovat v‰echen nábytek, hardware
nebo tfieba sbírku firemních hrneãkÛ
dalo zamûstnancÛm fiádnû zabrat. Za ty
v˘hledy to ale urãitû stálo a první 
konferenãní místnost si hned druh˘ den
odbyla premiérové ‰kolení. 

Pevnû vûfiím, Ïe nejen zamûstnancÛm,
ale i na‰im zákazníkÛm se bude v novém
prostfiedí líbit, Ïe nás v‰echny bude 
inspirovat k je‰tû lep‰ím nápadÛm a Ïe
zde vznikne nová generace jedineãn˘ch
a v koneãném dÛsledku i dal‰ích 
legendárních fie‰ení.

Franti‰ek Bezdûk

Jak jste se mohli doãíst na pfiedchozích stránkách, uplynulé mûsíce pfiinesly pro CCV Informaãní systémy celou fiadu nov˘ch v˘zev, které pfiedstavovaly
nejen roz‰ífiení portfolia zákazníkÛ ãi nárÛsty pfienesen˘ch dat, ale také v˘voj nové verze ORION 2016. Otevfieli jsme rovnûÏ novou divizi Customer Services
a vznikly nové v˘zkumné projekty. To v‰e se nemohlo obejít bez personálního posílení t˘mu, abychom mohli zachovat co nejvy‰‰í kvalitu sluÏeb.

Jan Dombek
Honza (32) pÛsobil ‰est let na pozicích Test
Engineer a Test Lead ve spoleãnosti Tieto
Czech a stejnou práci zastává také v CCV 
Informaãní systémy, kde se stal posilou divize
eBusiness. Studoval V·B – TU v Ostravû.
VÏdy jej zajímalo, jak vûci fungují a baví jej
také zji‰Èovat, proã nûco nefunguje jak má. 
To je také jeden z dÛvodÛ, proã se dostal 
k testování. Dnes se vûnuje testování v‰eho,
co v˘voj pfiipraví pro ORION EDI.

Jana Grussmannová
Obchodní oddûlení v Opavû posiluje Jana
Grussmannová. V minulosti pracovala jako
vedoucí konzultaãního oddûlení obchodu 
s odpovûdností za internetové projekty a na
rÛzn˘ch obchodních a marketingov˘ch po -
zicích pracuje od roku 1997. Své bohaté
zku‰enosti uÏije také pro prodej sluÏeb
ORION EDI.

Ondfiej Jirásek
Ondfiej (28) je také novou posilou obchodu
divize CCV eBusiness. Dosud pÛsobil jako
projektov˘ manaÏer nebo vedoucí vûdecko-
v˘zkumného institutu. Ondra se nyní pra-
covnû vrací do Opavy, svého rodného mûsta.
Magisterské vzdûlání získal v oboru geo -
 informatika na Pfiírodovûdecké fakultû 
Univer zity Palackého v Olomouci.

Jifií Ka‰par
Prodej CRM systému Microsoft Dynamics se
stal silnou disciplínou sportovce Jirky Ka‰-
para (24). Do brnûnského obchodního t˘mu
nastoupil z pozice marketingového specia -
listy, kterou zastával ve spoleãnosti Elektro -
bock CZ Kufiim. Vystudoval Fakultu tûlesné
v˘chovy na Univerzitû Palackého v Olomouci
a svou postavou dává tu‰it, Ïe jeho zálibou je
zejména basketbal. 

Václav Linkov
Hloubav˘ programátor Va‰ek Linkov získal
doktorát na Masarykovû univerzitû. Bûhem
doktorandského studia, kdy pÛsobil pár let
také na ãínsk˘ch univerzitách, si ovûfiil, 
Ïe matematika a programování nezná 
hranice. Do CCV Informaãní systémy pfiinesl
desetiletou pracovní zku‰enost z firem
Essence a Elegis s programováním systémÛ
na platformû Microsoft Dynamics. 

Krist˘na Miãková
Na pozici konzultantky v divizi Business 
Solutions uplatÀuje své svûÏí a analytické
my‰lení Krist˘na Miãková (24), která 
má moÏnost navázat na studium podnikové
ekonomie a managementu na Ekonomicko-
správní fakultû MU v Brnû. Pfiichází ze
spoleãnosti OKAY, kde pÛsobila na pozici
specialistky pro e-tail a retail. Z fiady koníãkÛ
jí nejvíc baví hlavolamy a deskové hry.

Jaroslava Mrázková
Dal‰í v˘raznou posilou t˘mu konzultantÛ 
pro oblast Business Intelligence nebo 
projekty fiízení skladÛ divize je Jarka. 
Je inÏen˘rkou ekonomie a fiízení v˘roby na
VÚT. Jejím pfiedchozím pÛsobi‰tûm byly
spoleãnosti Agrofert, IDS Scheer, CSC, 
Logica a dal‰í. Navazuje tak na svou bohatou
praxi senior konzultanta ERP systémÛ. 

Jifií ·ilhánek
Uplatnit dobrou znalost úãetních standardÛ 
a vyuÏití ERP systému z pozice dodavatele 
i zákazníka. To jsou silné pracovní stránky
dal‰ího nového t˘mového hráãe, kter˘m 
je sympatick˘ Jirka (34). Konzultant divize
Business Solutions studoval podnikové
hospodáfiství na Ekonomicko–správní fakultû
MU. Má rád dobré víno a umí se sám

postarat o dobré jídlo, coÏ se hodí také pfii
péãi o svou 18mûsíãní dcerku. 

Lucia Sittová
Zatímco první programátorka mezi Ïenami
Ada Lovelace zÛstala na dlouhá léta jedinou
pfiedstavitelkou nûÏného pohlaví v této 
profesi, zapálená programátorka Lucia si na
programování v muÏském t˘mu nestûÏuje.
Do Brna tuto ‰armantní Slovenku, jejímiÏ
zálibami jsou volejbal a hra na piano, pfiivedlo
studium podnikové informatiky na
Masarykovû univerzitû. Tam je také tutorkou
zahraniãních studentÛ, coÏ ráda spojuje 
s procviãením cizích jazykÛ.

Libor Sobotka
V˘vojáfi Libor (27) je bojovníkem ve volném
ãase stejnû jako v práci, kde vystfiihne 
webové portály a mobilní aplikace na
poãkání, proto své síly napfiel do práce 
ve v˘zkumu. V˘vojáfiské pozice zastával 
ve firmách Artax a Webdirect. Magistersk˘
titul získal Fakultû podnikatelské VÚT v Brnû.

Miroslav Vlasák
Uplatnûní v inovacích nachází vytrval˘
maratónsk˘ bûÏec Mirek (27) na pozici pro-
jektového manaÏera ve v˘zkumu. Rád cestuje
a objevuje nové obzory také ve volném ãase.
Ostatnû vysoko‰kolské studium si zpestfiil
studijním pobytem aÏ na Taiwanu. Kromû
bûhání patfií mezi jeho zájmy také experi-
menty s fotografováním. 

Luká‰ Portl
V˘vojáfie t˘mu divize eGovernment osvûÏila
mladá krev, kterou pfiedstavuje Luká‰ (27).
Rodák z Poliãky na Vysoãinû vystudoval au-
tomatizaci fiízení a informatiku na Provoznû
ekonomické fakultû Mendelovy univerzity 

a v pfiedchozí práci zastával pozici servisního
technika ve spoleãnosti Orfast. 

Robert Kureãka
V˘raznou postavou divize Customer Services
je otec tfií dûtí Robert Kureãka (43), kter˘ 
s instinkty orientaãního bûÏce rovn˘ma 
nohama naskoãil jako senior konzultant 
do zákaznick˘ch projektÛ CRM. Bob má 
magisterské vzdûlání jako analytick˘ chemik
na Pfiírodovûdecké fakultû MU, ale od chemie
se záhy profesnû vzdálil. Dlouhá léta jako 
finanãní fieditel peãoval o finance pfiední 
komunikaãní agentury. Od roku 2009 pak
sbíral zku‰enosti na rÛzn˘ch vlastních 
projektech, mj. v oblasti IT. Málokdo by
uhodl, Ïe mezi jeho zájmy patfií také zpûv 
ve sboru Janáãkovy opery v Brnû.

Franti‰ek Langer
Tichou postavu a usmûvavou tváfi Franty
Langera (24) najdete v t˘mu divize Customer
Services, kde se na pozici konzultanta zab˘vá
zejména CRM a dal‰ími systémy uÏiteãn˘mi
pro lep‰í péãi o zákazníka. Práci snoubí 
s inÏen˘rsk˘m studiem ekonomiky na
Provoznû ekonomické fakultû Mendelovy 
univerzity. Ve volném ãase rád sportuje 
a cviãí do roztrhání tûla.

Tomá‰ KormaÀák
Do realizaãního t˘mu divize Business 
Solutions nastoupil Tomá‰ (23) na pozici
konzultanta systémÛ Microsoft Dynamics,
kde uplatÀuje svÛj hlubok˘ zápal do nov˘ch
technologií a cloudu. Navazuje tak na své
studium podnikové informatiky na Masary -
kovû univerzitû v Brnû. Rád tráví voln˘ ãas 
u filmÛ v Ïánru sci-fi a fantasy. V˘raznou posilou
je také pro firemní kapelu The MraÏák, mezi
jeho koníãky totiÏ patfií hra na bicí.      -onr-

+15
Jana Grussmannová Ondfiej Jirásek Jifií Ka‰par Václav Linkov Krist˘na Miãková Jaroslava Mrázková Jifií ·ilhánekJan Dombek

Lucia Sittová Libor Sobotka Miroslav Vlasák Luká‰ Portl Robert Kureãka Franti‰ek Langer Tomá‰ KormaÀák

Stûhování z Kohoutovic do centra ... aÏ po kolaudaci



Spoleãnost CCV Informaãní systémy
se sv˘m clearingov˘m centrem ORION
EDI získala certifikaci ISO 27001 na
systém managementu informací. Stala
se tak prvním a zároveÀ aktuálnû jedin˘m
tuzemsk˘m EDI poskytovatelem a kon-
solidátorem elektronické fakturace 
s touto garancí bezpeãnosti nakládání
s elektronick˘mi dokumenty. Nezávislé
ovûfiení a certifikace probûhly prostfied-
 nictvím renomo vané certifikaãní auto -
rity TÜV SÜD Czech.
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UÏiteãné inovace
Jednou z klíãov˘ch zmûn, které s sebou ORION
EDI 2016 pfiiná‰í, je v˘razné roz‰ífiení moÏností
práce s doklady, a to díky sluÏbû Pfiíjmové místo.
To se tak stalo jeho novou a zcela nezávislou
vstupní branou zamûfienou na ve‰keré podnikové
procesy obûhu elektronick˘ch dokumentÛ.
UmoÏÀuje totiÏ vkládat, sdílet a schvalovat
nejen doklady z elektronické fakturace, ale i dal‰í
dokumenty vzniklé mimo EDI komunikaci, napfiíklad
rozhodnutí orgánÛ vefiejné moci v elektronickém
formátu a podobnû. Tyto dokumenty, opatfiené
elektronick˘m podpisem, lze následnû spolu se
v‰emi ostatními EDI doklady dÛvûryhodnû
archivovat. Díky Pfiíjmovému místu je tak nyní
moÏné mít v‰echny dÛleÏité dokumenty efektivnû,
pfiehlednû a bezpeãnû archivované na jediném
místû. DÛvûryhodn˘ archiv tak v rámci ORION
EDI 2016 získal zcela nov˘ rozmûr pro své vyuÏití.

Elektronická v˘mûna dokladÛ mezi obchodními
partnery zaÏívá kaÏdoroãnû nárÛst v desítkách
procent. Objednávky, faktury, dodací listy a dal‰í
dokumenty svázané s cel̆ m obchodním procesem
se ze své papírové verze postupnû pfieklápûjí do
plnû digitální strojovû zpracovatelné podoby,
která z informaãního systému jedné strany auto -
maticky online putuje do systému protistrany.
Prostfiedníkem a garantem této v˘mûny jsou
dnes jiÏ takfika v˘hradnû tzv. clearingová centra
elektronické v˘mûny dokladÛ, která zaji‰Èují správné
zpracování, pfieklad formátÛ, doruãení i dÛvûry-
hodnou archivaci vãetnû legislativního souladu. 

Bezpeãnost pro miliony
transakcí mûsíãnû

CCV Informaãní systémy jsou nejvût‰ím ryze
ãesk˘m poskytovatelem sluÏeb EDI, pfiiãemÏ
mûsíãnû doruãí více neÏ dva miliony obchodních
dokladÛ. Jedná se pfiitom o doklady, na kter˘ch
jsou závislé nejen správné dodávky zboÏí 
a sluÏeb, ale i spjaté finanãní operace a samotn˘
chod firmy v pfiípadû daÀov˘ch kontrol, fie‰ení
obchodních sporÛ apod. Proto je dÛleÏité, aby
byla tato data zasílána a ukládána dÛvûryhodnû,
s ovûfiitelnou správností a aby byla vÏdy snadno
dostupná oprávnûn˘m uÏivatelÛm. 

Dal‰í v˘znamnou inovací je sluÏba ORION 
Instantní platba, která umoÏÀuje uÏivatelÛm
ORION EDI 2016 získat jedin˘m kliknutím témûfi
okamÏitû finanãní prostfiedky na své provozní
financování z dosud neuhrazen˘ch faktur.
Prostfiednictvím systému investiãní aukce a s vy -
uÏitím EDI je tak moÏné si zajistit 75 % hodnoty
vybrané faktury aÏ o nûkolik mûsícÛ dfiíve oproti
termínu jejich splatnosti. Zbyl˘ch 25 % obdrÏí
zájemce o tuto v˘raznû jednodu‰‰í obdobu kla-
sického bankovního faktoringu po uhrazení faktury
odbûratelem.

V neposlední fiadû je tfieba v souvislosti 
s oficiálním uvedením ORION EDI 2016 na 
trh zmínit sluÏbu Inventory Report, která
poskytuje dodavatelÛm do obchodních fietûzcÛ
informace, kolik jejich zboÏí se na jednotliv˘ch
prodejnách odbûratelÛ za dané období prodalo
a jak se vyvíjejí jejich zásoby. Získané údaje

umoÏní pfiesnû zhodnotit úspûch konkrétních
prodejních akcí, porovnat prodeje s minul˘mi
obdobími a také vãas pfiipravit dodávku nového
zboÏí. To v‰e je moÏné díky tomu, Ïe Inventory
Report stahuje a zpracovává údaje, které 
obchodní fietûzce dávají k dispozici v EDI zprávû
INVRPT.

Inovovanou podobu získalo také webové EDI,
které je‰tû více odráÏí obchodní praxi spoleã -
ností, které zatím EDI neintegrovaly. Nov˘m po-
moc níkem pro zaji‰tûní plynulého zásobování 
a cashflow pak je asistent hlídající zpoÏdûné
nebo nedoruãené elektronické doklady,
umoÏÀující napfiíklad vãas reagovat na odeslané
faktury, které pfiíjemce v obvyklém termínu
neakceptoval.  V˘ãet nov˘ch funkcí roz‰ifiuje
také elektronick˘ katalog, kter˘ slouÏí pro
správu kmenov˘ch dat a jednodu‰‰í zalistování
produktÛ u odbûratelÛ.                           -onr-

ORION 2016 pfiiná‰í nov˘ rozmûr práce s elektronick˘mi doklady
(dokonãení ze str. 1)

ISO 27001 PRO BEZPEâNOST
ELEKTRONICK¯CH DOKLADÒ

„Na‰ím cílem je postarat se nejen o precizní
technické zpracování informací, ale poskytnout
jim i nejvy‰‰í moÏn˘ stupeÀ ochrany a tuto jis-
totu pfiedat dál i na‰im partnerÛm,“ komentuje
certifikaci David Reichel, architekt fie‰ení
ORION EDI a fieditel divize eBusiness
spoleãnosti CCV Informaãní systémy, a dodává:
„Na‰i tvorbu, implementaci a provozování 
internetov˘ch sluÏeb v oblasti elektronické
v˘mûny dokumentÛ (EDI), zpracování elektro -
nick˘ch dokumentÛ a elektronické obchodování
jsme proto nechali po dÛkladné pfiípravû certi-
fikovat svûtovû uznávanou akreditaãní
spoleãností TÜV SÜD. ISO 27001 je vysoce 
respektovan˘ standard informaãní bezpeãnosti
a není bez zajímavosti, Ïe jeho drÏitelé také 
plní zároveÀ ve‰keré bezpeãnostní poÏadavky
kybernetického zákona.“

„Pokud chce spoleãnost nakládající s daty pfii -
stoupit k problematice bezpeãnosti informací
skuteãnû odpovûdnû, certifikace dle ISO 27001
pfiedstavuje systémov˘ a strukturovan˘ pfiístup,
kter˘ pomÛÏe zv˘‰it ochranu informací a iden-
tifikovat a minimalizovat hrozby a rizika,“ fiíká
Jifií ·piãka, fieditel divize Management Services
TÜV SÜD Czech.                                       -onr-

Nová verze fie‰ení pro práci s elektronick˘mi doklady ORION
EDI 2016 získala v rámci soutûÏe „IT Produkt roku 2015“, 
vyhla‰ované IDG a redakcí mûsíãníku Computerworld, zvlá‰tní
ocenûní Za celkov˘ pfiínos pro business.

Slavnostní vyhlá‰ení probûhlo ve ãtvrtek 12. listopadu 2015 
v restauraci Suterén na Masarykovû nábfieÏí v Praze. Cenu 
z rukou Radana Dolej‰e, ‰éfredaktora ãasopisu Computerworld,
pfievzal Petr Ondrá‰ek, fieditel pro marketing a strategick˘
rozvoj CCV Informaãní systémy.

Odborní hodnotitelé vysoce ocenili zejména celkovou inova-
tivnost, komerãní pfiínos a pozitivní vliv na rozvoj elektronizace
obchodních dokladÛ, stejnû jako nové vlastnosti verze ORION
EDI 2016. Mezi nû patfií velmi vysoká úroveÀ zabezpeãení
pfiená‰en˘ch i uloÏen˘ch dat, pfiíjemnûj‰í a pfiehlednûj‰í uÏiva-
telské prostfiedí a zbrusu nové funkce, jako jsou Pfiíjmové
místo, Instantní platba nebo Inventory Report pro pfiehled 
o stavu zásob u obchodních partnerÛ. -ktk-

ORION ZÍSKAL ZVLÁ·TNÍ OCENùNÍ 
ZA CELKOV¯ P¤ÍNOS PRO BUSINESS

ORION 2016 pfiedstavuje nové sluÏby

Instantní platba

Pfiíjmové místo

eKatalog

Inventory report

Peníze na účtě
můžete mít 
již za 3 dny

75 % pohledávky 
obdržíte ihned, 

zbytek po proplacení
faktury odběratelem

Financování
využíváte jen tehdy,
pokud jej skutečně 

potřebujete

3
dny

Přehledná správa
všech přijatých 

dokladů

Jasná odpovědnost
a řízené workflow 
místo "košilek" 

Bez papíru 
a online dostupné 

odkudkoli

Rychlejší uvádění 
produktů na trh

Snížení chybovosti 
v objednávkách, 

fakturách a dalších
typech dokladů

Úspora času 
při správě a sdílení 
informací o zboží, 

artiklech

Detailní přehledy
prodejů jednotlivých

prodejních míst
odběratele

Přesné vyhodnocení
promoakcí 

na jednotlivých 
prodejnách

Snadné odhalení 
out-of-stocků či fiktivních
zásob konkrétní prodejny

odběratele

·éfredaktor Radan Dolej‰ (vlevo) pfiedává ocenûní v soutûÏi 
"IT Produkt roku 2015" Petru Ondrá‰kovi



Noviny pro pfiíznivce softwarov˘ch fie‰ení vydávané spoleãností CCV Informaãní systémy ãíslo 1/2016 | roãník 8

Copyright © 2016 CCV Informaãní systémy strana 7

DATART NAPLNO SPUSTIL EDI KOMUNIKACI: 
PAPÍROVÉ ÚâETNÍ DOKLADY NA RYCHLÉM ÚSTUPU

EDI
SníÏit náklady spojené se zpracováním 
a archivací daÀov˘ch dokladÛ, zlep‰it objed-
návkov˘ servis pro dodavatele nebo odstranit
chybovost zpÛsobenou manuálním zpraco -
váním dokladÛ. To jsou jen nûkteré z cílÛ 
v oblasti v˘mûny obchodních dokladÛ, které
se spoleãnosti DATART podafiilo vyfie‰it
nasazením fie‰ení EDI (Electronic Data 
Interchange) komunikace od CCV Informaãní
systémy.

„Jednalo se o fiízené oslovování partnerÛ,
anal˘zu jejich pfiipravenosti a postupné zapo-
jování do elektronické v˘mûny dokumentÛ tak,
aby bylo moÏno v co nejkrat‰ím ãase dosáhnout
co nejvy‰‰ího poãtu zapojen˘ch dodavatelÛ. A to
pfiedev‰ím tûch, se kter˘mi si odbûratel
vymûÀuje nejvíce dokladÛ. Pro ná vratnost
celého projektu EDI komunikace u odbûratele je
tento proces klíãov˘,“ konstatuje Michal
Rezner, vedoucí realizace divize eBusiness ve
spoleãnosti CCV Informaãní systémy.

„Nasazení EDI komunikace probíhalo rychleji,
neÏ jsme oãekávali. První praktické pfiínosy 
zejména se zpracováním dokladÛ jsou velmi
pozitivní. Úspora generovaná EDI v lidech na
procesu likvidace faktur dosahuje 30 %. Po
podpisu patfiiãn˘ch smluv s doda vateli se dále
tû‰íme i na definitivní odstfiiÏení papíru s vy -
uÏitím elektronického archivu. Dle oãekávání
dojde k plné automatizaci procesÛ aÏ pfii 
v˘voji zpracování dokladÛ v na‰em podnikovém
systému. EDI je tedy podmínkou nutnou, nikoli
dostaãující k dosaÏení benefitÛ,“ fiíká Petr
Nekola za finanãní oddûlení spoleãnosti
DATART a pokraãuje: „Zapojení dodavatelé
mohou jiÏ dnes vyuÏívat benefitÛ efektivnûj‰ího
objednávkového procesu. Navíc mají pfiehled o
zpracování jejich dokladÛ pfiímo v na‰em sys-
tému.”

Integrace do podnikového 
informaãního systému

Díky integraci EDI s podnikov˘m informaãním
systémem spoleãnosti DATART (Microsoft Dy-
namics AX) dochází nejen k automatickému
pfienosu dat do systému, ale i ke zjednodu‰ení
zpracování daÀov˘ch dokladÛ. Cílem je úplná
bezpapírová likvidace dokladÛ.

DÛleÏit˘m krokem byla kontrola tzv. inhouse
formátÛ pro vstup a v˘stup z podnikového in-
formaãního systému Microsoft Dynamics AX
(dfiíve „Axapta“). Jejím úãelem je, aby zprávy,
které pfiedstavují v datové podobû doklady,
mohly b˘t generovány a pfiijímány pfiímo infor-
maãním systémem. Na jeho úpravách
spolupracovala spoleãnost Blue Dynamic, která
systém spravuje. Tento inhouse soubor má
XML formát a srozumitelnou a jasnû defino-
vanou strukturu.

Jako nejvût‰í v˘hodu EDI komunikace vní-
mají dodavatelé uvedeného fietûzce pfiede-
v‰ím velmi rychlou zpûtnou vazbu v celém
obchodním a logistickém procesu. Zejména
v pfiípadû faktury (INVOIC), kdy se díky noti-
fikacím mÛÏete témûfi okamÏitû dozvûdût, Ïe
byl doklad pfiijat ãi odmítnut, vidí jak malí tak
velcí dodavatelé velk˘ pfiínos. DÛvûryhodná
archivace tûchto dokladÛ podle platné 
legislativy je potom tfie‰niãkou na dortu.

faktur novû 
likvidováno 
strojovû 
bez zásahu 
lidské ruky

finanãní úspora 
generovaná 
na procesu 
likvidace 
dokladÛ

chybovost 
pfienosu dat 
z faktury 
do systému

dokladÛ v rámci 
prvních mûsícÛ 
pfievedeno 
do strukturované 
elektronické podoby

Fakta projektu

60 %

90 %

0 %

30 %
trvala pfiíprava 
implementace EDI

1
mûsíc

Plán elektronizace 
dal‰ích procesÛ

Rozvoj elektronické komunikace bude ve
spoleãnosti DATART dále probíhat nejen co do
poãtu zapojen˘ch dodavatelÛ, ale také pouÏí-
van˘ch EDI zpráv. V nejbliÏ‰í dobû je tak
plánováno nasazení dal‰í EDI zprávy DESADV,
která je elektronickou obdobou dodacího listu.
„S rostoucím podílem obchodních a logistic -
k˘ch dokladÛ zaji‰Èovan˘ch prostfiednictvím
elektronické v˘mûny dat dochází k násobení
v˘hod, které EDI pfiiná‰í. Konkrétnû v pfiípadû
elektronického dodacího listu je jednoznaãn˘m
pfiínosem odstranûní manuálních zásahÛ 
v rámci pfiíjmu zboÏí,“ vysvûtluje David Reichel,
fieditel divize eBusiness spoleãnosti CCV 
Informaãní systémy a dodává: „V˘sledkem je
pak rychlej‰í získání pfiesnûj‰ích a detailních 
informací o pfiíjmu. To umoÏÀuje pfiipravit si
skladové pozice pfied samotn˘m pfiíjmem, 
pomáhá pfii následném zpracování faktur 
a zefektivÀuje kontrolu vûcného plnûní.“

Navazujícím krokem 
elektronické zalistování

V dal‰í etapû zefektivÀování obchodních pro-
cesÛ se DATART hodlá zamûfiit na eliminaci ob-
jemu práce, která je spojena se zalistováním
informací o zboÏí na obou stranách dodavatel-
sko-odbûratelského fietûzce. Plánuje tak vyuÏít
fie‰ení ORION eKatalog, které slouÏí pro správu
a sdílení kmenov˘ch dat. 

Pro identifikaci v rámci EDI komunikace
DATART naplno vyuÏívá v˘znamu identifikátorÛ
pomocí globálních standardÛ GTIN (Global
Trade Item Number) a GLN (Global Location
Number). Díky jednoznaãné identifikaci zboÏí
prostfiednictvím GTIN a kaÏdého ãlánku doda-
vatelsko-odbûratelského fietûzce pomocí GLN
pak u kmenov˘ch dat dochází k efektivnûj‰í
v˘mûnû informací a dal‰í redukci manuálních
ãinností pfii administrativû spojené s tokem
zboÏí.                                                        -onr-

Rychlá implementace

Samotná pfiíprava implementace EDI trvala
pouh˘ mûsíc. Na stranû spoleãnosti DATART
byla v˘hodou dobrá znalost vlastního infor-
maãního systému, která byla podpofiena
zku‰eností interního IT oddûlení. Na zaãátku
probûhl implementaãní workshop, podobnû
jako v prÛbûhu vlastní integrace. V závûru 
tohoto procesu pfii‰el na fiadu testovací provoz.

Elektronickou v˘mûnu dokladÛ se sv˘mi doda-
vateli zahájil DATART v posledním ãtvrtletí roku
2014 prostfiednictvím EDI zpráv objednávka
(ORDERS), faktura (INVOIC), obchodní námitka
(COMDIS) a dal‰ích potvrzovacích zpráv. 

Specifikem odvûtví maloobchodu se spotfiební
elektronikou je vysoké procento dobropisÛ. Ne-
prodané zboÏí je ãasto vráceno dodavateli ãi je
u nûj plo‰nû sníÏena cena, aby se stalo prodejn˘m.
Takové zboÏí (nebo ãást jeho ceny) je poté 
dobropisováno. U spoleãnosti DATART se jedná 
zhruba o tfietinu v‰ech faktur. Také tyto doklady
fie‰í nyní DATART efektivnû pomocí EDI zprávy
INVOIC. Jako jedni z mála ve svém oboru nyní
mohou dobropisy posílat sv˘m obchodním
partnerÛm ve strukturo vané podobû elektronicky
bez nutnosti je tisknout, posílat po‰tou a fyzicky
archivovat.  

V první fázi projektu bylo bûhem nûkolika
mûsícÛ zapojeno více neÏ 30 % dodavatelÛ, coÏ
pfiedstavuje pfies 60 % zasílan˘ch dokladÛ,
které byly pfievedeny do strukturované elektro -
nické podoby. Od ãervna 2015 bylo zahájeno
také zapojování dodavatelÛ pro slovenskou ãást
sítû DATART.

Projekt zapojování dodavatelÛ

Projekt zapojování dodavatelÛ, tzv. „roll-out“,
vyuÏil na stranû CCV Informaãní systémy prak-
tickou znalost ERP systémÛ na ãeském trhu 
a jejich modulÛ pro elektronickou v˘mûnu dat.
Byl proto dopfiedu navrÏen s pevnû stanoven˘mi
cíli, mûsíãní cenou a jasnou délkou trvání.

Co je sluÏba roll-out?

¤ízené oslovování partnerÛ a jejich zapo-
jování do elektro nické v˘mûny dokumentÛ
za asistence CCV Informaãní systémy jako
EDI poskytovatele.

Stfiípky z procesu realizace

• Rychlé nasazení EDI
• Pfiesnû stanoveny cíle i cena
• V˘hoda dodavatele: znalost ERP 

systémÛ

Benefity pro dodavatelské firmy

• Rychlá zpûtná vazba od odbûratele, 
zejména v pfiípadû faktur

• Vy‰‰í rychlost pfienosu dokladÛ
• Následné zlep‰ení cash-flow

Benefity pro spoleãnost Datart

• SníÏení nákladÛ na zpracování dokladÛ
• Eliminace chybovosti
• Zjednodu‰ení zpracování daÀov˘ch dokladÛ
• Vy‰‰í rychlost pfienosu dokladÛ
• Zefektivnûní kontroly
• Ulehãení procesu pfiíjmu 



SPOLEâENSK¯ ROK V OBRAZECH

Copyright © 2016 CCV Informaãní systémystrana 8

The CCV Times | Noviny pro pfiíznivce softwarov˘ch fie‰ení vydávané spoleãností CCV Informaãní systémy ãíslo 1/2016 | roãník 8



Noviny pro pfiíznivce softwarov˘ch fie‰ení vydávané spoleãností CCV Informaãní systémy ãíslo 1/2016 | roãník 8

Copyright © 2016 CCV Informaãní systémy strana 9

EDI JAKO PODMÍNKA BYZNYSU 
VYÚSTILA V LEVN¯ A RYCHL̄  BENEFIT

Martin Hrbek

Spoleãnost Santadria

Pro malé dodavatele je ãasto poÏadavek na zavedení EDI komunikace,
se kter˘m pfiijde jejich zákazník, dÛvodem k obavám z vysok˘ch nákladÛ
na spu‰tûní. âasto o EDI sly‰í poprvé a jejich úãetním se doslova jeÏí
vlasy pfii pomy‰lení na drastické zmûny, které je v jejich dosavadní rutinû
ãekají. Nezfiídka se objeví také pfiedsudky o spolehlivosti komunikaãních
technologií a s tím spojen˘ strach o svou reputaci u dÛleÏitého zákazníka,
pokud by v‰e nefungovalo, jak má. 

EDI

cesy, jak potvrzuje David Reichel: „EDI je
spoleãná fieã mezi systémy. Nenapadá mû
jedin˘ obchodní ãi logistick˘ proces, kter˘ 
by standard EDI nedokázal pokr˘t, a to jich
evidujeme více neÏ sto. Poãínaje v˘mûnou
dat o obchodních protistranách pfies infor-
mace o zboÏí, nabídky a poptávky, nákup 
a prodej, logistiku, pfiepravu, opravné daÀové
doklady nebo vratky aÏ po platební infor-
mace. ZáleÏí ãistû na tom, které konkrétní
procesy potfiebuje daná firma fie‰it 
a elektronicky provázat.“

Pro kompletní identifikaci v rámci EDI komu-
nikace vyuÏila Alza.cz pfiínosÛ globálních
standardÛ GTIN (Global Trade Item Number)
a GLN (Global Location Number).  V podobû
ãárového kódu na zboÏí v‰eobecnû znám˘
GTIN jednoznaãnû identifikuje ve‰keré pro-
dukty, GLN pak kaÏd˘ ãlánek dodavatelsko-
odbûratelského fietûzce (vãetnû ve‰ker˘ch
skladÛ, prodejen ãi dal‰ích poboãek) a jeho
konkrétní umístûní.                              -onr-

(dokonãení ze str. 1)

Alza zavedla elektronickou
v˘mûnu dokladÛ EDI od CCV

Doba cloudu a webov˘ch sluÏeb totiÏ
umoÏnila pfieklopit dosavadní „velká fie‰ení“
pro elektronickou v˘mûnu dat (EDI) 
i s vût‰inou funkcí do rozhraní bûÏn˘ch 
internetov˘ch prohlíÏeãÛ, ãímÏ je zpfiístup-
nila prakticky komukoli a odkudkoli. 
I drobn˘ podnikatel tak mÛÏe velmi snadno
svému odbûrateli poslat obchodní 
doklad plnû elektronicky a ten jej obdrÏí 
ve stejné podobû, jako kdyby mu jej zasílal
automatizovanû ERP systém velkého 
dodavatele.

Elektronická faktura 
ãi jin˘ doklad na pár klikÛ
Napfiíklad prostfiednictvím webového roz -
hraní ORION WebEDI lze velmi jednodu‰e
zpracovávat objednávky, vytváfiet a zasílat
faktury, dodací listy a dal‰í doklady. Zadá -
vání dat probíhá ruãnû za pomoci aplikace,
která fiadu údajÛ doplÀuje automaticky 
a zároveÀ zkontroluje, zda mají doklady ve‰ke -
ré náleÏitosti. Samozfiejmostí je i dÛkladné
zabezpeãení, kdy pfiístup probíhá pfies
zabezpeãen˘ protokol a s pomocí ‰ifrování

a ve‰kerá data jsou následnû dÛvûryhodnû
archivována. 

SluÏbu lze pfiitom nasadit prakticky
okamÏitû a vyuÏít ji ke komunikaci se v‰emi
EDI-ready obchodními fietûzci ãi dal‰ími
partnery. Jejím prostfiednictvím tak lze
velmi snadno splnit poÏadavek odbûratelÛ
na zavedení EDI, a to i pro velmi mal˘ poãet
dokladÛ. Navíc umoÏÀuje v pfiípadû nárÛstu
objemu dokladÛ snadn˘ pfiechod na plno-
hodnotné EDI se v‰emi jeho v˘hodami bez
ztráty kontinuity. -chv-

Plnohodnotná elektronická v˘mûna obchodních dokladÛ s protistranami je oproti své papírové ãi PDF
podobû rychlej‰í, levnûj‰í, pfiesnûj‰í i spolehlivûj‰í. VyuÏívá ji napfiíklad celá oblast rychloobrátkového
zboÏí ãi automobilov˘ prÛmysl a velk˘ rozmach zaznamenává v souãasné dobû také v dal‰ích segmentech,
jako jsou internetové obchody. SvÛj potenciál pfiitom neomezuje jenom na velké spoleãnosti, podobné bene-
fity mÛÏe velmi snadno ãerpat i mal˘ dodavatel nebo Ïivnostník.

WebEDI zpfiístupÀuje elektronické obchodní
doklady drobn˘m podnikatelÛm 

tak jsem to vyzkou‰el. Nemusel jsem díky
této sluÏbû tehdy rozhazovat sítû a shánût 
své privátní investory mezi znám˘mi. 

Seãteno, podtrÏeno, dobrá sluÏba, která 
funguje a díky které mám mnohem vût‰í
pfiehled o fakturách a objednávkách.

Mnoho na‰ich zákazníkÛ ãasto zvaÏuje, kdy
má pro nû smysl investovat do propojení 
informaãního systému s EDI. UvaÏujete 
o této integraci, a pokud ano, máte nûjakou
hranici, kdy by pro Va‰i firmu mûlo smysl
toto propojení zaãít fie‰it? 

Konkrétní hranici stanovenou nemám. Jsme
pofiád je‰tû men‰í firma, doklady si fie‰ím
sám, takÏe je to hlavnû o mém pocitu. Jakmile

budu cítit, Ïe ãas, kter˘ s doklady strávím, uÏ
je zbyteãnû dlouh˘ a mohl bych se místo toho
radûji vûnovat reálnému byznysu, zavelím ke
zmûnû. Myslím, Ïe se k tomu pomalu schy-
luje. Aktuálnû ve vánoãní ‰piãce fie‰ím za
mûsíc 30-40 dokladÛ a to uÏ není málo.

Na zaãátku jsem nechtûl o integraci sly‰et, ale
témûfi po roce pouÏívání ORION EDI musím
fiíci, Ïe uÏ se problémÛ s propojením nebojím.
Nyní je vánoãní sezona, coÏ znamená, Ïe
nevím, kde mi hlava stojí, ale pfied tou pfií‰tí
bych jiÏ rád do automatického pfievodu mezi
Orionem a na‰ím informaãním systémem
naskoãil. AlespoÀ jedna starost by mi ubyla.

Dûkuji Vám za rozhovor.                     -chv-

ROZHOVOR:

Ve stejné situaci byl na zaãátku tohoto roku
také Martin Hrbek, jednatel spoleãnosti
Santadria, zab˘vající se velkoobchodem 
v oblasti pfiístrojÛ pro osobní péãi, hraãek ãi
bytov˘ch doplÀkÛ. Spoleãnost sídlící v Brnû
zamûstnává 3 lidi a má obrat okolo 10 mi -
liónÛ korun. Zavedení elektronické v˘mûny
dat bylo pro ni podmínkou dal‰í spolupráce
s jedním z nejvût‰ích tuzemsk˘ch e-shopÛ 
a zároveÀ jejím nejvût‰ím zákazníkem,
spoleãností Mall.cz. 

Co pro rostoucí, ale stále je‰tû relativnû
malou spoleãnost zmûna znamenala a jak
hodnotí témûfi rok vyuÏívání EDI, jsme se
pana Hrbka zeptali v rozhovoru. 

Zaãnûme od zaãátku. Jak jste se o EDI
dozvûdûl a co bylo impulzem k zavedení
elektronické v˘mûny dokladÛ? 

Pfied tím, neÏ nás Mall.cz s poÏadavkem na
zavedení EDI oslovil, jsem o elektronické
v˘mûnû dokladÛ nikdy nesly‰el. Velmi mû
pfiekvapilo, kolik firem ji uÏ pouÏívá a jak
roz‰ífiená tato technologie je. 

I pfiesto jsem mûl ze spu‰tûní EDI s Mall.cz
strach. Pfied nûkolika lety jsem mûl co
doãinûní s napojováním na podnikov˘ infor-
maãní systém a exporty ãi importy dat byly
ãasto zdrojem nepfiesností a problémÛ. ·lo
sice o historick˘ systém vzhledovû ne
nepodobn˘ MS DOS a nic takového uÏ dávno
nepouÏíváme, ale i tak mi tato zku‰enost 
v hlavû spou‰tûla varovn˘ maják.

ZároveÀ jsem se bál toho, Ïe pfiípadné chyby
a zdrÏení v pfienosu dokladÛ mezi na‰ím 
a EDI systémem po‰kodí na‰e jméno 
u klíãového zákazníka. A to nemluvím 
o na‰em externím úãetním, kter˘ se s EDI
taktéÏ doposud nesetkal, a pfii zmínce o zave-
dení se mu doslova opotilo ãelo.

Potvrdily se Va‰e obavy? 

Na‰tûstí ne. Stra‰ákem pro mû byla integrace
do na‰eho systému. Ve chvíli, kdy jsem na

stránkách CCV Informaãní systémy zjistil, Ïe
existuje webová aplikace bez nutnosti napo-
jení, mi spadnul kámen ze srdce. Nechal jsem
si detaily spu‰tûní vysvûtlit po telefonu 
a tehdy se ve mnû zlomil takov˘ ten vnitfiní
neklid. Zaãal jsem mít pocit, Ïe by i ten 
elektronick˘ pfienos dat mohl b˘t procházka
rÛÏov˘m sadem.

Co tedy vlastní spu‰tûní EDI obná‰elo? 

Na zaãátku jsem poãítal s urãitou sumou, na
kterou propojení se systémem vyjde. Tu jsem
nakonec nemusel pouÏít a spu‰tûní sluÏby
webového EDI mû stálo zhruba 1500 korun.
EDI poskytovatel za mne zafiídil nezbytné
ãíslo GLN a pfied vlastním zapojením mû po
telefonu pro‰kolil konzultant na pouÏívání 
aplikace, která je jednoduchá a pfiehledná. 

Následoval mûsíãní testovací reÏim, kdy jsem
stále doklady posílal jak v EDI, tak paralelnû
e-mailem, po‰tou ãi rovnou s dodávkou
zboÏí. Nakonec zb˘valo se zákazníkem
podepsat dodatek smlouvy, kter˘ elektro -
nické posílání dokladÛ specifikoval, a od té
doby fungujeme jiÏ ãistû pfies EDI. 

Samotn˘ provoz je hrazen mûsíãním
pau‰álem podle objemu dokladÛ, coÏ si
mohu jednodu‰e zkontrolovat. Ve‰keré dok-
lady mám navíc archivované pfiímo v Orionu,
kde si je snadno kdykoli s pomocí filtrÛ
dohledám. 

Novinky nejsou obvykle nic, co by bûÏn  ̆zamûst -
nanec (napfi. fakturantka), pfiijímal s obli-
bou. Kdo se o práci s doklady stará u Vás a
jak se sÏil s nov˘m systémem na v˘mûnu
obchodních a logistick˘ch dokladÛ? 

Administrativu nad doklady zatím stále
provádím já, protoÏe pfiedev‰ím pfiehled nad
objednávkami a fakturami je pro mû stûÏejní.
Sám tedy také vyuÏívám webovou aplikaci
ORION, kde je práce jednoduchá a celkem in-
tuitivní. Zvlá‰tû v nové verzi, kterou jsem
zaãal pouÏívat teprve nedávno. V nûãem jsem
spí‰e klasik, a tak se mi z pÛvodní verze ap-
likace nechtûlo, a to i pfiesto, Ïe mi vzhledem
pfiipomínala je‰tû Windows 95. Právû

pfiehlednûj‰í design, kter˘ jsem si prohlédl na
jednom z posílan˘ch video-návodÛ, mû
pfiesvûdãil a „klasikou“ se pro mû nedávno
stala nová verze ORION 2016.

Líbí se mi, Ïe kdyÏ uÏ jsem napfiíklad trochu
pfietaÏen˘, ztratím pozornost a zadám tfieba
‰patné ãíslo souvisejícího dokladu, tak mû
aplikace upozorní a já chybu opravím je‰tû
pfied odesláním dokladu zákazníkovi. 

Máte za sebou rok pouÏívání EDI a máte
tedy moÏnost objektivnû zhodnotit jed-
notlivá pro a proti v porovnání s tradiãní for-
mou v˘mûny dokladÛ po‰tou ãi e-mailem.
Je EDI opravdu pfiínosem i pro men‰í
spoleãnost jako je ta Va‰e? 

Zpoãátku jsem EDI bral jako nutné zlo, i kdyÏ
jsem mûl minimálnû pocit, Ïe vyhovím svému
klíãovému zákazníkovi. ZároveÀ jsem vidûl
pfiidanou hodnotu v tom, Ïe pro dal‰í velké
hráãe budu partner, kter˘ pouÏívá moderní
technologie a procesy, a kterého snadno
„napojí“. Nakonec jsem ani dlouho neãekal a
zaãal si doklady elektronicky vymûÀovat také
s Alza.cz, dal‰ím velk˘m zákazníkem, kde za-
pojení probûhlo je‰tû rychleji. 

Jako nejvût‰í v˘hodu ale vnímám celkovou
prÛhlednost. Obû strany ví, jak doklad vypadá
a co se s ním dûje. Pokud je tfieba na faktufie
nûjaká chyba, odbûratel mi ji rovnou odmítne
a já se o tom témûfi okamÏitû dozvím. To je
prostû skvûlé. Takovou rychlou zpûtnou
vazbu jsem dfiíve nemûl.

U faktur téÏ vyuÏívám sluÏbu Instantní platba
na profinancování pohledávek a musím fiíct,
Ïe ta mi letos vyloÏenû vytrhla trn z paty. 
Já, kdyÏ pfiijdu do banky a fieknu, Ïe chci 
faktoring, tak se na mû dívají jako na blázna.
„Pane Hrbek, obrat nad 200 miliónÛ...,“ 
ti snad Ïijí v jiné dimenzi. 

Dozvûdûl jsem se o ní z jednoho infor-
maãního e-mailu a musím fiíct, Ïe jsem 
nejdfiíve váhal. Zjistil jsem si co moÏná 
nejvíce informací, ale opravdu jsem to zaãal
fie‰it, aÏ kdyÏ se mi v polovinû roku rozhodilo
cash-flow. Kola byznysu se musela toãit, 

Spoleãná fieã ke 100% pokrytí
obchodních a logistick˘ch 
procesÛ
Opakovanû potvrzenou skuteãností z praxe
je, Ïe pln˘ potenciál EDI se skr˘vá v zapojení
co nejvût‰ího poãtu dodavatelÛ a vyuÏívání
co nejvíce EDI zpráv. „Jsem velmi rád, Ïe Alza
sv˘m pfiístupem k elektronizaci dokladÛ
ukazuje cestu také dal‰ím partnerÛm na trhu,
ktefií ‰iroké moÏnosti a v˘hody vyuÏití EDI
teprve objevují. Krok správn˘m smûrem jsou
pak také úvahy o zavedení dal‰ích EDI zpráv
jako napfiíklad ORDRSP, tedy potvrzení 
objednávky, ve které dodavatel zákazníkovi 
v odpovûdi na jeho objednávku sdûluje, jaké
zboÏí dodá, jaké nikoli, pfiípadnû zda do‰lo 
k nûjak˘m zmûnám,“ fiíká David Reichel, 
fieditel divize CCV eBusiness. 

Tím v‰ak potenciál EDI zdaleka nekonãí, EDI
komunikace pfiedstavuje standard, kter˘
pomáhá propojovat také dal‰í obchodní pro-
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Vstupní data bez problémÛ
Vût‰ina podnikÛ má jiÏ k dispozici velké mnoÏství
zdrojÛ dat i nástrojÛ, které v mnoha pfiípadech
staãí jen umût lépe vyuÏívat, pfiípadnû doplnit
posledním chybûjícím ãlánkem do zapa dající
mozaiky. Nezfiídka se jedná o data získaná po-
mocí nástrojÛ Business Intelligence (BI),
která umoÏÀují efektivnû popsat historii,
pfiesnû objasnit souãasnou pozici, ale pfiede-
v‰ím vytváfiet dlouhodobé pfiedpovûdi a mode-
 lovat budoucí v˘voj pomocí nejrÛznûj‰ích
tabulek ãi grafÛ umoÏÀujících komplexní
pohled na klíãové ukazatele v˘konnosti firmy. 

Finská spoleãnost Basware, která je
jedním z globálních lídrÛ v posky-
tování elektronické fakturace, uza-
vfiela partnerskou spolupráci s CCV
Informaãní systémy.

Basware Commerce Network pÛsobí ve
více neÏ 100 zemích a sv˘m finsk˘m
provozovatelem je oznaãována jako 
nejvût‰í otevfiená pfienosová síÈ na svûtû.
Propojením s konsolidaãním centrem
ORION EDI mÛÏe vyuÏívat roamingové
spolupráce pro vzájemnou komunikaci
dokladÛ do âeské republiky pro více neÏ
milion sv˘ch zákazníkÛ na celém svûtû. 
Pilotním zákazníkem fakturujícím z âeské
republiky na svého zahraniãního zákazníka
prostfiednictvím této sítû se stala
spoleãnost Lasselssberger. 

Poskytovatelé uberou starosti
s rozhraním, formáty 
a doruãováním
¤e‰ení pro elektronickou fakturaci 
(e-invoicing) nebo komplexní elektronická
v˘mûna dokladÛ (EDI) jsou jiÏ dlouhou

dobu osvûdãen˘m pomocníkem pro bez-
papírové zprocesování nákupu a prodeje
na celém svûtû. Globalizace spolu se
vznikem nadnárodních spoleãností vedly
pfiirozenû k potfiebû efektivní v˘mûny ob-
chodních dokladÛ i s obchodními partnery
nebo vlastními dcefiin˘mi spoleãnostmi
pÛsobícími v zahraniãí.

Zpoãátku zaãaly vznikat mezi firmami 
nákladné „pfiímé komunikaãní mosty“
(end-to-end), kdy bylo fie‰ení softwarovû 
i hardwarovû vytvofiené pouze pro komu-
nikaci mezi konkrétními partnery. S ros-
toucím poãtem obchodních protistran v‰ak
tato fie‰ení zaãala ztrácet své ekonomické
opodstatnûní a vyÏadovala stále vût‰í ka-
pacity IT oddûlení zapojen˘ch spoleãností.
Toho vyuÏily specializované firmy, které
nabídly své sluÏby jako providefii.

Základem jejich sluÏeb je znalost lokálních
legislativních podmínek, logistick˘ch proce -
sÛ a zabezpeãen˘ch pfienosov˘ch cest, ale
zejména vyuÏití mezinárodních standardÛ
pro elektronickou v˘mûnu dat (EDI), na
kter˘ch jsou jejich sluÏby postaveny. Díky
tomu nabídli EDI poskytovatelé obchodu-

jícím spoleãnostem nákladovû efektivní 
a spolehlivou alternativu, jak si vymûÀovat
doklady se sv˘mi obchodními partnery.

Podle doporuãení Evropské komise je
tfieba nejen soulad formátÛ a legislativní
harmonizace elektronické fakturace, 
ale tfietím nezbytn˘m aspektem je inter-
 operabilita jednotliv˘ch ekosystémÛ 
elektronické fakturace v národních státech
EU. V praxi komerãní subjekty zaji‰Èující
sluÏby pfienosu elektronick˘ch faktur
spolupracují takov˘m zpÛsobem, kdy 
realizují vzájemná roamingová propojení.

Tento trend je posilováním role poskyto-
vatelÛ sluÏeb e-fakturace a z pohledu
zákazníka pfiiná‰í uÏitek ve formû zaji‰tûní
jednoho rozhraní do svého systému bez
starosti o pfieklad datov˘ch struktur a for-
mátÛ. Díky tomu mÛÏe ãeská firma vyuÏí-
vající lokálního providera posílat faktury
svému francouzskému zákazníkovi elektro -
nicky, aniÏ by její provider ve Francii pfiímo
pÛsobil. Doruãení je realizováno právû 
na základû roamingového propojení
providerÛ.                                     -onr-

Lze v‰ak vyuÏít BI cílenû také pro oblast fiízení
vztahÛ se zákazníky? Bezpochyby ano. Základem
úspûchu je integrace v‰ech relevantních dat
do BI. Kromû samotného CRM (Customer
Relationship Management) probíhá jejich
sbûr i v rámci podnikového informaãního
systému (ERP) nebo i dal‰ích systémÛ, které
podporují klíãové firemní procesy. Následné
samotné vyhodnocování nad daty z CRM - BI
tak pfii fiízení vztahÛ se zákazníky pomáhá
pfiehlednû nahlíÏet na relevantní firemní data
a porozumût nejen firemním procesÛm, ale 
i obchodním souvislostem. 

UÏitek pro obchod, marketing
i sluÏby

CRM se zamûfiuje na hledání nov˘ch zákaz -
níkÛ, rozvoj vztahÛ se stávajícími zákazníky 
i servisní sluÏby s ohledem na ziskovost pod-
nikání. Tato péãe se uskuteãÀuje v rÛzn˘ch
oddûleních firmy a pomáhá uspokojit zákaz -
nické potfieby v prÛbûhu celého Ïivotního
cyklu zakázek. UÏiteãná tak je nejen pro ob-
chod, ale i marketing nebo servisní sluÏby.
Díky vyuÏití BI tak lze nad daty ze CRM vyhod -
nocovat velké mnoÏství údajÛ napfiíã rÛzn˘mi
kritérii, jako jsou odbûrná místa, marketingové
kampanû, obchodní t˘my ãi jejich ãlenové,
zákaznické segmenty, ãásti portfolia nebo
jednotlivé obchodní nabídky.

Obchodní oddûlení tak ocení napfiíklad pfie -
hledné vyhodnocení poãtu obchodÛ a jejich
finanãní objem na interakci se zákazníkem,
poãtu tûchto interakcí za zvolené ãasové období,
rychlosti oslovení potencionálního zákazníka,

délky obchodního cyklu ãi jeho jednotliv˘ch
fází, poãtu a finanãního objemu získan˘ch 
a ztracen˘ch potenciálních obchodÛ, srovnání
celkového objemu prodejÛ s minul˘mi ob-
dobími atd.

Marketingové oddûlení získá pfiehled o plá -
nování marketingov˘ch nákladÛ vãetnû jejich
sledování na jednotlivé kampanû, mífie plnûní
marketingového plánu, kvalitû e-mailingo -
v˘ch kampaní, dopadech marketingov˘ch
kampaní na sociálních sítích ãi napfiíklad
dobû od oslovení k první reakci zákazníka.

Oddûlení servisních sluÏeb pak bude mít
ve‰keré informace o poãtu stíÏností, dotazÛ
ãi podnûtÛ ke zlep‰ení stavu spokojenosti
zákazníka, poãtu a finanãním objemu rekla-
mací, ãasu pracovníkÛ sluÏeb stráveném 
s jednotliv˘mi zákazníky nebo o v˘konnosti
jednotliv˘ch pracovníkÛ.

PfiizpÛsobení konkrétním
potfiebám

Dat, která lze do vyhodnocování fiízení vztahÛ
se zákazníky zapojit, v‰ak mÛÏe b˘t i mno-
hem více. Jedná se napfiíklad o informace 
z webshopÛ, B2B portálÛ, webov˘ch stránek
nebo sociálních sítí. MoÏnosti vyuÏití jsou pak
mnohem ‰ir‰í, vÏdy je v‰ak tfieba si klást
otázku, které informace jsou pro správná
rozhodnutí skuteãnû potfieba a které je moÏné
naopak oÏelet. KaÏd˘ si tak musí podle své
konkrétní situace nastavit datové zdroje tak,
aby vyhodnocování fiízení vztahÛ se zákazníky
bylo co nejefektivnûj‰í a pfiineslo k˘Ïené
v˘sledky do ziskovosti firmy. 

Právû ‰iroká moÏnost pfiizpÛsobení konkrétním
potfiebám je jednou ze základních vlastností
fie‰ení Microsoft Dynamics CRM od CCV 
Informaãní systémy. Informace, které jeho
prostfiednictvím management získá, tak
poslouÏí jako cenn˘ podklad pro správná
rozhodnutí. Mnohahodinové firemní porady
se tedy nejen v˘raznû zkrátí, ale pfiinesou 
i mnohem lep‰í v˘sledky.
Martin Vokfiál

LEP·ÍM ¤ÍZENÍM VZTAHÒ SE ZÁKAZNÍKY 
K VY··ÍM ZISKÒM I EFEKTIVITù

Mnoha generacemi ovûfiené rãení ‚ná‰
zákazník – ná‰ pán‘ bezpochyby platí 
i dnes. Nicménû v dobû, která se svou
rychlostí, objemem obchodních aktivit 
i nutností neustále reagovat na nové 
a nové situace vymyká v‰emu, na co
jsme dosud byli pfii budování a fiízení 
vztahÛ se zákazníky zvyklí, je tfieba zvolit
v˘raznû profesionálnûj‰í pfiístup.

ELEKTRONICKÉ FAKTURY ZÁKAZNÍKÒ
PROUDÍ MEZI KONSOLIDAâNÍMI CENTRY
BASWARE A ORION EDI

Rozvoj elektronické v˘mûny dat pfiiná‰í do firem nahrazení sloÏit˘ch 
a pracn˘ch manuálních procesÛ obûhu daÀov˘ch a logistick˘ch dokladÛ.
Aktuální studie renomované spoleãnosti IDC prokázala pfiímou souvislost
mezi tím, jak zv˘‰ené pfiijímání technologií B2B integrace mezi 
jednotliv˘mi podnikov˘mi systémy obchodujících protistran pfiímo zvy‰uje
v˘kon dodavatelského fietûzce (SCM). 

„Pfiijetí integraãních B2B technologií má vynikající obchodní v˘sledky,“ hodnotí
Lorenzo Veronesi, Research Manager spoleãnosti IDC, která pfiiná‰í v˘sledky celosvû-
tového v˘zkumu dopadÛ zavádûní technologií B2B na oblast v˘roby a procesÛ doda-
vatelsko–odbûratelsk˘ch vztahÛ. 

Vychází pfiitom ze studie IDC Manufacturing Insights, která se soustfiedila na vybrané
metriky dodavatelského fietûzce. Ty se prokazatelnû zlep‰ily nasazením EDI komu-
nikace pro v˘mûnu strukturovan˘ch elektronick˘ch dokladÛ a jejich automatizované
zpracování ERP systémem.

B2B integrace dokladÛ zvy‰uje pfiehled 
pro správná rozhodnutí
Jakmile jsou díky EDI komunikaci obchodní B2B procesy automatizovány a transakce
pfiená‰eny elektronicky, nejãastûji s vyuÏitím EDI XML formátÛ, pak je prvním 
dostupn˘m pfiínosem samotn˘ vy‰‰í pfiehled o toku tûchto plnûní, coÏ urychluje cel˘
proces rozhodování v obchodu a logistice. To také umoÏÀuje rychle reagovat na mûnící
se poÏadavky zákazníkÛ a optimalizovat potfiebn˘m smûrem obchodní procesy. Právû
data pfiená‰ená pfies EDI komunikaci jsou pfiesnû ten druh informací, kter˘ potfiebuje
obchodující firma mít na dosah ruky, pokud chce zÛstat konkurenceschopná na svém
trhu.

Dopady, které studie uvádí, jsou zejména z ekonomického hlediska zkrácení doby 
na zpracování dokladÛ s vyuÏitím EDI komunikace o 156 %, zv˘‰ení schopnosti reakce
na nepfiedvídatelné události na trhu o 89 % a v neposlední fiadû 22% sníÏení pouÏitého
objemu hotovosti pro vykrytí obchodních pfiípadÛ. Z pohledu logistiky je pak v˘znam-
n˘m dopadem 48% zlep‰ení dodacích lhÛt zákazníkÛm a 35% zlep‰ení obrátkovosti
zásob.   

Jste-li kupujícím na stranû objednávkové transakce, pak EDI komunikace poskytne
potfiebná data pro odpovûdi na otázky, jako jsou: 

• Kdy bude dodáno zboÏí, které jsem si objednal? 

• Bude existovat zpoÏdûní zásilky? 

• Jaké procento z m˘ch dodavatelÛ bude avizovat dodání vãas pro mé pfiíjmové 
kapacity? 

• Mám skuteãnû zaji‰tûny hlavní typy dokumentÛ, které dokladují auditní stopu 
pfiípadu? 

• Kdo jsou moji pfiední dodavatelé a kolik transakcí s nimi máme aktuálnû 
dokonãeno? 

• Kdo je dobr˘ ãi ‰patn˘ dodavatel v kompletnosti, pfiesnosti nebo vãasnosti 
dodávek? 

A teì si pfiedstavte, Ïe jste naopak dodavatelem takové objednávkové transakce, 
pak chcete odpovûdi na jiné otázky, jako napfiíklad: 

• Má mÛj zákazník pfiedloÏenu objednávku, na kterou mÛj systém ãeká? 

• Byla moje faktura pfiijata? MÛÏe b˘t má faktura zaplacena? 

• Kter˘ z m˘ch zákazníkÛ mi bûhem tohoto t˘dne poslal nejvíce objednávek? 

• Kter˘ z m˘ch zákazníkÛ má hodnû zmûn vÛãi stavu nákupních objednávek? 

• Kter˘ z m˘ch zákazníkÛ avizuje platbu faktury a kter˘ naopak platí pozdûji, 
neÏ potfiebuji, a co s tím mohu dûlat?

Existuje pak nûkolik typÛ informací, ke kter˘m potfiebuje manaÏer rychl˘ a snadn˘
pfiístup s cílem uãinit obchodní rozhodnutí. Podle zprávy 65 % dotázan˘ch firem
uvedlo, Ïe potfiebují zlep‰it své schopnosti analyzovat právû taková data. A polovina
v‰ech spoleãností pfiipou‰tí, Ïe do tûchto informací dosud investuje ménû, neÏ je
potfieba, aby se vyhnuli opakovan˘m problémÛm, které zvy‰ují náklady v fietûzci.   -onr-

EDI KOMUNIKACE P¤ÍMO 
ZVY·UJE V¯KON DODAVATELSKÉHO
¤ETùZCE, PROKÁZALA STUDIE

Martin Vokfiál

Tento ekonom vypadá, jakoby snûdl pro‰lého zavináãe, neboÈ postrádá
potû‰ení z propojení EDI.



zboÏí, aÈ uÏ z hlediska rozmûrÛ, hmotnosti ãi
skladovacích podmínek a podobnû, a nepracují
ani s prioritami – ABC skupinami zboÏí z hle -
diska optimalizace zásob. Dal‰í podstatnou
v˘hodou WMS je také fiízení a sledování
prÛbûhu skladov˘ch operací a pfiedávání
potfiebn˘ch pokynÛ pro pracovníky ve skladu.
V rámci specializovaného WMS systému je
také samozfiejmostí napojení na mobilní zafií -
zení a automatizované skladovací technologie.

Které konkrétní technologie pro identifikaci
zboÏí se ve skladech nejvíce uplatÀují?

Pro samotnou identifikaci je dominující stále
radiofrekvenãní identifikace ãárového kódu.
VyuÏití RFID tagÛ záleÏí na typu zboÏí, ale
celkovû lze fiíct, Ïe je stále upozadûno. Pro
nûkteré procesy jako je vychystávání je moÏné
kombinovat s dal‰ími zpÛsoby jako hlas
(pick-by-voice) nebo svûtlo (pick-by-light).
Klasická radiofrekvenãní cesta identifikace
ãárového kódu je ale pofiád jediná, která je
vyuÏitelná napfiíã pro v‰echny základní
skladové procesy.

Lze stanovit, pro kter˘ typ spoleãností je
které fie‰ení systému vhodnûj‰í?

ZáleÏí na rozsahu skladov˘ch operací. Pro
pfiíruãní sklad zboÏí vût‰inou mÛÏe postaãovat
ERP modul. V pfiípadû, Ïe chci udûlat pofiádek
ve skladu, potfiebuji uÏ systém, kter˘ bude
schopen pracovat s pokroãilou úrovní adresace
a evidencí skladov˘ch pohybÛ. A v pfiípadû
vût‰ího mnoÏství sortimentu, vût‰ího obratu 
a zejména pokud potfiebuji také fiídit zamûst-
nance skladu je specializovan˘ WMS nutností.

Jeho nasazení pfiitom není omezeno na typ
spoleãnosti. Konkrétnû ná‰ WMS systém
CCV ¤ízen˘ sklad se snaÏíme vyvíjet uni-
verzálnû, pro v‰echny druhy sortimentu 
a v‰echny typy firem, aÈ se jiÏ jedná 
o v˘robce, distributory FMCG, maloobchod,
ãi poskytovatele logistick˘ch sluÏeb. Nabízíme
také skladov˘ systém CCV Instantní sklad,
kter˘ je moÏné vyuÏívat jednodu‰e formou
sluÏby. Samozfiejmostí je pfiitom implemen-
tace specifického segmentového know-how
a zku‰eností z jiÏ realizovan˘ch projektÛ.
Právû reference jsou pro zákazníka asi tou
nejlep‰í orientací pfii v˘bûru dodavatele.

Detailní anal˘zy pomáhají ‰etfiit
Nasazením WMS se shromaÏìují pfiesná
data o v‰em, co se ve skladu skuteãnû
událo. Jaké ukazatele sledovat?

JAK SE LI·Í WMS PRO ¤ÍZENÍ SKLADÒ 
OD BùÎNÉHO ERP MODULU PRO SKLAD?

WMS
Pojem „fiízen˘ sklad“ je ãasto pouÏíván zamûnitelnû. âím se ale speciali-
 zovan˘ WMS systém pro fiízení skladÛ odli‰uje od bûÏného modulu pro
skladové hospodáfiství v rámci ERP systému? A jak se v tom vyznat? Na tyto
otázky odpovídal Vladimír Tepl˘, architekt fie‰ení CCV ¤ízen˘ sklad, 
v rozhovoru pro fiíjnové vydání mûsíãníku Systémy logistiky.

¤e‰ením na skokové zmûny zásob, obtíÏné
fiízení práce zamûstnancÛ a procesní efektivity
skladového hospodáfiství jsou WMS systémy
pro fiízení skladÛ. Pojem „fiízen˘ sklad“ je ãasto
pouÏíván zamûnitelnû. Je bûÏné, Ïe úãetní
programy mají modul sklad, kde je moÏnost
evidovat ãíselnû hodnoty pfiíjmu a v˘deje ze
skladu. Pfiíjemka na sklad zde obsahuje popis
zboÏí, cenu a mnoÏství, abyste vûdûli, kolik
máte v zásobách. 

Podnikové ekonomické systémy nebo speciali-
 zované skladové systémy mají v pokroãilej‰í
verzi zavedeny nûjakou základní formu adresa -
ce – tedy umístûní zboÏí ve skladu. Kdy ale lze
uÏ hovofiit o WMS systému (Warehouse
Management System) pro fiízení skladu?

V ãem se li‰í modul pro skladové hospo dáfi ství
v rámci bûÏného ERP systému od speciali zo-
vaného WMS fie‰ení pro fiízení skladÛ?

Specializovan˘ WMS je celkovû propracova -
nûj‰í. Nabízí pokroãilé adresování, které ERP
moduly buì vÛbec nepodporují, nebo zÛstá-
vají na základní úrovni, kdy jen dávají
moÏnost spojit skladov˘ pohyb s nûjakou
adresou. Typicky uÏ ale ERP nenabízejí 
hierarchii adres, práci s jejich kapacitami 
a vlastnostmi pfiihrádek, u nichÏ b˘vá
dÛleÏité, jaká jsou omezení na urãit˘ typ
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Vladimír Tepl˘

Sledují se pfiedev‰ím poãty a ãasy skladov˘ch
operací v ãlenûní podle typu operace a na
pracovníka. To umoÏÀuje sledovat v˘konnost
pracovníkÛ ãi prostfiedkÛ a pfiedev‰ím mo-
tivovat pracovníky v závislosti na v˘konech.
Lze také mûfiit nákladovost procesÛ a opti-
malizovat operace, které mají na celkov˘ch
ãasech nejvy‰‰í podíl, pfiípadnû nepotfiebné
operace eliminovat.

DoplÀkové ukazatele zejména u rychlo -
obrátkového zboÏí v segmentu FMCG jsou
napfiíklad poãty rozbalÛ pfii v˘deji nebo
pomûr rozbalÛ a cel˘ch balení. Dal‰í moÏn˘
úhel pohledu je anal˘za tûchto ukazatelÛ
podle dodavatelÛ nebo podle zákazníkÛ.

DÛleÏité ukazatele je pak dobré nabídnout
oãím samotn˘ch zamûstnancÛ. Pokud mohou
skladníci on-line sledovat na obrazovce ve
skladu napfiíklad prostoje na expedici nebo
vidût zobrazené plnûní denního plánu, pak je
motivace pracovníkÛ jednodu‰‰í.

Trendem je posun ke grafické prezentaci
v˘konnostních ukazatelÛ a prÛhlednûj‰ímu
vyhodnocení produktivity pracovníkÛ ãi jed-
notliv˘ch smûn pomocí sdílení informací
pfiímo s pracovníky ve skladu ãi tfieba on-line
zobrazení aktuální situace ve skladu prostfied-
nictvím LCD obrazovek.

Mohou systémy pro fiízení skladÛ b˘t
zároveÀ b˘t nástrojem anal˘zy?

WMS hrají primárnû roli fiízení a infor-
maãního zdroje, ale standardnû nabízíme také
modul BI nad zásobami, zatímco detailní
anal˘zy s informacemi na míru pro klíãové
rozhodovaãe mohou probûhnout v externím
nástroji Business Intelligence. Typicky ale
WMS obsahuje i analytické nástroje pro
ABC/XYZ anal˘zy.

V praxi se stává, Ïe manaÏefii ne vÏdy vyuÏí-
vají plnû v‰echny funkcionality systémÛ.
Souhlasíte?

Ze zku‰enosti bych fiekl, Ïe typicky v‰ichni
rádi vyuÏívají v˘stupy WMS pro hodnocení
v˘konÛ pracovníkÛ a sledují i v˘stupy z ana-
lytick˘ch nástrojÛ. Problémem v‰ak b˘vá 
zavést v praxi zmûny, které ze zji‰tûn˘ch dat
vypl˘vají, a ty se tak dûjí spí‰e po mal˘ch
krocích.

Dûkujeme za rozhovor.
(zdroj: Systémy logistiky)

Stáhněte si do svého smartphonu  ➞

Mobilní aplikace ORION EDI umožní zákazníkům služby ORION EDI 
přistupovat k jejich EDI objednávkám prostřednictvím mobilních telefonů nebo tabletů.

• Rychlé a přehledné informace o přijatých objednávkách a jejich stavu
• Potvrzení objednávky přímo z mobilního zařízení
• Snadné odeslání objednávky kolegům na e-mail 

Objednávky v kapse: mobilní aplikace ORION EDI
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Nákupní centrály COOP vyuÏívají v oblasti systému vlastních znaãek pro 
integrovan˘ nákup zboÏí podporu informaãních technologií, které na vysoce
konkurenãním trhu pomáhají zjednodu‰ovat klíãové nákupní procesy pro stovky
prodejen vystupujících pod spoleãnou znaãkou COOP. Jedním z takov˘ch
uÏiteãn˘ch pomocníkÛ je aukãní systém, kter˘ byl nákupními centrálami COOP
vytvofien ve spolupráci s CCV Informaãní systémy. 

Stejná právní váha elektronického i papírového dokumentu a sjednocení pravidel
pro jejich uznávání na jednotném evropském trhu. Zásady, které pro vlastníka
dokumentu znamenají jistotu, Ïe dokument bude akceptován ve v‰ech zemích EU.
To jsou hlavní dopady, které s sebou pfiiná‰í nové evropské nafiízení eIDAS. Tento
zásadní právní pfiedpis bude úãinn˘ s urãit˘mi v˘jimkami od 1. ãervence 2016. 

Cílem bylo vytvofiení takového systému, kter˘
umoÏní provádût v˘bûrová fiízení pro poloÏky
vlastních znaãek a objektivizovat poÏadavky
dodavatelÛ na úpravy nákupních cen. 

Nákupní centrály tak pomocí aukãního sys-
tému zaji‰Èují integrovan˘ nákup potra -
vináfiského i nepotravináfiského zboÏí do
velkoobchodních skladÛ a prodejen spotfieb-
ních druÏstev. Odborníci z úseku nákupu
vlastních znaãek COOP mají na základû své
dlouholeté praxe vytvofieny efektivní nákupní
postupy, které díky novému aukãnímu sys-
tému získaly oporu ve zpracování systémem
srozumiteln˘m pro v‰echny zúãastnûné
strany. Nákup tak není odkázán na nároãnou
e-mailovou komunikaci a telefonáty s dodavateli.

Dodavatelé soutûÏí 
online
Spoleãnû vytvofien˘ aukãní systém 
je nástrojem pro odbûratele, 
kter˘ slouÏí k vysoutûÏení 
co nejlep‰í ceny dodávky 
urãité komodity. 

Nafiízení o elektronické identifikaci a sluÏbách
vytváfiejících dÛvûru pro elektronické
transakce na vnitfiním trhu eIDAS pfiijal
Evropsk˘ parlament a Rada EU v ãervenci
2014. Nov˘m nafiízením dochází ke zru‰ení
smûrnice199/93/ES o zásadách spoleãenství
pro elektronické podpisy. ProtoÏe jde o pfiímo
pÛsobící zákonn˘ pfiedpis, je jeho dÛsledkem

také v âeské republice zru‰ení dosud plat-
ného zákona o elektro nickém podpisu a
souvisejících provádûcích pfiedpisÛ.  Elek-
tronické podpisy, elektronické peãetû a
ãasová razítka nebo doporuãené doruãování
se tak novû budou fiídit podle eIDAS, pfiiãemÏ
jednotlivé ãlenské státy nemohou tento zákon
nijak pfiizpÛsobovat.

Právnické osoby vyuÏijí peãetû
od ãervence 2016

V praxi to znamená, Ïe právnické osoby
budou moct vyuÏívat pouze elektronické
peãetû, které zaruãují jejich identitu. Fyzické
osoby zase pouÏijí podpisové certifikáty.

Díky tomu zanikají od 1. ãervence 2016 
v ãeském právním fiádu elektronické znaãky.
Nezaniknou ale úplnû. ZÛstanou jako tech-
nick˘ nástroj pro zaji‰tûní integrity doku-
mentu. V právním fiádu uÏ ale nebudou mít
oporu. Pfiesto nebudou nedÛleÏité, dÛvûry-
hodnost dokumentu je totiÏ pfiedev‰ím 
procesní záleÏitost. 

V evropském srovnání pfiitom platí fakt, 
Ïe âe‰i se vlastnû stali prÛkopníky tûchto
elektronick˘ch znaãek a jejich pouÏívání 
v oblasti elektronického podpisu. Evropa je
teì v mírnû odli‰né formû pfiebírá, ale fiíká jim
elektronické peãetû, zejména v tom smûru, Ïe
mohou patfiit v˘hradnû právnické osobû.

Nafiízení eIDAS slibuje vy‰‰í
právní jistotu

Nové nafiízení zvy‰uje právní jistotu elektronic -
k˘ch dokumentÛ. Vypl˘vá z nûj totiÏ, Ïe 
elektronickému dokumentu nesmûjí b˘t 

upírány právní úãinky. To je dÛleÏité. Evrop-
sk˘ zákon totiÏ poprvé v˘slovnû fiíká, Ïe
elektronick˘ dokument má stejnou právní sílu
jako dokument v listinné podobû. U soudu 
a správního fiízení ho tak nesmí odmítnout
jako dÛkaz pouze proto, Ïe je elektronick˘.

Vy‰‰í dÛvûru uÏivatelÛ v elektronické doku-
menty pak zaji‰Èuje eIDAS tak, Ïe poskyto-
vatelÛm sluÏeb vytváfiejících dÛvûru pfiiná‰í
v˘raznû vy‰‰í odpovûdnost za ‰kody.

Mezi hlavní negativa patfií to, Ïe zatím není
vyfie‰en pfievod aktuálních elektronick˘ch
dokumentÛ v rámci nafiízení eIDAS. V brzké
budoucnosti navíc nelze v této problematice
oãekávat v˘raznûj‰í posun.

Problematick˘ je téÏ v˘klad eIDAS v pfiípadû
strojového podepisování pfii pfienosu 
úãetních záznamÛ a také samotn˘ ãesk˘
zákon o úãetnictví, dokud v nûm nedojde ke
zmûnû zpÛsobu pfiipojování podpisu 
u úãetních záznamÛ. 

Na tahu je teì ministerstvo vnitra. Stát je totiÏ
ten, kdo na základû eIDAS má moÏnost 
upfiesnit národní pravidla, která ov‰em nesmí
jít nad rámec poÏadavkÛ eIDAS, aby tak ne-
bránila efektivní implementaci. Ale jak ãasto
se uÏ stávalo, Ïe dobré úmysly dláÏdí cestu
do pekel? Necháme se pfiekvapit.            -onr-

Elektronick˘ systém zároveÀ v˘znamnû ‰etfií
pracnost a ãas na stranû uÏivatele, a sniÏuje
tak náklady na realizaci nákupu. 

Dodavatelé v rámci aukce vystupují v roli
draÏitele. Pracovníci spoleãnosti COOP v roli
odbûratele zvou e-mailem jednotlivé draÏitele
pfiímo do konkrétní aukce se specifikovan˘mi
podmínkami podle toho, o jakou komoditu se
jedná. Z jednoho místa tak vyjednávají cenu
na danou komoditu s více dodavateli, coÏ
pfiedstavuje úsporu ãasu. 

Spoleãnû vytvofiená aukce pfiedstavuje 
procesnû efektivní zpÛsob nákupu zboÏí,
pfiiãemÏ na základû jejich v˘sledkÛ se 
pfiistupuje k formálním náleÏitostem obchod-
ních vztahÛ. Samotné trvání aukce 
je ohraniãeno ãasem, takÏe aukce je
ukonãena automaticky po vypr‰ení ãasového
limitu, nebo ji mÛÏe odbûratel prodlouÏit,
pokud je pfiedpoklad docílení lep‰ích 
obchodních podmínek.

„Na aukãní den zpravidla naplánujeme 
nûkolik aukcí na konkrétní komodity. 
S pomocí na‰eho aukãního systému jsme
schopni oslovit více dodavatelÛ, a to vÏdy
transparentnû a v jednom ãase. Díky tomu
mÛÏeme sjednat ceny, které jsou pro nás 
v daném ãase ty nejlep‰í. Aukãní systém 
se stal nezbytnou souãástí na‰í obchodní
ãinnosti,“ fiíká Dr. Zdenûk Krejãí, fieditel
marketingu COOP Centrum.                -onr-

Vydavatel: CCV Informaãní systémy, Iâ: 46963740

Nákup podílu ze strany CCV Informaãní
systémy byl logick˘m zavr‰ením vzá-
jemné spolupráce – jiÏ pfied více neÏ
rokem totiÏ do‰lo k faktickému propojení
aktivit obou firem zavedením sluÏby
ORION Instantní platba pro ãesk˘ a slo -
vensk˘ trh.

Ta je nyní nedílnou souãástí nové verze
ORION 2016 a umoÏÀuje jeho uÏivatelÛm
získat chybûjící finanãní prostfiedky 
z pozdû placen˘ch faktur prostfiednictvím
systému investiãní aukce prakticky
okamÏitû.

„Velcí v˘robci dosáhnou na velmi dobré
podmínky financování v bance nebo mají
dostatek vlastních prostfiedkÛ. My se ori-
entujeme na malé a stfiední podniky, pro
které jsou bankovní produkty tohoto typu
ãasto nedostupné,“ fiíká jednatel Investiã -
ních aukcí Adam ·oukal.

„Díky elektronické fakturaci nebo vyuÏití
plnohodnotného EDI mÛÏe faktoring
pouÏívat elektronické originály dokladÛ,
ãímÏ odpadá zátûÏ v podobû mnoÏství 
papírové administrativy. Cel˘ proces 
financování s pomocí Instantní platby
je tak velmi rychl˘ a spolehliv˘,“ fiíká 
Dalibor Damborsk˘, jednatel spoleãnosti
CCV Informaãní systémy.

„Hledali jsme partnera, s nímÏ budeme
schopni zdigitalizovat faktoring. Nepochy-
buji, Ïe spojení dlouhodobého technolo -
gického know-how a dravého mládí 
v oblasti provozního financování umoÏní
obûma firmám dal‰í úspû‰n˘ rozvoj,“
dodává Dalibor Damborsk˘.

Jeho slova potvrzuje i aktuální situace 
v âeské republice, která pfied sebou má 
v oblasti faktoringu bezpochyby velk˘ po-
tenciál. Jeho prostfiednictvím je zde totiÏ
pfiedfinancováváno pouze kolem 3 % 
faktur, naproti tomu napfiíklad ve Velké
Británii se jedná o témûfi 14 %. 

V˘razn˘ nárÛst objemu poskytnut˘ch 
financí pak lze oãekávat u sluÏby ORION
Instantní platba. „Oãekáváme nárÛst 
v hodnotû 150 aÏ 200 milionÛ profinanco-
 van˘ch za kaÏd˘ mûsíc,“ doplÀuje Adam
·oukal, a pokraãuje: „âastou pfiekáÏkou
ve faktoringu jsou pro men‰í firmy mini -
mální roãní faktoringové limity a minimální
poãty odbûratelÛ. Obchodní spoleãnosti
nebo podnikatelé ve sluÏbách ani nemají
Ïádná fixní aktiva jako je v˘robní hala.
Rádi bychom sluÏbou nadále zaplÀovali
mezeru, kterou v této oblasti u nás 
jednoznaãnû vnímáme. Díky dobrému
v˘bûru odbûratelÛ ani jediná faktura
nezÛstala neproplacena.“                 -onr-

K majetkovému propojení 
technologické spoleãnosti CCV
Informaãní systémy a mladého
úspû‰ného startupu Investiãní
aukce, do‰lo na pfielomu listo -
padu a prosince. 

BRNùNSK¯
START-UP 
ZÍSKAL 
SILNÉHO 
PARTNERA

AUKâNÍ SYSTÉM POMÁHÁ EFEKTIVNùJ·ÍMU 
NÁKUPU ZBOÎÍ PRO PRODEJNY COOP

NASTUPUJE EVROPSKÉ NA¤ÍZENÍ eIDAS

priklepnuto!


