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Globus âR, kter˘ nabízí kolem 15 tisíc
druhÛ potravináfiského a 45 tisíc druhÛ
nepotravináfiského zboÏí (spolu s 50 tisíci
v˘robky pro kutily a zahrádkáfie v prodej-
nách Baumarkt) si ve v˘bûrovém fiízení
zvolil nového poskytovatele pro EDI 
komunikaci se sv˘mi dodavateli. Tímto
klíãov˘m partnerem se stala spoleãnost
CCV Informaãní systémy, která nahradila
dosavadního hlavního poskytovatele 
EDI sluÏeb pro Globus âR, spoleãnost 
Telefónica O2. 
Ke zmûnû poskytovatele sluÏeb EDI do‰lo 
jednorázovû, a to 24. ãervna 2010. Do 
této doby probíhala migrace dodavatelÛ
Globusu âR ze spoleãnosti Telefónica O2

na CCV Informaãní systémy, aby se k v˘‰e
uvedenému datu zmûna uskuteãnila zcela
hladce na stranû dodavatelÛ, i samotné
spoleãnosti Globus âR. „Fakt, Ïe jsme se
stali hlavním poskytovatelem sluÏeb EDI
pro spoleãnost Globus âR, nás velmi 
tû‰í a zároveÀ zavazuje. Prostfiednictvím
fie‰ení EDI ORION pfiicházíme s ovûfien˘m 
a spolehliv˘m nástrojem pro fie‰ení 
elektronické komunikace pfiesnû podle 
individuálních potfieb spoleãnosti Globus
âR, které jsme mohli díky na‰í mnohaleté
spolupráci detailnû poznat,“ fiíká David 
Reichel, fieditel divize CCV eBusiness.

EDI od CCV Informaãní systémy s jedinou
v˘jimkou pro v‰echny dodavatele
Vzhledem k tomu, Ïe spoleãnost CCV 
Informaãní systémy zákazníkÛm poskytuje

fie‰ení elektronické v˘mûny dokumentÛ
EDI ORION v âeské a Slovenské republice
jiÏ více neÏ deset let, patfií mezi dvojici 
nejpreferovanûj‰ích poskytovatelÛ EDI 
komunikace na trhu. Podobnû jako 
u nûkter˘ch jin˘ch fietûzcÛ má i nejvût‰í
podíl mezi dodavateli Globusu âR – pln˘ch
41 %. Z ostatních poskytovatelÛ EDI 
zde má v˘znamnûj‰í podíl jen spoleãnost
Editel (35 %), dal‰í tfii providefii EDI
dosahují okolo pûtiprocentní hranice 
a ménû. Právû zákazníci Editelu, ktefií jsou
zároveÀ dodavateli Globusu âR, tak 
pfiedstavují v˘jimku – jejich elektronická
komunikace mÛÏe b˘t nyní fie‰ena
napfiímo, podobnû jako tomu bylo dosud
u zákazníkÛ fietûzce napojen˘ch pfies 

konsolidaãní centrum ORION od CCV.
V‰echny ostatní dodavatele spoleãnosti
Globus âR s úãinností od 24. ãervna 2010
prostfiednictvím EDI ORION propojila 
spoleãnost CCV Informaãní systémy. 
„V obchodním kontaktu s na‰imi doda-
vateli dlouhodobû preferujeme vyuÏívání
efektivních technologií, které usnadÀují
vzájemnou spolupráci a v˘raznû urychlují
tok zboÏí a informací. Jsem pfiesvûdãen, 
Ïe volba nového hlavního poskytovatele
sluÏeb EDI je pro na‰e dodavatele dobrou
zprávou a krokem k posílení na‰ich 
obchodních vztahÛ, a pomÛÏe na‰i spo-
lupráci s dodavateli dále zefektivnit,“ fiíká
Jan Dadík, vedoucí zboÏového hospodáfiství
a organizace, Globus âR.                   -ktk-
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OCENùN¯ SYSTÉM PRO 
INSOLVENâNÍ SPRÁVCE®

Systém ISIS od spoleãnosti CCV Informaãní systémy 
je prvním a unikátním fie‰ením komplexní agendy 
související s v˘konem funkce insolvenãního správce na
tuzemském trhu. Produkt získal ocenûní v odborné soutûÏí 
IT produkt roku 2010 v kategorii informaãních systémÛ.

TRENDY PODNIKOV¯CH SYSTÉMÒ
VE ZMùNÁCH TRHU

JE VÍNO, KTERÉ KUPUJETE 
NEBO PIJETE, PRAVÉ?
Ujistûte se o pÛvodu a kvalitû vína na portálu 
Puvodvina.cz, kde si kaÏd˘ konzument vína mÛÏe
ovûfiit pravost tuzemsk˘ch zatfiídûn˘ch vín. Jedná se
vÛbec o první takov˘ projekt ochrany spotfiebitele
nejen v Evropské unii.

PROFESIONÁLNÍ LOGISTIKA, KDYÎ
SYSTÉMY PROMLOUVAJÍ
Dodavatelé mléãn˘ch v˘robkÛ díky fie‰ení EDI 
propojili své systémy s poskytovatelem logistick˘ch
sluÏeb Alimpex Food. Ten úspû‰nû implementoval 
EDI fie‰ení, které kompletnû pokr˘vá ve‰keré logistické
procesy. 
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Ekonomická krize je zfiejmû trochu jiná, 
neÏ se z povrchních komentáfiÛ mÛÏe zdát.
Nejedná se totiÏ o krizi cyklickou, ale o krizi
zpÛsobenou pfiíli‰ rychl˘m pfieskupováním
trhÛ v globalizovaném svûtû. V tomto boji
prohráváme, bohatství se pfiesouvá ze stále
ménû efektivních „vyspûl˘ch“ ekonomik
smûrem na v˘raznû efektivnûj‰í v˘chod, 
zejména do âíny. Tento fakt má mnoho pfiíãin,
ale pokud s tímto stavem chceme skuteãnû
nûco dûlat, jedinou cestou je restrukturalizace
ekonomického prostfiedí.

V minulosti pracovala vût‰ina lidí v zemûdûlství,
díky v˘voji technologií v‰ak dnes poskytuje
práci pouh˘m 4 % lidí. S prÛmyslem je to 
stejné. JiÏ nikdy u nás nebude v prÛmyslu 
pracovat, i v dÛsledku globalizace, tolik lidí jako
v minulosti. ¤e‰ením je poskytovat takové 
produkty a sluÏby, které od nás budou ostatní
ochotni nakupovat. Restrukturalizace ve smyslu
znalostní ekonomiky je nutná. A právû zde
mohou rozhodující roli sehrát informaãní 
a komunikaãní technologie a internet, hlavní
motory právû probíhajících zmûn. 

Je prakticky jisté, Ïe ICT v budoucnu zamûst-
nají víc lidí neÏ prÛmysl. Av‰ak pouze v tûch 
nejrozvinutûj‰ích a nejúspû‰nûj‰ích zemích! JiÏ
nyní jsme svûdky masivního pfiesunu fiady 
aktivit na internet, protoÏe dokázal mimo jiné
zásadnû zmûnit a zefektivnit obchodní, fiídící 
i komunikaãní procesy. ICT spolu se svobodn˘m
internetem, kter˘ není v‰ude na svûtû samozfiej-
mostí (napfiíklad v âínû), bezpochyby mohou
na‰í otevfiené ekonomice pomoci zv˘‰it konku-
renceschopnost a prosadit se na svûtov˘ch trzích.

Jsou zemû, kde si v˘‰e uvedené souvislosti
jasnû uvûdomují. Napfiíklad ve Finsku, kde má
pfiístup k internetu pln˘ch 95 % obyvatel, platí
od ãervence zákonné zaji‰tûní rychlého internetu
jako obãanského práva v minimální úrovni 
1 megabit/sec. s plánovan˘m navy‰ováním na
hodnotu 100 megabitÛ/sec. v roce 2015! MÛj
první dojem byl, Ïe se jedná o dal‰í z pochybnû
– podpÛrn˘ch vládních nápadÛ, ale opak bude
pravdou. Finsko je zkrátka jiné, dlouhodobû 
orientované na vzdûlání a s ním spojené hi-tech.
O podobném kroku v‰ak uvaÏují jiÏ i v USA. 

A jak jsme na tom my s tolik omílanou znalostní
spoleãností? Nijak slavnû – a navíc to nevy-
padá, Ïe by se v tomto ohledu mûlo do 
budoucna nûco zmûnit k lep‰ímu. Zatím jsme
se jen omylem vyhnuli hloupému ‰rotovnému.  

-kmr-

V¯KONN¯M 
¤EDITELEM 
VÁCLAV PINKAVA

Nov˘m v˘konn˘m fieditelem CCV 
Informaãní systémy se stal Václav
Pinkava. Ve své nové funkci je 
zodpovûdn˘ za strategické a opera-
tivní fiízení celé spoleãnosti a její
rozvoj jak v rámci âR, tak i zahraniãí.

ZároveÀ bude jeho úlohou manaÏersky
zastfie‰ovat vedení jednotliv˘ch divizí
spoleãnosti. „Od jmenování nového
v˘konného fieditele si slibujeme
zdokonalení obchodních a servisních
modelÛ pro dal‰í rozvoj a získání
nov˘ch obchodních partnerÛ. Na‰í
ambicí je udrÏet pozice jednoho 
z nejpreferovanûj‰ích dodavatelÛ in-
formaãních systémÛ v rámci vybran˘ch
odvûtví,“ fiíká Dalibor Damborsk˘, 
jednatel spoleãnosti.

Václav Pinkava to vnímá jako v˘zvu:
„Mám za sebou pestré a úspû‰né 
pÛsobení v ICT v rÛzn˘ch podnicích 
v âesku i v zahraniãí, a mám tedy 
s ãím srovnávat. Spoleãnost CCV 
Informaãní systémy má v˘borné
pfiedpoklady nadále roz‰ifiovat své
pole pÛsobnosti a zejména spoko-
jenost sv˘ch zákazníkÛ. Máme silné
portfolio fie‰ení a t˘m schopn˘ch,
odhodlan˘ch lidí. M˘m úkolem je
maximalizovat tento potenciál.“

Nov˘ v˘konn˘ fieditel má za sebou 
bohaté profesní zku‰enosti v oboru
ICT. Pfied nástupem do CCV Infor-
maãní systémy pÛsobil více neÏ 4 roky
ve funkci CIO a ãlena pfiedstavenstva
ve Vltava Labe Press. Zastával téÏ
fiídící funkce a obchodní, implemen-
taãní a v˘vojáfiské pozice v mnoha
tuzemsk˘ch a britsk˘ch spoleãnostech
vãetnû ‰esti let u britské Po‰ty. 
Václav Pinkava vyrÛstal v Británii 
a je absolventem Oxford University. 
V roce 2007 získal titul CIO roku 2007
v komerãní sféfie, ocenûní udûlované
ãasopisem Business World.
Ve svém volném ãase se vûnuje
‰estiãlenné rodinû, malování, hudbû,
poesii a jejím pfiekladÛm. Mezi jeho
koníãky patfií téÏ  bleskové ‰achy.

-onr-

Kvalita podpofiena tisíciletou tradicí
âeské pivo a ãesk˘ chmel. Nerozluãná
dvojice, která spoleãnû vytváfií nepfiehléd-
nuteln˘ stfiípek na‰eho národního bohatství.
Oboje nás ve svûtû proslavilo a díky 
své jedineãnosti se navíc mÛÏe py‰nit
chránûn˘m oznaãením pÛvodu v rámci
Evropské unie. Po zapsání Îateckého

chmele v roce 2007 následovalo o rok
pozdûji chránûné oznaãení âeské pivo.
Oboje znamená kromû jedineãnosti 
i záruku vysoké kvality, dÛraz je v rámci
tûchto registrací kromû mnoha dal‰ích
parametrÛ kladen na suroviny vãetnû
ãesk˘ch odrÛd chmele. Prim mezi nimi
hraje zejména Îateck˘ poloran˘ ãerveÀák,

âeská republika nemá pfiíli‰ mnoho komodit, které by byly celosvûtovû úspû‰né,
uznávané a sv˘m zpÛsobem jedineãné. Pár bychom jich v‰ak na‰li, a urãitû by mezi
nimi nechybûl ãesk˘ chmel. Jako jeden z nevût‰ích producentÛ chmele na svûtû 
jej vyváÏíme do 75 zemí, zejména do Japonska, Nûmecka, âíny, Ruska, Polska, 
Vietnamu a Indie. Mezi nejnovûj‰í odbûratele v‰ak patfií napfiíklad také Kolumbie
nebo Botswana. Na skuteãnosti, Ïe se odbûratelé ãeského chmele kdekoli na svûtû
mohou spolehnout na jeho pÛvod a kvalitu, mají v˘znamn˘ podíl i informaãní 
technologie, které se i v oblasti chmelafiství stále v˘raznûji prosazují.

âESK¯ CHMEL MÁ VE SVùTù SKVùL̄  ZVUK – ZA JEHO
PRAVOST A KVALITU RUâÍ I INFORMAâNÍ TECHNOLOGIE

pokraãování na str. 2

kter˘ je na velmi nároãném svûtovém trhu
stále uznáván jako standard ‰piãkové kvality.
Pivu dává jemné chmelové aroma bez
vedlej‰ích nepfiíjemn˘ch vÛní a pachÛ. Tato
jedineãnost je v‰ak vykoupena tisícilet˘m
v˘vojem, bûhem kterého se vytvofiily 

ERP systémy pfiedstavují v souãasnosti naprosto nezbyt-
nou komponentu pro úspû‰né fiízení firem. V souvislosti 
se zmûnou trÏního prostfiedí se v poslední dobû objevily
nûkteré nové smûry ve vyuÏívání ERP systémÛ jako business
intelligence nebo tlak na fiízení vztahÛ se zákazníky.
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VÍTE, TĚCH 
PAPÍRŮ NA STOLE 
UŽ MÁM FAKT
PLNÝ BREJLE

ŘÍKAJÍ, ŽE 
PAPÍROVÁNÍM 
JEŠTĚ ŽÁDNÝ 
ÚŘEDNÍK 
NEUMŘEL.

a upevnily v˘jimeãné biologické vlastnosti
této odrÛdy. Tisíciletá tradice pûstování
chmele v ãesk˘ch zemích pfiitom rozhodnû
není Ïádnou nadsázkou. První zprávy 
o chmelu totiÏ pocházejí jiÏ z 8. a 9. století.
Na pfielomu tisíciletí se jiÏ jedná o plo-
dinu v˘znamného hospodáfiského vyuÏití 
a chmel z âech se zaãíná vyváÏet po Labi
do sousedních zemí. K v˘znamnému
roz‰ífiení a zvelebení chmelafiství do‰lo 
za panování císafie Karla IV., kter˘ si byl
vûdom pfiedností chmele pûstovaného 
v âechách. Z nûkter˘ch jeho opatfiení je
zfiejm˘ i urãit˘ zpÛsob ochrany i dozor nad
jeho pûstováním. Chmel se pûstoval na
mnoha místech v âechách, postupnû se
v‰ak soustfieìoval na Rakovnicko, Lounsko,
Ú‰tûcko a Klatovsko. 

S rostoucím v˘znamem rostly 
i snahy o podvody
Známkování chmele, zahrnující oznaãování
a ovûfiování místního pÛvodu chmele, má
v âechách dlouholetou tradici. Zaznamenat
ho mÛÏeme jiÏ v 16. století, protoÏe mnozí
obchodníci míchali ãeské chmele s ménû
hodnotn˘mi a tyto smûsi vydávali za ãeské
chmele. Známkování tehdy organizovala
mûsta, která oznaãovala chmel mûstskou
peãetí a písemn˘m osvûdãením. Nejstar‰í
listina, dosvûdãující pÛvod chmele, pochází
z roku 1575 z Rakovníka. Vytváfií se rovnûÏ
sdruÏení mû‰ÈanÛ, která vydávají platné
fiády pro pûstitele chmele a souãasnû
vznikají nové profese zabezpeãující
ochranu chmele – dozorci, cejchovníci,
mûfiiãi a fiada dal‰ích. K dal‰ímu rozmachu
chmelafiství dochází za vlády Marie Terezie,
která vydala na nátlak pûstitelÛ v roce 1750
patent zakazující míchání ãesk˘ch chmelÛ

s cizími a v roce 1769 patent o známková-
ní chmele. Ten nafiizoval magistrátÛm 
a vrchnostensk˘m úfiadÛm peãetit chmel
úfiední peãetí a vydávat listinu o pÛvodu
chmele. Pozdûji v‰ak jiÏ tato nafiízení 
nestaãila, proto byla v roce 1884 zfiízena
Známkovna chmele v Îatci. Od této doby
byla pfiijata fiada zákonn˘ch opatfiení, 
nejnovûji zákon ã. 97/1996 Sb. o ochranû
chmele, kter˘ tak upravuje jeho certifikaci,
podobnû jako v rámci EU Nafiízení Rady
1952/2005 a Nafiízení Komise 1850/2006.
Institucí, která je povûfiena provádûním cer-
tifikace chmele v âR je pak Ústfiední kontrolní
a zku‰ební ústav zemûdûlsk˘ (ÚKZÚZ).

âesk˘ chmel jedineãn˘ i v procesu 
dÛkladné kontroly
Zákonem upravená dokladovatelnost
pÛvodu ãeského chmele, kdy producent
musí chmel zváÏit, oznaãit, zaplombovat 
a vystavit Prohlá‰ení producenta o poãtu
a váze oznaãen˘ch obalÛ s chmelem podle
katastrálních území a odrÛd chmele, je jen
prvním krokem nároãného a dÛsledného
procesu certifikace. ÚKZÚZ následnû
provádí ovûfiování pfiedem oznaãeného
chmele a chmelov˘ch produktÛ s vys-
tavením ovûfiovací listiny a zaji‰Èuje
provádûní kontroly nad dodrÏováním
zákonn˘ch povinností. „KaÏd˘ obal se
chmelem je u pûstitele oznaãen ‰títkem,
kter˘ je námi vydán a obsahuje údaje 
o odrÛdû chmele, chmelafiské oblasti,
roãníku skliznû, obci, kde je chmel vypûs-
tován a pofiadové ãíslo ‰títku,“ fiíká 
Ing. Vladimír Barborka z ÚKZÚZ. KaÏdá
skupina ÏokÛ nebo hranolÛ chmele 
je provázena jiÏ zmínûn˘m Prohlá‰ením
producenta, pfiiãemÏ kopie tohoto doku-
mentu putuje na ÚKZÚZ ke kontrole. Druh˘
stupeÀ certifikace – ovûfiování v rámci
ÚKZÚZ – v‰ak nespoãívá v pouhé kontrole
uveden˘ch údajÛ. „Kromû pÛvodu chmele
kontrolofii dohlíÏejí rovnûÏ na splnûní 
minimálních kvalitativních poÏadavkÛ
stanoven˘ch v rámci EU Nafiízením Komise
1850/2006, kter˘m se stanoví provádûcí
pravidla pro vydání ovûfiovacích listin
pÛvodu pro chmel. Zkoumá tak napfiíklad
chmelové pfiímûsi nebo vlhkost chmele 
a samozfiejmû mÛÏe vydat negativní
stanovisko a pfiíslu‰n˘ chmel z procesu
certifikace vylouãit.“ upfiesÀuje Ing. Barborka.
Jin˘ kontrolor jiÏ zpracovan˘ chmel nebo
chmelov˘ produkt zváÏí, opatfií ovûfiovací
znaãkou a vystaví pfiíslu‰né váÏní listiny.
Cel˘ proces certifikace je zavr‰en vydáním

ovûfiovací listiny – certifikátu na zkontrolo-
vané mnoÏství chmele v souladu s pfiís-
lu‰n˘mi nafiízeními EU pro chmel. Zmínûné
certifikaãní fiízení je tak základním podkla-
dem pro uÏívání chránûného oznaãení
pÛvodu Îateck˘ chmel. OdbûratelÛm 
z celého svûta pak proces certifikace
garantuje pÛvod a kvalitu ãeského chmele
a podílí se tak na jeho svûtové proslulosti.

Rok 2009: tisíce hektarÛ i tun chmele
LoÀsk˘ rok hodnotí ãe‰tí chmelafii jako
dobr˘, za posledních 12 let ãtvrt˘ nej-
úspû‰nûj‰í. Na plo‰e 5307 ha bylo sklizeno
témûfi 6616 tun chmele, coÏ odpovídá

v˘nosu 1,25 t/ha. Stejné mnoÏství chmele
bylo pochopitelnû i oznaãeno. Pokud 
se t˘ká druhého stupnû certifikace,
ovûfieno bylo v rámci ÚKZÚZ 1288 tun 
neupraveného chmele a 4642 tun 
upraveného chmele, pfiiãemÏ bezmála 
95 % pfiipadá na granule, zbytek pfied-
stavuje lisovan˘ chmel. Îateck˘ poloran˘
ãerveÀák pak byl v roce 2009 vysazen 
na celkové plo‰e 4627 ha, coÏ pfiedstavuje
více neÏ 87 % ve‰keré sklizÀové plochy. 
Zajímavá je rovnûÏ vûková struktura
porostÛ chmele. Nov˘ v˘saz byl v loÀském
roce zaznamenán na 257 ha ploch (nece-
l˘ch 5 %), naopak porost star‰í 20 let 
je témûfi na tfietinû pûstební plochy.

Tradiãnû nemusí vÏdy znamenat nejlépe
Oznaãit a ovûfiit tisíce tun chmele znamená
velkou administrativní zátûÏ jak pro
ÚKZÚZ, tak pro samotné pûstitele. I v tak
tradiãní oblasti, jako je chmelafiství, 
se v‰ak s naprostou samozfiejmostí
prosazují informaãní technologie. Papírová
forma komunikace s úfiady je v mnoha
oblastech nahrazována elektronickou 
a nejinak je tomu i v pfiípadû ÚKZÚZ.
Napfiíklad nahrazení papírov˘ch ‰títkÛ 
pro oznaãování chmele samolepícími,
které jsou opatfieny ãárov˘m kódem, se 
u producentÛ chmele setkalo s úspûchem:
„Zavedení samolepících ‰títkÛ s ãárov˘mi
kódy ve spojení s elektronick˘mi váhami
nám pfiineslo zjednodu‰ení práce pfii 
oznaãování obalÛ s chmelem a vystavování
prÛvodních dokladÛ. ·títky s údaji 
o chmelu jsou generovány UKZÚZ Îatec
místo klasick˘ch ‰títkÛ, které je tfieba na‰ít
a zajistit plombou, samolepící ‰títky se 
na obal v urãeném místû pouze nalepí.
Software elektronické váhy pak umoÏÀuje
vytváfiet prostfiednictvím programu „Ïoky”
potfiebné dodací listy bez opûtovného
pofiizování z pomocné „se‰itové” evidence.
Dodací listy lze takto promptnû a opera-
tivnû tisknout,” fiekl Ing. âestmír Hes 
z firmy CHMEL PODLESÍ, s.r.o. Pnûtluky.  
Zjednodu‰ení povinné agendy nabízí pro-
ducentÛm chmele pfiedev‰ím Portál 
farmáfie, od ledna leto‰ního roku inte-
grovan˘ do portálu eagri.cz, kter˘ zpfiís-
tupÀuje jednotlivé registry Ministerstva
zemûdûlství âR. Pfiihlá‰ení uÏivatelé – 
farmáfii – tak mají moÏnost prohlíÏet 
a editovat svoje data v pfiíslu‰ném registru,
pro producenty chmele v Registru chmelnic,
v rámci nûhoÏ jsou evidovány chmelnice 
a související agenda. Hlavní dÛraz je kladen
na jednoduchost a uÏivatelsky pfiíjemné
prostfiedí. Pfiístup do ãásti pro pfiihlá‰ené
uÏivatele na Portál farmáfie, tedy i do 
Registru chmelnic, zfiizují na základû
písemné Ïádosti bezplatnû Agentury pro
zemûdûlství a venkov.

Registr chmelnic – efektivní souãást 
procesu certifikace 
Registr chmelnic zpfiístupÀuje zejména
údaje o chmelnicích pfiihlá‰eného uÏi-
vatele, jedním z jeho hlavních cílÛ je v‰ak 
i usnadnûní podávání povinn˘ch hlá‰ení.
Pro snaz‰í komunikaci mezi producenty
chmele a Registrem chmelnic tak byly

âESK¯ CHMEL MÁ VE SVùTù SKVùL̄  ZVUK – ZA JEHO
PRAVOST A KVALITU RUâÍ I INFORMAâNÍ TECHNOLOGIE
pokraãování ze str. 1

vytvofieny webové sluÏby, které umoÏÀují
staÏení dat o chmelnicích a vydan˘ch
‰títcích do lokálního softwaru chmelafie 
a následnû odeslat povinné hlá‰ení na
ÚKZÚZ. „Informace o chmelu jako je
oblast, katastrální území a odrÛda chmele
svázané se ‰títkem a obsaÏené v Registru
chmelnic jsou pfiístupné pro pfiihlá‰eného
producenta chmele. Získání tûchto infor-
mací a následné pouÏití pfii tisku nebo pfii
vyplnûní formuláfie Prohlá‰ení producenta
o poãtu a váze oznaãen˘ch obalÛ podle
katastrálních území a odrÛd chmele a jeho
odeslání elektronickou cestou u‰etfií hned
dvojí pfiepisování údajÛ a sníÏí tak moÏnost
zanesení chyby.“ fiekl Ing. Jifií Sládek 
z Chmelafiství, druÏstvo Îatec. 

Poptávka po elektronick˘ch sluÏbách 
ze strany producentÛ chmele roste
MoÏnost podání Prohlá‰ení producenta
elektronickou formou vyuÏila v roce 2009
celá fiada producentÛ chmele. „Pln˘ch 
20 % ve‰keré produkce chmele v âR bylo 
v loÀském roce pfiedáno dozorovému
orgánu elektronickou formou do Registru
chmelnic pfies Portál farmáfie. K tomu jistû
pfiispûl i fakt, Ïe k podání Prohlá‰ení 
producenta není tfieba elektronick˘ podpis.
I proto se domníváme, Ïe toto mnoÏství 
v budoucnu dále poroste,“ dodává vedoucí
projektu Michal Ondrá‰ek ze spoleãnosti
CCV Informaãní systémy, která je techno-
logick˘m dodavatelem Portálu farmáfie 
a Registru chmelnic, jehoÏ vedením je
povûfien ÚKZÚZ. Podle marketingového
prÛzkumu, kter˘ mezi pûstiteli chmele
provedla spoleãnost CCV Informaãní 
systémy, skuteãnû plánuje dal‰ích 25 %
chmelafiÛ podat Prohlá‰ení producenta 
v leto‰ním roce poprvé elektronicky. Tento
trend je zcela v souladu se zji‰tûním, Ïe více
neÏ 80% respondentÛ vyuÏívalo v uplynulém
roce pfiihlá‰ení do Portálu farmáfie pro
ãtení informací o chmelnicích a ‰títcích.

Portál farmáfie navíc stále pfiichází 
s nov˘mi funkcemi i vylep‰ením tûch stá-
vajících. Dûje se tak mnohdy na základû
poÏadavkÛ samotn˘ch pûstitelÛ chmele,
jak dokládá i Michal Ondrá‰ek: „NámûtÛ 
od pûstitelÛ chmele si váÏíme, vycházejí
pfiímo z praxe, a proto se je snaÏíme 
v co nejkrat‰ím ãase zohlednit a imple-
mentovat. Takto jsme realizovali napfiíklad
moÏnost zobrazení pfiehledu odeslan˘ch
prohlá‰ení u daného producenta nejen 
v aktuálním roce, ale i za minulá období,
kdy prohlá‰ení podávali elektronickou 
formou, a to díky moÏnosti filtru i za 
jednotlivé roky pfiedchozí. Chmelafii si tak
napfiíklad mohou jednodu‰e porovnávat
v˘sledky skliznû v jednotliv˘ch letech.
Kromû toho jsme pfiidali sumární sestavy
za jednotlivá katastrální území nebo 
upravili tiskové v˘stupy, a to i pro rozpra-
covaná podání. Pokud se t˘ká nejbliÏ‰í 
budoucnosti, testujeme s vybran˘mi 
producenty chmele a pfiíslu‰n˘m 
softwarov˘m dodavatelem také komu-
nikaãní propojení Registru chmelnic pfies
webovou sluÏbu na specializovan˘ chme-
lafisk˘ software. Registr chmelnic je
zkrátka Ïiv˘ organismus, kter˘ se 
plnû pfiizpÛsobuje potfiebám producentÛ
chmele.“
O tom, Ïe dal‰í roz‰ifiování informaãních
technologií má i v oblasti chmelafiství své
opodstatnûní je pfiesvûdãen i Ing. Barborka:
„Podafiilo se ovûfiit pfiínos oznaãování
chmele pomocí ãárov˘ch kódÛ a také
pfiínos elektronické komunikace od produ-
centÛ chmele, kdy vyplÀují Prohlá‰ení 
producenta chmele na Portálu farmáfie.
Logicky je tedy dal‰ím krokem podpora
obou smûrÛ elektronické komunikace
pfiímo v informaãních systémech 
producentÛ chmele chystaná pro leto‰ní 
sklizeÀ.“

Radim Kamler

Foto: Ing. Vladimír Barborka

Foto: Ing. Vladimír Barborka

Foto: Ing. Vladimír Barborka

NO, ALE 
NEHODLÁM 
TO RISKOVAT.

NAŠTĚSTÍ DÍKY NAŠIM
NOVÝM ONLINE
REGISTRŮM PROBÍHÁ 
OVĚŘOVÁNÍ VINIC, 
CHMELNIC NEBO SADŮ 
PRAKTICKY SAMO.
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INFORMAâNÍ SYSTÉM INSOLVENâNÍ SPRÁVCE – ODBORNÍKY OCENùN¯ 
SYSTÉM SPRÁVY INSOLVENâNÍCH P¤ÍPADÒ NA âESKÉM TRHU

Informaãní systém Insolvenãní správce
(ISIS) od spoleãnosti CCV Informaãní
systémy je prvním a unikátním fie‰ením
komplexní agendy související s v˘konem
funkce insolvenãního správce na tuzem-
ském trhu. Nabízí snadné ovládání, auto-
matické hlídání ve‰ker˘ch lhÛt a termínÛ
i potfiebné datové podklady v podobû
pfiedchystan˘ch ãíselníkÛ a automatického
napojení na informace z insolvenãního
rejstfiíku, registru ARES a kurzovní lístky
âNB. V˘hodou ISIS je variabilita jeho
nastavení podle potfieb práce insol-
venãního správce. Zákazník se mÛÏe
rozhodnout napfiíklad pro variantu ISIS
Optimum, kterou lze pouÏívat okamÏitû
po zfiízení uÏivatelského úãtu. A právû
tento smûr nabízeného fie‰ení, tedy 
zamûfiení na maximální efektivitu 
a poskytování systému ve variantû „soft-
ware jako sluÏba“, ocenila odborná
porota v soutûÏi IT produkt roku 2010,
kterou vyhla‰uje ãeská poboãka vydava-
telství IDG a je organizována redakcí
odborného magazínu Computerworld.
Mezi hlavními rysy, kter˘mi se ISIS
odli‰uje od sv˘ch konkurentÛ, porota
vyzdvihla zejména pfiehlednou a efektivní
práci, srozumitelnost a správnost daného
softwaru jako ‰piãkové sluÏby. Dal‰í
moÏností je ISIS Premium, kdy insol-
venãní správce vyuÏívá server umístûn˘
pfiímo u nûj „v kanceláfii”.

Oproti konkurenci fiada dal‰ích v˘hod
V souladu s hodnocením odborné poroty
má ISIS oproti své konkurenci skuteãnû
co nabídnout a poskytuje tak sv˘m 
uÏivatelÛm fiadu jedineãn˘ch benefitÛ 
i funkcí. Nejedná se v‰ak napfiíklad jen 
o poskytování komfortnûj‰ího uÏivatel-
ského nastavení, vy‰‰ího zabezpeãení 
a pfiidané hodnoty funkcí. Klíãovou
v˘hodou je licenãní politika, ISIS je auto-
maticky urãen pro neomezen˘ poãet 
uÏivatelÛ, insolvenãní správce si sám 
a bez omezení vytváfií pfiístupy. V rámci
jedné spoleãnosti je navíc moÏné uÏívat
jednu licenci i více správci. Podobnû 
v pfiípadû ISIS nemusí narozdíl 
od konkurence zákazníci platit licenãní
poplatky za vedlej‰í produkty jin˘ch
firem, rovnûÏ velikost databáze není
omezena. Zásadní rozdíl je i v samotné
instalaci systému. ISIS pfiiná‰í jednodu-
chou instalaci zcela zdarma, po podpisu
smlouvy je moÏné systém okamÏitû
pouÏívat. Dal‰ími unikátními v˘hodami
ISIS jsou napfiíklad moÏnost vysoce
zabezpeãeného pfiístupu odkudkoli 
a automatická aktualizace dat, kdy uÏiva-
tel nemusí nic nahrávat ani instalovat. 

V˘voj na základû praktick˘ch potfieb
„V‰echny v˘stupy realizované ISIS byly
s úspûchem provûfieny soudy a vûfiitel-
sk˘mi institucemi a oznaãeny jako

V leto‰ním roce bylo uvedeno na tuzemsk˘ trh první fie‰ení pro správu insolvenãních pfiípadÛ, informaãní systém Insolvenãní
správce (ISIS). V dobû dramaticky rostoucího mnoÏství insolvenãních fiízení a zároveÀ prudkého sníÏení poãtu insolvenãních
správcÛ je tak novû k dispozici nástroj, jeÏ pfiíslu‰nou agendu zpfiehledÀuje, zjednodu‰uje a zároveÀ urychluje. VÛdãí postavení
na trhu informaãních systémÛ urãen˘ch pro potfieby insolvenãních správcÛ potvrzuje kromû fiady jedineãn˘ch funkcí i fakt, 
Ïe ISIS získal ocenûní v odborné soutûÏi IT produkt roku 2010 v kategorii informaãních systémÛ.
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vhodné následování,“ fiíká expert na 
insolvenãní právo a produktov˘ manaÏer
Luká‰ Pachl ze spoleãnosti CCV Infor-
maãní systémy a dodává: „Hlavní dÛraz
jsme kladli na vysokou efektivitu 
a maximální pouÏitelnost.“ Jeho slova 
o peãlivém v˘voji pak pfiímo z praxe
potvrzuje insolvenãní správce Miroslav
Sládek: „Je to jedineãn˘ systém, kter˘
momentálnû nemá na tuzemském trhu
srovnatelnou konkurenci. Vyhovuje mi,
Ïe se nemusím zab˘vat Ïádnou instalací
a investovat do drahého hardwaru. 
Vzhledem k nárÛstu poãtu insolvenãních
pfiípadÛ se bez informaãního systému 
Insolvenãní správce v podstatû neobejdu.
UmoÏÀuje mi zvládnout se stejn˘mi
zdroji více insolvenãních pfiípadÛ“.

Software jako sluÏba pfiiná‰í 
mimofiádnou jednoduchost uÏívání
ISIS nabízí i dal‰í podstatné zjednodu-
‰ení a tím je, kromû klasické instalace 
v místû, moÏnost vyuÏití varianty „soft-
ware jako sluÏba“. Ve‰kerá data jsou 
v takovém pfiípadû uloÏena na vzdáleném
serveru a uÏivatel vyuÏívá pro práci
rozhraní bûÏného webového prohlíÏeãe.
Insolvenãní správce Tomá‰ Kuãera
popisuje v˘hody takového fie‰ení: „Pfii
zpracování pfiípadu se lze mnohem více
soustfiedit na odborn˘ pfiínos, zatímco
papírování je znaãnû usnadnûno. Na‰e

GASTON: STABILITA A KVALITA IS MAJÍ PRO NÁS NEVYâÍSLITELNOU HODNOTU
Spoleãnost GASTON byla zaloÏena jiÏ 
v roce 1991 coby rodinná tradingová
firma zamûfiená na import a distribuci 
zejména konzervovan˘ch potravin. JiÏ od
svého zaloÏení pfiitom vyuÏívala infor-
maãní systém, i kdyÏ tehdy je‰tû ve velmi
jednoduché podobû. V roce 2006 se 
GASTON po problémech s pfiedchozím
systémem rozhodl nasadit Microsoft 
Dynamics NAV. Jeho pfiínosy se pfiitom
promítly takfika okamÏitû – do‰lo 20 %
zmen‰ení skladovací plochy pfii 12,5 %
rÛstu obratu, sníÏení úvûrového zatíÏení.
Firma také získala stabilní a kvalitní nov˘
systém, kter˘ jí pomáhá pfii kaÏdodenním
provozu.

Vstup âR do EU pfiinesl problémy i trÏby
Se spoleãností GASTON se mohou nejen
ãe‰tí zákazníci setkat na pultech obchodÛ
napfiíklad ve formû populárního konzervo-
vaného ovoce, zeleniny a rybích v˘robkÛ
znaãek Giana, Marina ãi Kaiser Franz Josef.
Kromû tûchto znaãek v‰ak GASTON 
exkluzivnû zastupuje také jiné evropské
v˘robce. V˘robky pfiitom firma dováÏí na
stfiedo a v˘chodoevropsk˘ trh z více neÏ
20 ãasto i exotick˘ch zemí, mezi kter˘mi
figuruje napfiíklad Papua Nová Guinea,
Mauritius, Ekvádor nebo tfieba Filipíny.
Dovoz jednoho kontejneru ãi kamionu
pfiitom trvá v prÛmûru 6 t˘dnÛ, po které je
zboÏí jiÏ ve vlastnictví firmy a je tfieba jeho
pohyb neustále sledovat. 
Nejv˘znamnûj‰í zmûnou v posledních
letech byl pro firmu vstup âeské republiky
do Evropské unie v kvûtnu 2004, kdy
skokovû, a to dokonce o více neÏ 35 %,
vzrostly trÏby, a kdy bylo také tfieba 
v souladu s evropskou legislativou imple-
mentovat nové funkce informaãního 
systému. Tou nejpodstatnûj‰í byla zpûtná
dohledatelnost v˘robních ‰arÏí potravi-
náfiského zboÏí na úroveÀ jednotliv˘ch
palet. UÏ tehdy se ale naplno projevily 
nedostatky tehdej‰ího informaãního sys-
tému a nové funkce tak musely b˘t fie‰eny
provizorním, samostatn˘m systémem.

Pro nov˘ systém byla podmínkou 
nezávislost na dodavateli
GASTON svÛj informaãní systém inovoval
na pfielomu let 2001 a 2002, kdy nasadil
lokální informaãní systém. JenÏe imple-
mentace neprobûhla tak, jak si vedení
firmy pfiedstavovalo a ani roz‰ifiitelnost
neodpovídala pÛvodním pfiedstavám 
managementu. Po vstupu âR do EU 
a raketovému nárÛstu trÏeb tak bylo tfieba
najít nové, profesionální fie‰ení. V roce
2005 se proto firma rozhodla najít takov˘
informaãní systém, kter˘ bude umoÏÀovat
v maximální mífie individuální úpravy 
na míru spoleãnosti a zároveÀ bude
umoÏÀovat zmûnu implementaãního 
partnera bez nutnosti zmûny celého 
systému. V létû 2005, po dlouhém 
a peãlivém v˘bûru a zvaÏování jednotliv˘ch
nabídek zvítûzil Microsoft Dynamics NAV
a implementaãní partner CCV Informaãní
systémy. O pfiedchÛdci systému Microsoft
Dynamics NAV pfiitom firma uvaÏovala jiÏ 
v roce 2001, ale tehdy se jí zdálo fie‰ení
pfiíli‰ drahé. Po ãtyfiech letech nepfiíli‰ 
pozitivních zku‰eností s lokálním systémem
s podporou jediného implementaãního
partnera se v‰ak GASTON, i díky nov˘m

funkcionalitám a poklesu ceny rozhodl
zvolit radûji Microsoft Dynamics NAV 
a znovu neriskovat.

Byli jsme pfiekvapeni, Ïe v‰echno 
opravdu funguje, jak má
Implementace systému trvala témûfi rok.
Bûhem této doby probûhla detailní 
procesní anal˘za i optimalizace logistiky 
a fiízení skladov˘ch zásob. UÏ bûhem
samotné implementace byl pfiitom 
GASTON velice pfiíjemnû pfiekvapen profe-
sionalitou implementaãního partnera. 
Po roce se pak systém rozbûhl na ostro.
V‰e pfiitom fungovalo tak, jak mûlo. Jedin˘
problém, kter˘ se po spu‰tûní systému
vyskytl, spoãíval v lidském faktoru. Napfiíklad
skladníci si totiÏ museli zvyknout, Ïe pokud
je systém po‰le pro paletu o dvû uliãky dál,
Ïe musí skuteãnû vyskladnit tuto paletu,
aby v‰e fungovalo, jak má. Systém
vyskladÀování mûl pfiitom vÏdycky svÛj
dÛvod – aÈ jiÏ se jednalo o zohlednûní data
expirace nebo tfieba rezervaci dané palety
pro jiného zákazníka. Bûhem prvních dvou
mûsícÛ se pfiitom zamûstnanci s nov˘m
systémem sÏili a získali k nûmu dÛvûru. 

V systému také bylo potfieba provést nûko-
lik zmûn, které pramenily i z toho, Ïe si
management nedovedl fungování nûkter˘ch
ãástí v implementaãní fázi dobfie pfied-
stavit. Implementaãní partner byl pfii 
zavádûní zmûn maximálnû flexibilní 
a nemûlo problém ani s tím provádût
úpravy tfieba o víkendu. Od léta 2006, kdy
byl Microsoft Dynamics NAV ve firmû
spu‰tûn také neustále probíhá dal‰í rozvoj
fiízení skladu a jiné drobné úpravy.

¤e‰ení Business Intelligence za 1 den
V rámci rozvoje informaãního systému se
Gaston rozhodl v ãervenci 2009 nasadit
také specializované fie‰ení pro Business 
Intelligence BI4Dynamics, které spoleãnost
CCV Informaãní systémy zvládla imple-
mentovat bûhem jednoho jediného dne.
Nov˘ informaãní systém tak zaãal 
v˘znamnû pomáhat managementu pfii
fiízení podniku. „DokáÏeme teì lépe 
sledovat poptávku trhu a odbourat nad-
byteãné zásoby. Pro na‰i spoleãnost je
proto velmi dÛleÏité mít dokonal˘ pfiehled
o nákupu, prodeji a zejména zásobách,
které s vyuÏitím správn˘ch, pfiehledn˘ch 

a okamÏitû dostupn˘ch informací mÛÏeme
lépe optimalizovat. ¤e‰ení BI4Dynamics
v‰echny na‰e poÏadavky beze zbytku
splÀuje. Ve‰keré anal˘zy nám pfiehlednû
zobrazuje v uÏivatelsky známém prostfiedí
Microsoft Excel a pro práci s nimi není ani
potfieba otevírat ERP systém,“ uvedla
Yvona ·tûrbová, ekonomická fieditelka
spoleãnosti GASTON.

S Microsoft Dynamics NAV 
jsme u‰etfiili 20% skladového prostoru
S nasazením Microsoft Dynamics NAV 
ve spoleãnosti GASTON pfii‰lo nûkolik 
podstatn˘ch a pfiíjemn˘ch zmûn. Tou 
nejsnáze kvantifikovatelnou byla úspora
skladového prostoru, kter˘ si GASTON
pronajímá od externích dodavatelÛ. Díky
optimalizaci fiízení zásob se bûhem tfií let
podafiilo zmen‰it potfiebn˘ skladov˘ pros-
tor o cel˘ch 20 %, a to i pfiesto, Ïe trÏby
spoleãnosti vzrostly o 12,5%. Kromû toho
se také zlep‰ilo finanãní fiízení, díky ãemuÏ
bylo moÏné sníÏit úvûrové zatíÏení
spoleãnosti, coÏ je pro tento typ podnikání
velice dÛleÏité. Za nejvût‰í pfiínos v‰ak
management povaÏuje fakt, Ïe systém je

kanceláfi tak na zpracování pfiípadu u‰etfií
aÏ 40 % ãasu. S nasazením tohoto 
softwaru je insolvenãní správce schopen
spolehlivû administrativnû zvládnout 
aÏ pûtkrát více insolvenãních pfiípadÛ,“ 
a zároveÀ dodává: „Navíc k datÛm mohu
pfiistupovat odkudkoliv, coÏ mi zase 
podstatnû ‰etfií ãas“.

Bezpeãnost na prvním místû
Pfii v˘voji fie‰ení ISIS byl kladen 
maximální dÛraz na nejvy‰‰í moÏné
zabezpeãení dat, kter˘m musí ãelit
dne‰ní informatizovaná spoleãnost. 
Informaãní systém Insolvenãní správce
obsahuje bezpeãnostní prvky na úrovni
internetového bankovnictví, ‰piãkové
technologie a moderní zabezpeãení 
webov˘ch sluÏeb. Bezpeãnost a elimi-
nace rizika ztráty je dále zaji‰tûna on line
automatick˘m zálohováním dat, pokro-
ãil˘m systémem pfiístupov˘ch práv 
a hesel, ‰ifrováním a samozfiejmû vlast-
ním on line monitoringem. Data jsou
navíc uloÏena na centrálním vysoce
zabezpeãeném úloÏi‰ti s jeho pravidelnou
duplikací do dal‰í bezpeãné lokality. 
Nejnovûj‰í verze 4.0 umoÏÀuje uÏivatelÛm
mimo jiné propojení na systém datov˘ch
schránek nebo t˘movou práci nad doku-
menty a fiízení úkolÛ t˘mu.

Petr Ondrá‰ek

stabilní a spolehliv˘, a to i v tom slova
smyslu, Ïe firma v kaÏdém okamÏiku ví 
o kaÏdé jedné konzervû, aÈ jiÏ je na lodi na
Filipínách, v kamionu v Peru anebo tfieba
na cestû do skladu obchodního domu 
v Brnû. Obchodníci tak pfii jednání se
zákazníky vÏdy pracují s aktuálními 
a správn˘mi údaji, a pokud zákazník potfie-
buje napfiíklad konzervovan˘ ananas, mÛÏe
mu obchodník ihned fiíci, kdy a kolik mu je
schopen ananasu dodat a jaké bude mít
datum exspirace. I díky tomu si tak 
GASTON v dobû krize dokázal udrÏet
v‰echny zákazníky i dosavadní 1,5 miliar-
dové trÏby.

Martin Zikmund
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TRENDY ERP SYSTÉMÒ

ERP systém je podle jedné z definic inte-
grovan˘ poãítaãov˘ systém, kter˘ se
pouÏívá k fiízení a plánování interních 
i externích zdrojÛ, vãetnû hmotného 
majetku, finanãních zdrojÛ, materiálu 
a lidsk˘ch zdrojÛ. Jedná se o softwarovou
aplikaãní architekturu, jejímÏ cílem je fiídit
tok informací napfiíã v‰emi procesy uvnitfi
organizace a spravovat napojení na externí
procesy. ERP systém se skládá ze vzá-
jemnû propojen˘ch modulÛ a obvykle
zahrnuje v˘robu, finance, marketing, 
obchod, logistiku, distribuci, sklady, expe-
dici, lidské zdroje, fiízení kvality a podobnû.
S vyuÏitím centrálního úloÏi‰tû dat 
a poãítaãové platformy tak firma získává
prostfiednictvím ERP systému konsoli-
dované firemní procesy do jednotného 
a celofiremního prostfiedí. Tolik teorie. 
Z rÛzn˘ch historick˘ch dÛvodÛ je v‰ak
vût‰inou realita ERP systému ve firmû
mírnû odli‰ná – vût‰í poãet vzájemnû více
ãi ménû propojen˘ch aplikací na rÛzné 
procesy ve firmû, vût‰í poãet datov˘ch
zdrojÛ pro identickou informaci, nutnost
údaje pro úãely rozhodování a vykazování
dodateãnû shromaÏìovat a automatizo-
vanû ãi ruãnû konsolidovat.

Jeden nebo více systémÛ?
Souãasná ekonomická situace v‰ak pfii
navrhování, pofiizování a provozování ERP
nutí vrátit se v úvahách znovu ke kofienÛm.
Management organizací si dnes vût‰inou
uvûdomuje, Ïe pro rychlou reakci na
zmûnu trÏních podmínek, zmûny ve struk-
tufie financování ãi chování zákazníkÛ,
nebo jenom pro prosté reálné vyhodno-
cování v˘sledkÛ firmy v reálném ãase
potfiebují pfiedev‰ím pfiehledn˘ a jednotn˘
informaãní systém. V souãasn˘ch pod-
mínkách je navíc nutno brát v potaz 
i omezení na stranû finanãních zdrojÛ. 
Z toho také vypl˘vají nûkterá z témat, která
se nyní u ERP dodavatelÛ dostávají 
do popfiedí jako reakce na poÏadavky
zákazníkÛ.

CRM – zákazník pfiedev‰ím
Z pohledu funkãnosti ERP systémÛ je 
nyní patrnû jedním z hlavních trendÛ
funkcionalita, která nabízí moÏnost lépe se
soustfiedit na jeden ze souãasn˘ch
hlavních problémÛ vût‰iny firem, a tím je
snaha si udrÏet stávající zákazníky a efek-
tivnûji vyhledávat zákazníky nové. Jedná se
o samostatné informaãní systémy CRM
nebo specializované moduly komplexních
ERP systémÛ pro správu vztahÛ se
zákazníky. Mnoho zákazníkÛ se k proble-
matice CRM nyní vrací po letech, kdy se
dafiilo dosahovat obchodních v˘sledkÛ bez
zvlá‰tního dÛrazu na aktivní vyhledávání
zákazníkÛ. Problematika marketingu, call
center a dal‰ích zákaznick˘ch aktivit je také
dost ãasto záleÏitostí zvlá‰tního oddûlení
ve firmû, nebo dokonce b˘vá fie‰ena doda-
vatelsk˘m zpÛsobem, coÏ nabízí moÏnost

problematiku CRM také efektivnû oddûlit
od zbytku informaãního systému a nasadit
za tímto úãelem specializované CRM
fie‰ení nebo takové CRM fie‰ení tfieba
provozovat v hostovaném prostfiedí bez
nutnosti nakupovat vlastní licenci.

ManaÏerské nadstavby, controlling
Zvlá‰tní pozornost se v poslední dobû také
vûnuje manaÏersk˘m nadstavbám, po-
drobn˘m anal˘zám, controllingu nebo 
nákladovému úãetnictví. Dfiívûj‰í pfiístup
velmi ãasto smûfioval k tomu, Ïe analytické
nástroje byly brány jako drahá nadstavba
firemních dat pro úzkou skupinku mana-
ÏerÛ. Dnes se oproti tomu od analytick˘ch
nástrojÛ vyÏaduje dostupnûj‰í cena, lep‰í
dostupnost pro ‰irok˘ okruh uÏivatelÛ ve
firmû, mnohem flexibilnûj‰í samoobsluÏná
forma tvorby anal˘z, sestav a grafÛ. Nûko-
likamûsíãní ruãní tvorba konsolidovan˘ch
v˘kazÛ nebo zdlouhavá pfiíprava sloÏit˘ch
anal˘z jiÏ v dne‰ní dobû nedostaãuje.
DÛleÏit˘m aspektem anal˘z a sestav je také
jejich následná dostupnost v rámci t˘mÛ,
nebo celé firmy. Snadné a efektivní sdílení,
spolupráci pfii pfiípravû v rámci ‰ir‰ích
t˘mÛ nebo workflow obûhu dokumentÛ pfii
schvalování mohou pomoci vhodnû fie‰it
kromû samotného ERP také nûkteré por-
tálové technologie.

Hosting aplikací
Jedním z trendÛ, kter˘ není nijak pfievratnû
nov˘, ale spí‰e se znovu vrací na scénu, 
je vyuÏití hostování provozu ERP nebo
CRM aplikací. Celkov˘ dlouhodob˘ pfiínos
na sníÏení v˘sledné ceny za del‰í období
nemusí b˘t tak zásadní. Nezpochybniteln˘
je ale vliv hostingu právû v rychlej‰ím
zprovoznûní systému, v˘raznû niÏ‰ích 
vstupních nákladech, men‰ím riziku, 
Ïe bude funkãní rozdíl mezi poÏadovan˘m
a zprovoznûn˘m systémem nebo v fie‰ení
speciálních situací, jako je napfiíklad 
sezonnost vyuÏívání licencí. V neposlední
fiadû má v˘znam z pohledu struktury 
financování pfiesná pfiedvídatelnost v˘‰e
mûsíãních plateb.

Rozvíjet, ãi zakonzervovat?
V dobû krize se zákazníci samozfiejmû
vûnují také anal˘ze celkového stavu infor-
maãního systému ERP a CRM a vyhod-
nocují náklady spojené s jeho postupn˘m
rozvojem ãi údrÏbou. âasto zji‰Èují, 
Ïe jejich informaãní systém dosáhl velkého
stavu roztfií‰tûnosti a Ïe platí za údrÏbu
nûkolika zastarávajících systémÛ, jejichÏ
vzájemné propojování stojí pravidelnû 
nemalé peníze. Obvykle také míra speci-
fick˘ch úprav jednotliv˘ch aplikací dosáhla
mnohem vût‰í míry, neÏ bylo pÛvodnû
plánováno, a pfiesto není v˘sledná podpora
firemních procesÛ zdaleka ideální. 
V mnoha pfiípadech se také jiÏ jedná 
o verze aplikací, které jiÏ dodavateli ERP
systému nejsou podporovány a je u nich

zv˘‰ené riziko, Ïe pfiechod na novûj‰í verze
operaãních systémÛ, databází ãi imple-
mentace jin˘ch zmûn v infrastruktufie bude
vyÏadovat neplánované v˘daje. Zejména 
v pfiípadû nepodporovan˘ch aplikací 
a vysok˘ch nákladÛ na administraci celého
komplexu aplikací se zákazníci vûnují pfie-
hodnocení celé situace. 
Otázky, které si kladou a na které jim souãasné
moderní verze ERP a CRM systémÛ mohou
pomoci dát odpovûì, jsou napfiíklad:
• Ne‰lo by s novou verzí a námi nabyt˘mi 

zku‰enostmi nyní opravdu implemento-
vat jednotné ERP, jehoÏ celkové náklady 
by byly niÏ‰í neÏ souãasn˘ stav? 

• Kolik zastaral˘ch, nepodporovan˘ch 
ãi nevyhovujících aplikací by mohlo b˘t 
nahrazeno nov˘m ERP? 

• Dokázali bychom zv˘‰it vyuÏití stan-
dardních funkcí ERP a omezit tím míru 
nákladn˘ch uÏivatelsk˘ch úprav? 

Informaãní systémy pro plánování firemních zdrojÛ (ERP – 
Enterprise Resource Planning) pfiedstavují v souãasnosti naprosto
nezbytnou komponentu pro úspû‰né fiízení firem. V souvislosti
se zmûnou trÏního prostfiedí se v poslední dobû objevily nebo
zv˘raznily nûkteré zmûny ve vyuÏívání ERP systémÛ. Co to je ORDRSP?

Zprávu ORDRSP (Order response) 
zasílá dodavatel zákazníkovi (zpravidla
obchodnímu fietûzci) jako odpovûì na
zprávu Objednávka (ORDERS). Zpráva
ORDRSP slouÏí k poloÏkovému potvrzení,
zda dodavatel dodá poloÏky uvedené
v objednávce (ORDERS), pfiípadnû zdali
v ní nûco zmûní nebo nebude schopen
nûkteré uvedené zboÏí dodat.
Prvním obchodním fietûzcem, kter˘ se
rozhodl implementovat zprávu ORDRSP,
je Globus, kter˘ tak uãinil v souvislosti 
s nov˘m skladem ãerstvého zboÏí. Globus
od dubna vyÏaduje pouÏívání ORDRSP 
u dodavatelÛ dodávajících do tohoto
nového skladu. Dal‰í obchodní fietûzce
(COOP, SPAR) zatím teprve uvaÏují 
o zavedení této EDI zprávy.

Jaké v˘hody má pouÏívání zprávy 
ORDRSP?
Zatímco zpráva DESADV je koncipována
hlavnû pro pouÏití v logistice, zpráva 
ORDRSP má hlavní pouÏití v obchodních
procesech. Obsahuje informace, které
umoÏní nákupãímu odbûratele okamÏitû
reagovat na pfiípadné nedodávky. 
V dÛsledku to znamená lep‰í koordinaci
dodávek zboÏí, vût‰í objem dodávaného
zboÏí a tedy i vût‰í objem penûz.

O manuální práci není tfieba uvaÏovat
Dfiívûj‰í praxe komunikace mezi nákupãím
a dodavatelem byla postavena v˘hradnû
na v˘mûnû emailÛ ãi telefonátÛ. Ve‰kerá
kontrola dodávek zboÏí tedy byla závislá
na manuální práci. V praxi to znamenalo
mnoho problémÛ, jak pro dodavatele, tak
pro odbûratele. Dodavatel vystavoval sám
sebe riziku penalizace za nedodávky,
odbûratel riskoval, Ïe v obchodû nebude
mít zboÏí, které oãekává. O pracnosti
manuálních kontrol není tfieba pochybo-
vat uÏ pfii desítkách poloÏek t˘dnû, 
natoÏpak stovkách ãi tisících.
Pfii zavedení zprávy ORDRSP je porov-

nání objednaného a dodaného zboÏí 
nutnost, neboÈ zpráva obsahuje pfiímo
v˘sledek této kontroly. Základní 
varianta je integrace ORDRSP pfiímo 
do ERP systému, ale mnoho systémÛ 
na ãeském trhu tuto zprávu nepodporuje
a mÛÏe b˘t nároãné (zejména finanãnû)
tuto zprávu implementovat. Z tûchto
dÛvodÛ pfiipravila spoleãnost CCV Infor-
maãní systémy fie‰ení, které umoÏÀuje
automatické porovnání pfiímo na stranû
poskytovatele EDI sluÏeb.

Éra automatizace obchodních procesÛ
zaãíná
Zprávu ORDRSP lze generovat zcela
jednodu‰e automatick˘m porovnání EDI
zpráv ORDERS a DESADV. Tuto funkãnost
právû uvádí na trh spoleãnost CCV 
Informaãní systémy, která pfiichází s dal‰ím
z fiady sv˘ch chytr˘ch agentÛ – agentem
pro sledování objednávek. ¤e‰ení je
vhodné pro spoleãnosti, které jsou
schopny avízo dodávky poslat s pfiedsti-
hem v takovém ãase, v jakém oãekává
odbûratel reakci zprávou ORDRSP 
(obvykle cca 6 hodin).
Agent automaticky porovnává souvise-
jící obchodní elektronické dokumenty. 
Ke kaÏdé objednávce od odbûratele
nalezne pfiíslu‰né avíza o dodání zboÏí
(DESADV) a kontroluje, zda bylo objed-
nané zboÏí bezchybnû dodáno ãi nikoliv.
Na základû zji‰tûn˘ch údajÛ generuje
zprávu ORDRSP, která mÛÏe mít násle-
dující scénáfie:
• akceptováno – poloÏky dodacího listu 

jsou stejné, jako poloÏky objednávky 
• neakceptováno – objednávka je jako 

celek odmítnuta 
• zmûna – jedna nebo více poloÏek 

dodacího listu jsou rozdílné oproti 
objednávce (napfi. zru‰ení poloÏek, 
zmûna mnoÏství  nebo náhrada poloÏek) 

V pfiípadû, je-li nalezen rozdíl, zpráva 
ORDRSP obsahuje ke kaÏdé poloÏce

CCV P¤EDSTAVUJE NOVÉHO CHYTRÉHO AGENTA PRO PRÁCI SE ZPRÁVOU ORDRSP

Technologie a trh

Jak informovat odbûratele, Ïe dodávka zboÏí souhlasí s jeho objednávkou bez nutnosti manuální 
kontroly jednotliv˘ch poloÏek? Odpovûdí je automatické porovnání objednávky (ORDERS) a avíza o dodání
zboÏí (DESADV). V˘sledek je následnû obsaÏen ve zprávû ORDRSP.

v˘sledek porovnání, vãetnû vyãíslení
vzniklého rozdílu. Pro vût‰í pfiehlednost
jsou v˘sledky barevnû odli‰eny (zelené
poloÏky jsou v pofiádku, ãervené
chybnû).

Kromû automatického generování zprávy
ORDRSP umoÏÀuje fie‰ení ORION také
”ruãní tvorbu” zprávy jednoduchou
modifikací pfiedplnûného dokladu, kter˘
mÛÏe uÏivatel vytvofiit z pfiijaté objednávky.

Avíza o vznikl˘ch událostech
O samotném v˘sledku zprávy ORDRSP
je dodavatel informován prostfiednictvím
nûkolika druhÛ avíz. Jedná se o upo-
zornûní, o nichÏ mÛÏe b˘t uÏivatel infor-
mován zpÛsobem, kter˘ si v fie‰ení EDI
ORION mÛÏe libovolnû nastavit:
• vygenerování zprávy ORDRSP 
• vygenerování zprávy ORDRSP obsahu-

jící rozdíly oproti objednávce 
• nebyla dohledána referenãní zpráva 

pro ORDRSP 
• chyba pfii generování zprávy ORDRSP 

Pracovat s ORDRSP jednodu‰e v rámci
fie‰ení EDI ORION 2.0
Pracovat se zprávou ORDRSP mohou 
od zaãátku dubna 2010 v‰ichni uÏivatelé
fie‰ení EDI ORION 2.0, které po agentu
pro automatické sledování pfiíjmu
dodávek disponuje jiÏ dal‰í chytrou
funkcí. VyuÏívat automatické generování
zprávy ORDRSP lze bez zásahu do infor-
maãního systému.
Dodavatelé tak mohou prakticky pfies
noc splnit poÏadavky obchodních
fietûzcÛ a pfiejít na efektivnûj‰í zpÛsob 
komunikace. ¤e‰ení tímto jen potvrzuje
svou pozici na technologické ‰piãce 
v elektronické v˘mûnû dokumentÛ (EDI,
eFakturace, Datové schránky), za coÏ
bylo také ocenûno cenou za nejlep‰í IT
produkt roku 2009.

Václav Kameníãek

• DokáÏeme lépe a jednodu‰eji vyuÏít 
s nov˘m ERP systémem ve firmû 
historická data pro strategické a opera-
tivní anal˘zy? 

• PomÛÏe nové ERP lépe skloubit poÏa-
davky managementu, bûÏn˘ch uÏivatelÛ 
a IT oddûlení, které cel˘ systém spravuje? 

Existuje i mnoho dal‰ích rozvíjejících se
trendÛ, napfiíklad mobilní pfiístup k ERP 
a CRM, business process management,
vizualizace, centralizace procurementu, 
integrované prodejní weby, integrované
hledání napfiíã firemními daty a aplikacemi
a dal‰í, ale v souãasné situaci se zákazníci
i dodavatelé spí‰e soustfiedí na efektivnûj‰í
vyuÏití toho, co jiÏ je k dispozici, pfiípad-
nû pfiehodnocování situace, zda by se 
stejného ãi lep‰ího efektu nedalo dosáh-
nout levnûji. Koncepãní rozvoj ERP 
systému u zákazníka je dnes spí‰e

v˘jimkou. Krize v‰ak dfiíve nebo pozdûji
odezní a ti, ktefií se dnes vûnují rozvoji
sv˘ch ERP a CRM systémÛ, budou 
v daleko lep‰í v˘chozí pozici pro rozvoj
sv˘ch aktivit neÏ ti, ktefií vyãkávají. 
Ve finále totiÏ budou muset dohnat
zpoÏdûní, které tímto pfiístupem nabírají,
coÏ bude trvat minimálnû dobu, po kterou
budou posléze nov˘ systém vybírat 
a nasazovat jej, a to u ERP systémÛ 
v souãtu trvá mnoho mûsícÛ, obvykle více
neÏ jeden rok. Problematika, kterou budou
fie‰it, bude v‰ak nejspí‰e velmi podobná té
dne‰ní, pouze se pfiipraví o moÏnost vyuÏít
nynûj‰í krize k preventivnímu vyãi‰tûní 
a optimalizaci sv˘ch procesÛ i za cenu
nepopulárních opatfiení.

Milan Cvrkal 
Autor je produktov˘m manaÏerem 
Microsoft Dynamics ERP.

A PAK SE DIVÍTE,
ŽE JSEM NAŠTVANEJ,
KDYŽ MI ŘÍKAJÍ, 
ŽE TO CO JÁ 
BY ZVLÁDLA
I CVIČENÁ OPICE.

JE TO INTUITIVNÍ,
MÁ TO VŠELIJAKÝ
VYCHYTÁVKY,
POMŮCKY, 
NO JEDE TO 
PROSTĚ SAMO...

JE TO 
VELKÁ 
POHODA.

IMPLEMENTUJEME 
TEN NOVÝ ÉERPÉ 
SYSTÉM DYNAMICS.
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HLÍDÁME PRAVOST A KVALITU TUZEMSK¯CH VÍN
Spotfiebitelé doma i ve svûtû se mohou spolehnout na pÛvod a kvalitu vína z Moravy i z âech. V˘znamn˘ podíl na tom mají informaãní technologie, které pomáhají bránit
fal‰ování vína a dovozu nekvalitního vína ze zahraniãí. K dispozici totiÏ konzumenti vína nyní mají portál www.puvodvina.cz (nebo také www.zatridenivina.cz), na nûmÏ si
mohou ovûfiit kvalitu a pÛvod tuzemsk˘ch zatfiídûn˘ch vín. Jedná se vÛbec o první podobn˘ projekt v rámci EU, a to díky Ministerstvu zemûdûlství âR (MZe), které ve spolupráci
se sv˘m technologick˘m partnerem, spoleãností CCV Informaãní systémy stojí za realizací Registru vinic, kter˘ ochranu spotfiebitelÛ a kvality domácí produkce vína umoÏÀuje.
Mezi samotn˘mi vinafii vyuÏití Registru vinic meziroãnû v˘znamnû vzrostlo. Poãty jejich elektronick˘ch podání oproti minul˘m letÛm vykazují nûkolikanásobn˘ rÛst. 

Registr vinic slouÏí po vinafiích 
a vinohradnících i ‰iroké vefiejnosti
Existence Registru vinic je dána zákonem
321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinafiství 
a jeho správcem je Ústfiední kontrolní 
a zku‰ební ústav zemûdûlsk˘ (ÚKZÚZ).
Vinafii a vinohradníci tak mohou plnit
prostfiednictvím elektronického podání
fiadu povinn˘ch prohlá‰ení vinafiÛ, které
legislativa ukládá podávat do registrÛ vinic.
SlouÏí zemûdûlské vefiejnosti pfieváÏnû 
k propojení s MZe a ÚKZÚZ, a mimo jiné
nabízí zjednodu‰ení komunikace s resort-
ními úfiady. Vinohradníci a vinafii systém
registrÛ vyuÏívají pfiedev‰ím pfii koupi 
a prodeji hroznÛ, coÏ umoÏÀuje ovûfiit 
i jejich pÛvod. TotéÏ následnû platí i o finál-
ním v˘robku, tedy vínu. V souãasnosti je
zaregistrováno v âR 18 000 vinohradníkÛ,
ktefií mohou portál vyuÏívat zdarma, stejnû
jako bûÏn˘ koncov˘ spotfiebitel. 

Elektronická podání základem 
kontrolních mechanismÛ
Samotní vinafii a vinohradníci vyuÏívají
Registr vinic stále více. Poãty elektronic-
k˘ch podání celkovû vzrostly oproti loÀské-
mu roku témûfi dvojnásobnû a témûfi
osminásobnû oproti roku 2008. Jedná se 
o prohlá‰ení o sklizni, produkci a zásobách
nebo v˘kazy pro Vinafisk˘ fond. Dobr˘m
pfiíkladem jsou povinná hlá‰ení o zásobách
vína. Tuzem‰tí v˘robci a obchodníci 
s vínem elektronicky v roce 2009 zaevi-
dovali na 649.622 hektolitrÛ zásob vína,
zatímco pouze jedna ãtvrtina zásob byla
zaevidována z papírov˘ch formuláfiÛ.
Úspûch slavil elektronick˘ zpÛsob podání,
kter˘ vyuÏilo dvanáctkrát více vinafiÛ neÏ 
v loÀském roce, naopak klasick˘ch pa-
pírov˘ch podání ubylo o 48 %. VyuÏití
Portálu farmáfie a Registru vinic dokládají
také roãní statistiky dotazÛ. „V roce 2009
bylo od vinafiÛ na Registr vinic vzneseno
pfies 16800 dotazÛ a ovûfieno bylo témûfi
1200 dodavatelÛ a 2000 vinic,“ uvedl
RNDr. Jan ·kerle, fieditel divize eGovernment
spoleãnosti CCV Informaãní systémy.

Spokojenost s Portálem farmáfie pfii posled-
ní sklizni hroznÛ vyjádfiil i Ing. Jakub ·am‰ula
z Templáfisk˘ch sklepÛ âejkovice. „Ovûfiili
jsme pÛvod více neÏ ‰esti a pÛl miliónÛ
kilogramÛ hroznÛ, coÏ si bez on-line vyuÏití
Registru vinic tûÏko dovedu pfiedstavit.
Nahrazení papírové komunikace elektro-
nick˘mi prohlá‰eními je bezesporu
pfiínosem, zbavujeme se ãasovû nároãné 
a sloÏité administrativní agendy. Ale pro
nás jako v˘robce je pfiínosem hlavnû moÏnost
ovûfiení pÛvodu hroznÛ z jednotliv˘ch vinic
pfii jejich v˘kupu. Dvûma notebooky jsme
nahradili dva a pÛl tisíce v˘kupních lístkÛ.

Je to velmi rychlá  metoda, která naprosto
pfiesnû odhaluje pfiípadné nesprávné údaje,
co se t˘ká pûstitele, vinice, odrÛdy 
i pfiekroãení hektarového v˘nosu.“

O pÛvodu a kvalitû tuzemsk˘ch vín se
ujistûte na www.puvodvina.cz
Koncoví spotfiebitelé doma i ve svûtû se
nyní mohou bez jak˘chkoli pochybností
spolehnout na pÛvod a kvalitu tuzemsk˘ch
vín, která byla zatfiídûna podle zákona 
o vinohradnictví a vinafiství. „Díky Registru
vinic mÛÏe kaÏd˘ spotfiebitel svÛj záÏitek 
z vína umocnit vûdomím jistoty, Ïe hrozny
uvedené odrÛdy pochází z míst, která jsou
na etiketách uvedena,“ uvedl ministr
zemûdûlství Jakub ·ebesta. Právû pro 
koncového spotfiebitele nese Registr vinic
jasnou a srozumitelnou informaci – exis-
tuje totiÏ moÏnost si zde kdykoli on-line
ovûfiit, zda informace na etiketû vína, které
koupil, skuteãnû kvalitou a pÛvodem 
souhlasí, tedy zda se jedná o zatfiídûné víno
certifikované Státní zemûdûlskou a potravi-
náfiskou inspekcí (SZPI) nebo zatfiídûné
privátními subjekty, kter˘m MZe povolilo
pfiiznávat oznaãení VOC (vína originální
certifikace). Jedinou podmínkou je roãník
2000 nebo mlad‰í.

PÛvod a kvalitu vína lze ovûfiit na základû
mnoha parametrÛ, je moÏné si vybrat
Formuláfi na www.puvodvina.cz umoÏÀuje
on-line hledání v zatfiídûn˘ch vínech,
pfiiãemÏ hlavními hledan˘mi parametry
jsou zejména:
• roãník hledaného vína
• odrÛda vína

Dal‰ími hledan˘mi vlastnostmi vína mo-
hou b˘t:
• certifikace podle organizace
• evidenãní ãíslo jakosti, kód zatfiídûní
• v˘robce vína, ãíslo ‰arÏe
• vinafiská oblast a podoblast

AÈ jiÏ se spotfiebitel rozhodne víno ovûfiit
podle jak˘chkoli parametrÛ, v˘sledek by
mûl b˘t vÏdy stejn˘ a mûl by potvrdit nebo
vyvrátit pÛvod a kvalitu pfiíslu‰né lahve
vína. Pro kaÏdého, kdo má pfiístup k inter-
netu, je tak nyní k dispozici rychl˘ 
a jednoduch˘ nástroj, kter˘ umoÏÀuje
zkontrolovat doslova kaÏdou láhev moravs-
kého a ãeského vína, jejichÏ v˘robci podle
zákona zaÏádali o zatfiídûní svého vína, 
a pfiiná‰í tak jejich konzumentÛm jistotu kvality.

„Jsem pfiesvûdãen, Ïe takov˘ projekt bude
velmi uÏiteãn˘ také pro v˘robce vína a my
jej velmi vítáme. Nejde pfiece jen o ochranu
spotfiebitele, ale je to také dobrá souãást
marketingu ke kvalitû vína na‰ich
domácích v˘robcÛ,“ vysvûtluje ·tûpán
Bilíãek a pokraãuje: „Plánujeme také napo-
jení na‰eho internetového obchodu na
tento portál. VÏdyÈ není náhodou, Ïe nám
meziroãnû roste o ãtvrtinu poptávka 
po vínû prostfiednictvím internetu a tohle
je vítan˘ zpÛsob, jak zákazníkÛm
jednodu‰e pfiiblíÏit dostupné informace o
pÛvodu a parametrech zatfiídûn˘ch vín,“
dodává ekonomick˘ námûstek Znovínu
Znojmo.

Petr Ondrá‰ek

UVOLNùN NOV¯
SHAREPOINT 2010
Není náhodou, Ïe mezi nejoblíbenûj‰í
softwarové produkty souãasnosti
patfií Microsoft Office SharePoint
Server 2007. Dokonce podle ankety
CVIS (Centrum pro v˘zkum infor-
maãních systémÛ) mezi manaÏery
úsekÛ informaãních technologií byl
tento produkt hodnocen na prvním
místû. Proto mnohá oãekávání
smûfiují k jeho nové verzi 2010.

Microsoft totiÏ oznámil ukonãení
v˘voje nov˘ch produktÛ Microsoft 
Office 2010, SharePoint 2010, 
Visio 2010 a Project 2010 a uvolnil
v‰echny tyto produkty do v˘roby. 

Zahájení prodeje multilicencí Microsoft
odstartoval v kvûtnu, ãeské krabicové
verze pak uÏivatelÛm nabízí od záfií
2010. Testovací verze nové sady
kanceláfisk˘ch produktÛ si doposud
po celém svûtû stáhlo více neÏ 
7,5 miliónu uÏivatelÛ. Ti prostfiednictvím
sv˘ch cenn˘ch podnûtÛ a zpûtné
vazby pomohli úspû‰nû dovést tyto
produkty do dne‰ní finální podoby.

MICROSOFT DYNAMICS
CRM 2011 JDE ROVNùÎ
DO SVùTA V ZÁ¤Í
V záfií 2010 plánuje Microsoft nabíd-
nout beta verzi dlouho oãekávaného
fie‰ení Microsoft Dynamics CRM
2011. Pro v‰echny zájemce z fiad
firem a partnerÛ bude tento systém
pro fiízení vztahÛ se zákazníky dos-
tupn˘ jak v hostované, tak standardní
formû. 

„Microsoft Dynamics CRM nabídne
v‰em firmám inovativní funkce, které
splÀují specifické potfieby jednotli-
v˘ch firemních zákazníkÛ a souãasnû
znaãnû zvy‰ují produktivitu práce,”
fiíká Petr Hampejs, marketingov˘
manaÏer divize podnikov˘ch fie‰ení
spoleãnosti Microsoft. „V‰em na‰im
partnerÛm navíc nové CRM fie‰ení
otevfie dal‰í moÏnosti pro jejich rÛst
díky jednotnému v˘vojovému pro-
stfiedí pro hostované i standardní
nasazení,” dodává.

V ãervnovém v˘zkumu spoleãnosti
Forrester Research byly produkty 
Microsoft Dynamics CRM ocenûny
jako nejlep‰í fie‰ení pro stfiední a velké
spoleãnosti. Nová verze CRM je
postavena na tûchto pozitivnû hodno-
cen˘ch funkcích a je doplnûna 
o mnohé dal‰í. Jejich pfiíkladem je
je‰tû tûsnûj‰í provázání s aplikacemi
Microsoft Office vãetnû prohloubené
podpory uÏivatelsk˘ch rolí, dále pak
propojení s dokumentov˘mi kni-
hovnami v Microsoft SharePoint.
Novinkou jsou i nové moÏnosti pro
vizualizaci informací.

MICROSOFT 
NOVINKY

Programátofii Registru vinic na náv‰tûvû zku‰ební vinafiské laboratofie 
v Klentnici, která slouÏí k provádûní rozborÛ pro úãely zatfiiìování vína

SOUTùÎTE A VYHRAJTE MLADÉ
SVATOMARTINSKÉ VÍNO!

SoutûÏ

Je to velmi jednoduché, zábavné a navíc pouãné!
Staãí správnû odpovûdût na tfii zdánlivû zapeklité otázky, se kter˘mi v‰ak pomÛÏe
zbrusu nov˘ portál www.puvodvina.cz, na nûmÏ si nyní mohou v‰ichni konzu-
menti moravsk˘ch a ãesk˘ch vín ovûfiit jejich pÛvod a kvalitu.

S portálem www.puvodvina.cz, kter˘ toho umí opravdu hodnû, bude nalezení
správn˘ch odpovûdí doslova hraãkou na nûkolik desítek sekund!

Otázka ã. 1: 
Kolik zatfiídûn˘ch odrÛd vína má certifikováno 
za rok 2008 v˘robce vína Jan Rajsk˘?

Otázka ã. 2: 
Kolik v˘robcÛ vína ze Znojemské vinafiské 
podoblasti má zatfiídûnu za rok 2008 
odrÛdu Cabernet Moravia?

Otázka ã. 3: 
Jaká odrÛda vína a od jakého v˘robce 
se skr˘vá pod ãíslem ‰arÏe 8038?

Své správné odpovûdi ode‰lete 
na marketing@ccv.cz a do pfiedmûtu 
zprávy napi‰te SoutûÏ pÛvod vína. 
Vyhodnocení soutûÏe probûhne 
do 11. 11. 2010. Prvních jedenáct 
soutûÏících, ktefií správnû odpoví 
na v‰echny otázky, získá láhev 
certifikovaného Svatomartinského vína 
s ovûfien˘m pÛvodem hroznÛ ze skliznû 2010.
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PROFESIONÁLNÍ LOGISTIKA, KDYÎ SYSTÉMY NAVZÁJEM PROMLOUVAJÍ

CCV ¤ízen˘ sklad

www.ccv.cz

Pfiíklady táhnou
Plnohodnotné propojení systémÛ logis-
tického operátora a jeho zákazníkÛ 
znamená, Ïe tyto systémy automaticky
promlouvají jazykem standardu elektronic-
ké komunikace. Mezi nepfiehlédnutelné
projekty, které demonstrují moÏnosti efek-
tivního nasazení EDI, patfií implementace
fie‰ení ve spoleãnosti Alimpex Food. Na trh
dodává v˘robky ãesk˘ch mlékáren, ve
svém portfoliu má v‰ak i vlastní znaãky
jako napfiíklad Dr. Halífi, Jovomix nebo
Zálesák. Kromû toho pÛsobí i jako posky-
tovatel logistick˘ch a distribuãních sluÏeb
napfiíklad pro Bel S˘ry âesko, jednoho 
z nejv˘znamnûj‰ích hráãÛ na trhu s˘rÛ
(znaãky Veselá Kráva, Gervais, Îeletava,
Smetanito a Kiri) nebo jogurty Müller
Milch. Ve‰kerá vzájemná komunikace mezi
Alimpex Food a tûmito jeho zákazníky
probíhá pouze elektronicky a strukturo-
vanû pfies EDI, na míru ‰ité fie‰ení CCV pro
oblast logistiky kompletnû pokr˘vá 
ve‰keré logistické procesy. 

Konkurenãní v˘hoda LSP
¤e‰ení EDI zde zaji‰Èuje moderní zpÛsob
komunikace, pfii kterém dochází k v˘mûnû
standardních strukturovan˘ch dokumentÛ
(objednávka, faktura, avízo o odeslání
nebo pfiíjmu zboÏí, pfiehled zásob, expe-
diãní pfiíkaz apod.) elektronickou formou
pfiímo mezi jednotliv˘mi podnikov˘mi 
informaãními systémy. Nasazení fie‰ení
CCV EDI pro logistiku s sebou pfiineslo
okamÏité a zároveÀ trvalé v˘hody jak 
na stranû spoleãnosti Alimpex Food, tak 
i jeho zákazníkÛ. Ti mají nyní k dispozici
vysoce spolehlivé a pfiesné logistické
sluÏby, o nichÏ mají dokonal˘ pfiehled 
a které v koneãném dÛsledku znamenají
v˘znamné úspory. Pfii „ruãní“ v˘mûnû
vût‰ího mnoÏství dokumentÛ totiÏ v˘raznû
roste administrativní zátûÏ a poãet chyb,
dochází k nepfiesnostem a ‰patn˘m
dodávkám, coÏ s sebou pfiiná‰í dal‰í ná-
klady i administrativu.
Realizace propojení informaãního systému
Milsoft (Alimpex Food) a SAP (Bel S˘ry
âesko) probûhla hladce za plného provozu
bez nutnosti zásahÛ do informaãních 
systémÛ. ¤e‰ení bylo realizováno pro dva
komerãní sklady (ãesk˘ a slovensk˘). 

KaÏd˘, kdo pracuje v logistice, se stále
ãastûji setkává s pojmem EDI (Electronic
Data Interchange). EDI komunikace pfied-
stavuje celosvûtovû roz‰ífien˘ multioborov˘
standard elektronické v˘mûny dat, kter˘
dominuje v fiadû oborÛ také na ãeském
trhu. V tuzemsku je jeho pfiítomnost pfii
v˘mûnû obchodních a logistick˘ch doku-
mentÛ nepostradatelná díky masovému
roz‰ífiení zejména v retailu, automobilovém
prÛmyslu ãi finanãním sektoru, ale jak je
tomu dnes v pfiepravû a logistice, kde je
na rychlost a pfiesnost v˘mûny doku-
mentÛ kladen snad je‰tû vût‰í dÛraz?  

Mnoho v˘robcÛ ãi distributorÛ vyuÏívá 
pro pokrytí sv˘ch logistick˘ch operací 
k doruãení zboÏí logistick˘ outsourcing,
tedy pfienesení logistick˘ch ãinností na
tfietí stranu – logistické providery (LSP).
VyuÏívání sluÏeb logistického providera
sniÏuje náklady na oddûlení logistiky,
skladování i pfiepravu a zlep‰uje tak pro-
duktivitu. Na druhé stranû mÛÏe ale jeho
vyuÏívání pfiiná‰et men‰í flexibilitu a niÏ‰í
úroveÀ zákaznického servisu pramenící 
z odli‰n˘ch pfiedstav logistického providera
a odbûratele sluÏeb. Odbûratel sluÏeb také
mÛÏe ztratit kontrolu nad sv˘mi logistick˘-
mi operacemi. To v‰ak neplatí, pokud LSP
a jeho zákazník (nûkdy také uloÏitel) pouÏí-
vají k vzájemné komunikaci vhodné
nástroje, které nedostatky vyuÏití sluÏeb
LSP eliminují. Jedním z nejsilnûj‰ích je
elektronická v˘mûna dokumentÛ – EDI.

Síla pramení z efektivního propojení
Stalo se  jiÏ pravidlem, Ïe logistiãtí pro-
videfii vyuÏívají automatizované systémy
pro fiízení skladÛ (WMS) a Ïe dodavatelé
vyuÏívají systémy pro plánování zdrojÛ
(ERP). Aby mûly obû strany k dispozici 
informace potfiebné k zaji‰tûní sv˘ch cílÛ,
je dÛleÏité tyto systémy propojit tak, aby
se data vzniklá v jednom systému pfienesla
do systému druhého. Logistick˘ provider
si díky datÛm zákazníka bude moci lépe
plánovat své operace, zákazník zv˘‰í
úroveÀ zákaznického servisu a zlep‰í
plánování.
ZpÛsobÛ jak systémy propojit pfiitom exis-
tuje nûkolik. Zfiejmû nejhor‰í moÏnou
variantou je manuální podoba s vyuÏitím
lidsk˘ch zdrojÛ. Vkládání dat do systému
ruãním pfiepisováním s sebou pfiiná‰í 
notoricky známé problémy jako je 
chybovost, ãasová prodleva, vysoké ná-
klady a také omezená kapacita pracovníka.
Druh˘m zpÛsobem je speciální pfievodní
mÛstek na míru daného systému, indi-
viduálnû vymy‰lené propojení b˘vá 
zaloÏeno na komunikaci pfies ftp, pfiípadnû
jsou exportovaná data zasílána emailem.
KaÏd˘ takov˘ systém je v‰ak unikátní 
a musí se pro kaÏdého zákazníka pfiipravo-
vat zvlá‰È. Pokud mají protistrany odli‰né
informaãní systémy, nastávají problémy
pfii integraci, která mÛÏe b˘t nákladná.
Standardnû nejsou fie‰eny ani procesy,
proto pfii neoãekávan˘ch situacích je nutno
fie‰it problémy ruãnû ad-hoc. KaÏd˘ nov˘
poÏadavek je tfieba fie‰it jako nov˘ projekt,
vãetnû anal˘zy, pfiípravy a testování. Proto
praxe ukazuje, Ïe ve v‰ech smûrech nej-
v˘hodnûj‰í varianta je vyuÏití EDI standardu.

Pfii startu projektu kaÏd˘ jednotliv˘ proces
mezi firmami Alimpex a Bel S˘ry trvalo
spustit zhruba jeden mûsíc. Díky nastavení
v‰ech procesÛ je nyní doba potfiebná 
k propojení dal‰ího dodavatele (Müller
Milch se systémem SAP, ãervenec 2010)
zkrácena na tfietinu, coÏ pfiedstavuje pouze
dva mûsíce.

Profesionální logistika bez EDI?
Pokud je poãet objednávek obchodníka 
v desítkách ãi stovkách dennû, zaãne 
z dÛvodu neúmûrné administrativní zátûÏe
objednávat u LSP a pfienese na nûj tíhu 
dodavatelského vztahu. V pfiípadû desítek
ãi stovek logistick˘ch a obchodních doku-
mentÛ dennû se v‰ak bez strukturované
v˘mûny dat brzo stane chaos i z komu-
nikace mezi logistick˘m operátorem a jeho
zákazníkem, dochází ke ‰patn˘m dodáv-
kám a nepfiesnostem, s ãímÏ jsou spojené
náklady a dal‰í administrativa.  Pfii v˘mûnû
dokumentÛ je nutno poãítat se v‰emi
moÏn˘mi událostmi a mít vyfie‰ené v‰echny
zapojené procesy, aby nedocházelo k chy-
bám a prodlevám.
Vzhledem k mnoÏství produktÛ a zejména
dodávek proto na stranû spoleãností 
Bel S˘ry âesko nebo Müller Milch musel 
vzniknout poÏadavek na zautomatizování
tûchto procesÛ. Cílem bylo vyhnout se
v‰em negativÛm a zmatkÛm vypl˘vajících
z nestrukturované komunikace. Spoleãnost
Bel má po celé Evropû nûkolik skladÛ 
a cel˘ logistick˘ proces není v jejím pfií-
padû zcela jednoduch˘.

Oborové fie‰ení formou sluÏby
V˘chodiskem z dané situace se pro
spoleãnost Alimpex Food stalo zavedení
strukturované elektronické komunikace se
sv˘mi zákazníky.  Vybráno ov‰em bylo
takové fie‰ení, které je po v‰ech stránkách
pfiizpÛsobeno oblasti logistiky. Navíc
fie‰ení vyuÏívá propojení s konsolidaãním
centrem EDI poskytovatele a pfiedstavuje
maximálnû flexibilní technologii s nízk˘mi
pofiizovacími a provozními náklady –
funguje formou sluÏby bez vysok˘ch
poãáteãních investic, bez starostí o jeho
správu a s garancí rychlého nasazení 
do provozu. V˘hodou je jednoduchá 
implementace, vysok˘ stupeÀ zabezpeãení
(napfiíklad ‰ifrování zpráv, elektronick˘
podpis) a moÏnost vyuÏití sluÏeb
zákaznického centra EDI poskytovatele,
tedy jeho hotline pro poradenskou 
a servisní péãi.

Komplexní pokrytí procesÛ logistiky
¤e‰ení vÏdy pokr˘vá fiadu specifick˘ch 
operací, které odráÏejí fungování logistické
firmy. Pfiiná‰í zrychlení a zpfiesnûní
v˘mûny informací, odstranûní chybovosti,
sníÏení administrativy a následnû v˘znam-
nou úsporu ãasu a provozních nákladÛ 
v logistick˘ch procesech jako pfiíjem zboÏí
a zaskladnûní, pfiehled zásob, inventura,
manipulaãní a skladové pohyby, expedice,
vratky nebo co-packing.
„Po zavedení EDI máme dokonal˘ pfiehled
o na‰em zboÏí a víme prakticky v kaÏdém
okamÏiku, co se s ním dûje. Díky tomu
mÛÏeme operativnû fie‰it poÏadavky na‰ich
odbûratelÛ prostfiednictvím spoleãnosti

ALIMPEX FOOD, která má od nás pfiesné
informace potfiebné k vykonávání jednot-
liv˘ch logistick˘ch operací,“ uvedl Ondfiej
Vesel˘, Logistic Manager CEE, ze spoleã-
nosti Bel S˘ry âesko.

V kaÏdém okamÏiku víte, 
co se dûje se zboÏím
¤e‰ení pokr˘vá ve‰keré logistické procesy,
které mohou pfii komunikaci mezi posky-
tovatelem logistick˘ch sluÏeb a jeho
zákazníkem nastat. V kaÏdém ãasovém
okamÏiku a pfii jakékoli logistické operaci
mají spoleãnosti Bel S˘ry âesko i Müller
Milch dokonal˘ pfiehled o svém zboÏí.
KaÏd˘ den jim Alimpex Food posílá pfiehled
zásob a zástupci obou spoleãností tak
pfiesnû vûdí, co je na skladu, v jakém stavu
a do kdy zboÏí vydrÏí (GSL – garantovaná
doba pouÏitelnosti). Bel S˘ry âesko 
i Müller Milch mají rovnûÏ k dispozici 
detailní informace o aktuální prodejní
situaci kaÏdého jednotlivého v˘robku. 
NejenÏe vûdí, jak se které zboÏí prodává,
ale získávají i zpûtnou vazbu pro svoji
v˘robu a budoucí prodej. Fungování 
nejlépe pochopíme, pokud si popí‰eme 
5 základních procesÛ.

1. Zaskladnûní
Zákazník (napfiíklad Bel S˘ry) posílá zboÏí
ze sv˘ch továren do skladu firmy Alimpex
Food a zároveÀ zasílá elektronicky zprávu
DESADV (avízo o dodání zboÏí), která 
obsahuje jednotlivé poloÏky dodávky.
KaÏdá paleta má svÛj SSCC kód, Alimpex
Food má tedy kompletní pfiehled o dodá-
vaném mnoÏství okamÏitû ve svém sys-
tému pro fiízení skladu. 
Po zavedení fie‰ení EDI pro logistiku do‰lo
k podstatnému zkrácení doby, která je
tfieba k naskladnûní (napfiíjmování) jedno-
ho kamionu o 33 paletách. A to i pfiesto, Ïe
zboÏí je pfii tomto procesu sledováno 
detailnû na úrovni palet a nikoli jen podle
‰arÏe. LSP má k dispozici mnohem detail-
nûj‰í informace o naskladnûném zboÏí. 
Po fyzickém naskladnûní zboÏí posílá
Alimpex Food avízo o pfiíjmu zboÏí (zpráva
RECADV) – informuje svého zákazníka 
o tom, co se pfiijalo, jaké mnoÏství z kaÏdé
palety bylo naskladnûno. Zde mÛÏe
samozfiejmû nastat odli‰nost od poloÏek
na avízu o dodání zboÏí, a to napfiíklad 
v dÛsledku po‰kození zboÏí pfii dopravû.
Díky rychlé informaci o této odli‰nosti se
mohou ihned fie‰it pfiíãiny jejího vzniku 
a pfiípadnû zamezit vznikl˘m ztrátám.

2. Zákaznické objednávky
Objedná-li si odbûratel (napfiíklad obchodní
fietûzec) od dodavatele (Bel S˘ry âesko)
zboÏí, pak Bel S˘ry âesko elektronicky 
zasílá do firmy Alimpex Food expediãní
pfiíkaz (zpráva INSDES), kter˘ mÛÏe obsa-
hovat detailní informace o ‰arÏích, podle
kter˘ch lze pfiesnû specifikovat komu 
a jaké zboÏí má ALIMPEX FOOD zaslat. 
V pfiípadû potravin lze tímto postupem
fie‰it rovnûÏ  GSL, která se u jednotliv˘ch
obchodních fietûzcÛ zpravidla li‰í v závis-
losti na vyjednan˘ch podmínkách, ãemuÏ je
rovnûÏ nutné pfiizpÛsobit jejich zásobování.

Proã zavádût EDI v logistice?

Efektivní komunikace:
dochází k v˘mûnû standardních

strukturovan˘ch dokumentÛ elektro-
nickou formou pfiímo mezi podni-
kov˘mi systémy

Dokonal˘ pfiehled:
jednotlivé logistické procesy

jsou fie‰eny komplexnû, kaÏdá logi-
stická operace je zaznamenávána
spolu s detailními informacemi, zá-
kazník v kaÏdém okamÏiku ví, co se 
s jeho zboÏím dûje 

·etfií ãas:
v˘znamnû sniÏuje prodlevy v pfie-

dávání dokumentÛ, odpadá pfiepiso-
vání zprávy do systému, logistick˘
operátor má pfiíkaz od zákazníka ve
svém systému bûhem nûkolika okam-
ÏikÛ

Zvy‰uje pfiesnost a spolehlivost:
odpadají chyby pfii pfiepisování

informací, disponuje mechanismy
kontroly jejich pfiijetí, procesy mají
jasnû nastavené komunikaãní schéma,
které probíhá automaticky 

·etfií peníze:
úspora nákladÛ na pracovní

sílu, poplatkÛ za telefon, papír, po‰-
tovné, men‰í mnoÏství logistick˘ch
reklamací atd. 

Provûfieno praxí:
technologie je pouÏívána multi-

oborovû nûkolik desítek let praxe na
celém svûtû (nejde o „buzz“ s krátkou
Ïivotností)

Stabilní standard:
EDI komunikaci upfiesÀují a de-

finují nadnárodní standardy (formáty,
specifikace komunikace i komunikaã-
ních kanálÛ)

Dostupnost formou SaaS:
díky internetu a moderním tech-

nologiím dnes existují EDI fie‰ení do-
stupná kaÏdému

pokraãování na str. 7

DŘÍVE JSME 
ZKOUŠELI RŮZNÉ 
POZICE A STEJNĚ 
JSEM NEVĚDĚL, 
KAM JSEM TO 
ZASUNUL.

POŘÁD JSEM 
MUSEL DIKTOVAT 
ČÁROVÝ KÓD: 
TLUSTÁ TENKÁ 
TENKÁ TLUSTÁ …

DNES 
REKLAMACE 
ZMIZELY 
A KAPACITA 
SE ZVYŠUJE. 

DÍKY TOBĚ,
TY MOJE 
RADIOFREKVENČNÍ 
ŠTĚSTÍ!
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Informaci o stavu expedice posílá Alimpex
Food firmû Bel S˘ry âesko pomocí zprávy
avízo o dodání zboÏí (DESADV), která 
obsahuje pfiesné informace, co se vyexpe-
dovalo k zákazníkovi. Opût zde mohou 
nastat odchylky, napfiíklad pfii ztrátû nebo
po‰kození zboÏí pfii manipulaci. 
Pokud odbûratel zboÏí nepfiijme, pak
Alimpex Food o tomto informuje Bel S˘ry
âesko prostfiednictvím opravného dodacího
listu (DESADV), kter˘ obsahuje záporné
mnoÏství a v souãtu pak dává skuteãn˘
stav. 

3. Zákaznické vratky
ZboÏí, které se neprodalo nebo které
disponovalo ‰patnou dobou pouÏitelnosti,
pfiípadnû z jiného dÛvodu bylo oznaãeno
odbûratelem jako nevhodné, se vrací
prostfiednictvím tzv. zákaznick˘ch vratek,
pfiiãemÏ spoleãnost Bel S˘ry âesko má
nad cel˘m procesem 100 % kontrolu.
Alimpex Food mÛÏe vzít zpût od odbûratele
pouze zboÏí, o kterém jim dá vûdût
spoleãnost Bel S˘ry âesko. Pak je zboÏí
pfiijato zpût na sklad. Zákaznická vratka je
fie‰ena pomocí zprávy INSDES (expediãní
pfiíkaz), která obsahuje pfiesné informace
o tom, co má b˘t zavezeno od odbûratele
zpût na sklad.

4. Co-packing
Balení a úprava zboÏí je nedílnou souãástí
sluÏeb, které Alimpex Food spoleãnosti 

Bel S˘ry âesko poskytuje a souvisí napfiík-
lad s promo nabídkami, kdy jsou produkty
prodávány v hromadném balení za pfiíz-
nivûj‰í cenu. 
Pokud se spoleãnost Bel S˘ry âesko
rozhodne pro copacking zboÏí, zasílá firmû
Alimpex Food zprávu INSDES, která 
obsahuje informace, jaké zboÏí chtûjí 
copackovat, vãetnû jeho ‰arÏí, specifikace
nového balení a komponent, ze kter˘ch má
nové balení vzniknout. Alimpex Food
posílá zprávu INVRPT o stavu zásob, 
pomocí níÏ potvrzuje copacking.  Jakmile
je tento proces hotov˘, je Bel S˘ry âesko
informován pomocí zprávy RECADV, 
Ïe toto „nové“ zboÏí je na skladû. Vzniká
tak nová zásoba, která disponuje samo-
statnou ‰arÏí a je ihned evidována jak 
ve skladovém systému Alimpex Food, tak
v podnikovém systému SAP firmy Bel S˘ry
âesko.

5. Skladové pohyby
Dal‰í parametr, kter˘ je fie‰en pomocí 
elektronické v˘mûny dat, jsou skladové
pohyby (zmûny stavu). Pfii zmûnû stavu
zásob (storage location) posílá Bel S˘ry
âesko zprávu HANMOV, která obsahuje
pfiíkaz provedení zmûny stavu zboÏí. Zpût
po provedení je posílána zpráva INVRPT
jako potvrzení o provedení pfiíkazu.
Skladové pohyby jsou nutné napfiíklad pfii
kontrole kvality nebo zejména pfii fie‰ení
problému co se zboÏím vrácen˘m 
od zákazníkÛ a podobnû. Díky pfiesn˘m 
informacím o skladov˘ch pohybech lze

efektivnû pracovat se skladovou zásobou
a fie‰it pruÏnû objednávky odbûratelÛ. 
Nasazení fie‰ení CCV EDI pro logistiku pfii-
neslo spoleãnosti Alimpex Food okamÏitá
pozitiva, jak potvrzuje i Jaroslav Falta,
Manager IS a ãlen dozorãí rady: „Pfiínos
zavedení EDI je moÏno vnímat ve dvou ro-
vinách. Tou první jsou pozitiva pro nás jako
logistického operátora. Zde bych vyzdvihl
zejména absolutní pfiehled o více neÏ 
devíti stech poloÏkách v˘robkÛ, kter˘mi
disponujeme. Druhou, neménû dÛleÏitou
rovinou je pak rychlá, spolehlivá a efektivní
komunikace s na‰imi zákazníky a zásadní
zlep‰ení celé fiady sluÏeb, které jim posky-
tujeme.“

Implementujeme EDI
Existuje mnoho zpÛsobÛ, jak EDI komu-
nikaci implementovat. Tím, Ïe se jedná 
o otevfien˘ standard, mÛÏe si EDI komu-
nikaci implementovat kaÏd˘. Na trhu je
také k dispozici celá fiada konvertních pro-
gramÛ k zakoupení. Nejprogresivnûj‰ím
trendem je vyuÏívání moderních B2B/EDI
aplikací. Tyto aplikace, zaloÏené na inter-
netovém rozhraní, umoÏÀují firmám 
implementovat EDI za nízké pofiizovací
náklady a pomáhají eliminovat pozdûj‰í
náklady na údrÏbu a upgrady klasick˘ch
konverzních produktÛ. V‰echny operace
související s EDI komunikací, jako je
pfieklad a pfienesení zprávy, jsou totiÏ
provádûny na stranû B2B aplikace. UÏiva-
tel si pouze definuje jednoduché rozhraní
pro svÛj systém. Takové rozhraní mÛÏe b˘t

definováno napfiíklad pomocí jazyka XML
nebo jednoduch˘ch exportÛ a importÛ 
datov˘ch souborÛ. Rozhraní se pfiitom
definuje pouze jednou, pfiipojení dal‰ích
partnerÛ je díky vyuÏití standardu ENACOM
pouze otázkou nastavení B2B aplikace. 

Tyto aplikace navíc umoÏÀují zasílat zprávy
partnerÛm nejenom formou „Edifac-
tov˘ch“ zpráv, ale umoÏÀují definovat 
i dal‰í formáty, jako je XML, CSV 
a podobnû. Jednotlivé EDI systémy jsou
vzájemnû kompatibilní, proto si mÛÏe
kaÏd˘ vybrat vlastní fie‰ení, které nejvíce
vyhovuje jeho potfiebám. EDI komunikace

se proto ukazuje jako ideální fie‰ení pro
v‰echny dodavatele a jejich logistické
providery, ktefií chtûjí zprÛhlednit 
a zefektivnit svoje materiálové toky a zv˘‰it
kvalitu sluÏeb, kterou spoleãnû nabízejí
koncov˘m zákazníkÛm.

Jakub Lamaã
Autor je senior 
konzultantem divize 
CCV eBusiness 

PROFESIONÁLNÍ LOGISTIKA, KDYÎ SYSTÉMY NAVZÁJEM PROMLOUVAJÍ
pokraãování ze str. 6

„V silné a rostoucí ryze ãeské firmû, která
na trhu pÛsobí dvû desítky let, mám dobrou
pfiíleÏitost uplatnit své zku‰enosti s ko-
munikací se zahraniãními partnery pro
posílení produktového a partnerského po-
tenciálu specializovan˘ch fie‰ení,“ komen-
tuje svou novou funkci Marek Procházka
a dodává, Ïe klíãov˘mi faktory, které vedly
k jeho rozhodnutí nastoupit právû do CCV
Informaãní systémy, byly dobré a dlouho-
dobé reference zákazníkÛ a transparentní
pfiístup: „Nadstandardní otevfienost a pfií-
most vnitfiní i zákaznické komunikace jsou
hodnoty, díky nimÏ firma buduje svou
dÛvûryhodnost a stabilitu.“

Marek Procházka
(34  le t ) má za
sebou bohaté mezi-
národní zku‰enosti 
z oboru ICT. Pfied
nástupem do CCV
Informaãní systémy
pÛsobil více neÏ 
9 let ve spoleãnosti

Cegedim CIS, kde zastával postupnû

funkce International Technician, Technical
Manager a nakonec Customer Service
Senior Manager. Jeho náplní práce bylo
fiízení t˘mu specialistÛ CRM systému 
a vedení mezinárodních projektÛ v Pobaltí,
Adriatické oblasti, zemích b˘valého
Sovûtského svazu, na Stfiedním v˘cho-
dû, v Severní Africe a Latinské a JiÏní
Americe.
Marek Procházka vystudoval matematiku
a poãítaãovou geometrii na Slezské 
univerzitû v Opavû. Mezi jeho koníãky
patfií hra na kytaru, jízda na lyÏích 
a horském kole, fotografování, IT a audio
technika.

CCV POSILUJE ODBORN¯ T¯M
Na v˘zkumn˘ch projektech divize CCV
Business Solutions novû pracuje Michal
Navrátil, kter˘ dosud zastával práci 
business konzultanta v˘znamn˘ch projektÛ
v oblasti prodeje stavebninov˘ch materiálÛ
a velkoobchodních firem. Na uvolnûné
místo nastoupil Milo‰ ·ilhan, kter˘ sem
pfiichází s bohat˘mi zku‰enostmi v oboru
ERP systémÛ ze stejné pozice ve

¤EDITELEM DIVIZE BUSINESS SOLUTIONS SE STAL MAREK PROCHÁZKA

spoleãnosti Infinity. Interním auditorem
celé spoleãnosti je od kvûtna Roman
Rous, kter˘ nastupuje na pozici manaÏera
controllingu. 

Michal  Navrát i l  
(45 let) se ve své
nové roli bude starat
o rozvoj klíãov˘ch
produktÛ, zejména
o podnikové infor-
maãní systémy po-
stavené na bázi
Microsoft Dynamics

ERP, Microsoft Dynamics CRM a sou-
visející specializovaná oborová fie‰ení,
pfiedev‰ím CCV ¤ízen˘ sklad a CCV
Stavebniny. „Jsem rád, Ïe nad rozsáhl˘m
produktov˘m portfoliem s pfiesahem do
státní správy a oblasti e-business mohu
pracovat s tak zku‰en˘m t˘mem v˘vojáfiÛ.
Vûfiím, Ïe si na‰e fie‰ení udrÏí a do bu-
doucna dále posílí svÛj kredit postaven˘ 
na znalosti potfieb zákazníka,“ fiíká Michal
Navrátil, kter˘ se v uplynul˘ch dvou letech
podílel na v˘znamn˘ch projektech v oblasti

prodeje stavebninov˘ch materiálÛ a velko-
obchodních firem (projekty Pro-Doma,
Gaston, Aquacentrum aj.). Michal
Navrátil vystudoval Fakultu elektrotech-
niky na VUT v Brnû, obor Telekomu-
nikaãní technika. Poté následovalo
postgraduální magisterské studium na
Sheffield Hallam University ve Velké
Británii. 

M i l o ‰  · i l h a n
(43 let) má s pro-
duktem Microsoft
Dynamics také fiadu
zku‰eností: „V oblasti
podnikov˘ch infor-
maãních systémÛ
se pohybuji jiÏ více
neÏ 15 let a mohu

zodpovûdnû prohlásit, Ïe CCV si kvalitou
sv˘ch fie‰ení získala v˘jimeãnou povûst,
která byla potvrzena fiadou získan˘ch
ocenûní,“ komentuje své oborové
zku‰enosti Milo‰ ·ilhan, a dodává: 
„V oblasti vertikálních fie‰ení ‰it˘ch pfiímo
na míru jednotliv˘m oblastem, jako je 

logistika, potravináfiství, stavebniny, 
ale i dal‰ích vidím obrovskou pfiíleÏitost,
jak se dostat blíÏe k zákazníkÛm a splnit
jejich skuteãné poÏadavky na informaãní
systém.“ Pfied nástupem do CCV Infor-
maãní systémy pÛsobil jako business
konzultant ve firmû Infinity. Milo‰ ·ilhan
je absolventem VUT Brno, obor roboty 
a manipulátory. Mezi jeho záliby patfií 
mototuristika.

R o m a n  R o u s
(44 let) je absol-
ventem Faku l ty  
elektrotechnické  
na VUT v Brnû. Na
poz ic i  manaÏera
controllingu spoleã-
nosti pfiechází po
patnác t i  l e tech  

pÛsobení v divizi CCV Business Solutions.
V minulosti pÛsobil na pozicích senior
programátora a fieditele sekce systémÛ
Navision. Mezi jeho zájmy patfií zejména
hudba a ochotnické divadlo.

-onr-

Nov˘m fieditelem divize CCV Business Solutions byl od ãervence jmenován Marek Procházka (34 let). Do spoleãnosti CCV Informaãní systémy pfiichází 
z pozice Customer Service Senior Manager ve firmû Cegedim CIS se specializací na systémy fiízení vztahÛ se zákazníky.

CCV eFakturace

www.ccv.cz

EFAKTURACE
SPLNILA 
VŠECHNY 
MOJE BUJNÉ 
PŘEDSTAVY 
DO PUNTÍKU...

DALA BYCH
VŠECHNO, ANO,
VŠECHNO ZA TO,
ABY BYL CELÝ 
PROCES 
FAKTURACE 
JEDNODUŠŠÍ!

MÁM 
TO!

... A ANI JSME
ZA TO ZAS TAK
MOC NEDALI.
SNAD JEN PO
TOM OLIZOVÁNÍ
ZNÁMEK SE MI
STÝSKÁ.
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Konference 
Microsoft Dynamics: 
Zaostfieno na retail, 
potravináfiství 
a dodavatele do retailu
Ve spolupráci se spoleãností 
Microsoft a ãasopisem Moderní 
obchod pofiádáme odborné konfe-
renãní setkání, jehoÏ ústfiedním té-
matem je rozvoj ERP a financování
systémÛ, zejména v oborech obchodu,
logistiky a v˘roby potravináfiského 
a spotfiebního zboÏí. Pozornost pfied-
ná‰ejících se zamûfií na manaÏerské
anal˘zy a reporting, fie‰ení pro 
e-business nebo v˘znam systému 
pro fiízení skladu a logistiky v rámci
podnikového informaãního systému. 

Kdy? 
Stfieda 8. záfií 2010 v Praze

Golfov˘ odpal pro retail 
s fie‰ením EDI Orion
Specializovan˘ golfov˘ turnaj pro 
zástupce ãeského retailu za podpory
CCV Informaãní systémy se uskuteãní
9. záfií v Prague City Golf Clubu, 
kde ve sportovním duchu svede souboj
dohromady pfies stovku retailov˘ch
odborníkÛ na v˘znamn˘ch manaÏer-
sk˘ch pozicích pod patronátem 
ãasopisu ZboÏí a prodej. Na své si
tedy pfiijdou nejen fandové golfu, 
ale i dal‰í sportovnû zamûfiení profe-
sionálové a zástupci mezinárodních
fietûzcÛ, tradiãního trhu, obchodních
center a pfiední dodavatelé retailu. 

Kdy? 
âtvrtek 9. záfií 2010 v Praze

Den obchodního fieditele
¤ídíte obchod, marketing nebo fie‰íte
reklamace? Pfiedstavíme vám pra-
covní den s aplikací Microsoft 
Dynamics CRM. V‰ichni zamûstnanci
ve va‰í spoleãnosti mohou snadno
profitovat z pouÏívání fie‰ení pro fiízení
vztahÛ se zákazníky a dodavateli. 

Kdy? 
11. listopadu 2010 v Brnû

Vyhodnocení elektronické 
podpory skliznû hroznÛ 2010

Tradiãní vyhodnocení podpory skliz-
nû, v˘kupu hroznÛ a komunikace 
s Registrem vinic ve Valticích za
úãasti vinafiské vefiejnosti, vinafisk˘ch
organizací a zástupcÛ státní správy. 

Kdy? 
18. listopadu 2010 ve Valticích

SLOVLOG o trendoch 
a oãakávaních v logistike 
na Slovensku
Jedineãné logistické fórum SLOVLOG
vo spolupráci s CCV Informaãné 
systémy otvára otázky oãakávaní 
a budúceho v˘voja v logistike na
slovenskom trhu. Svojim úãastníkom
priná‰a praktické informácie a ob-
chodné kontakty v interaktívnej forme
prezentácií, diskusií a stretnutí 
v rámci odborného a neformálneho
programu. 

Kedy? 
25. novembra 2010 v Bratislave

POZNAMENEJTE
SI DO KALENDÁ¤E

AJËÁCI NA DRAâÍCH LODÍCH: HLADINU ¤EK A P¤EHRAD P¤ES LÉTO BRÁZDILA FIREMNÍ POSÁDKA CCV INFORMAâNÍ SYSTÉMY 

TRADIâNÍ EDI JE MINULOSTÍ, P¤ICHÁZÍ „EDI 2.0“
Elektronická v˘mûna dat (EDI) dnes pfiedstavuje zcela odli‰nou technologii oproti její tradiãní podobû z 80. a 90. let. PÛvodní EDI pro‰lo v posledních letech zásadní evolucí
a díky nov˘m technologiím dnes pfiedstavuje ‰piãku v oblasti integrace obchodních a logistick˘ch procesÛ. 

O jaké zmûny se jednalo a jaké jsou 
aktuální v˘vojové trendy v oblasti elektro-
nické komunikace, jsme se zeptali Davida
Reichela, fieditele divize CCV eBusiness,
jejíÏ fie‰ení EDI Orion si pfiipomene deset
let pÛsobení na trhu informaãních systémÛ.

Jak se zmûnila elektronická v˘mûna dat
v souvislosti s rozmachem informaãních
technologií v poslední dekádû?
„Dnes uÏ má EDI opravdu úplnû jin˘
charakter, jak co se t˘ãe pouÏívan˘ch 
formátÛ, tak komunikaãních kanálÛ. 
K tradiãnímu EDI to má jiÏ velmi daleko,
proto urãitû není na místû vnímání EDI 
jako zastaralé a zkostnatûlé technologie,
jako tomu bylo je‰tû pfied pár lety. Naopak,
dnes v této oblasti dokáÏeme b˘t velice
flexibilní a splnit nejnároãnûj‰í poÏadavky 
v oblasti B2B integrace, které byly dfiíve
nemyslitelné.
Díky rozvoji koncepce „software jako
sluÏba“ (SaaS) navíc do‰lo k v˘raznému
sníÏení nákladÛ na zprovoznûní EDI.
Spoleãnosti jiÏ nemusí vlastnit specializo-
van˘ software a starat se o chod celého
fie‰ení, ale mohou vyuÏít sluÏeb nûkterého
z poskytovatelÛ EDI sluÏeb. Díky tomu jim
odpadají investice do specializovaného
softwaru, jeho údrÏby, aktualizací a moni-
toringu. EDI poskytovatelé navíc realizují
v˘znamné úspory z rozsahu a EDI mohou
vyuÏít uÏ i ty nejmen‰í firmy. Otázkou je,
zdali se vÛbec je‰tû dá mluvit o EDI. Stejnû
jako se rozvinul web a zaãalo se mluvit 
o webu 2.0, pfiirovnal bych i v˘voj v oblasti
EDI ke vzniku  elektronické komunikace
úplnû jin˘ch moÏností, kterou lze nazvat
EDI 2.0.”

Pojìme nyní k elektronické fakturaci.
Jaké vidíte hlavní problémy v masovûj‰ím
roz‰ífiení elektronické fakturace mezi fir-
mami?
„Aã se o e-fakturaci stále více mluví, její
vyuÏití mezi firmami zÛstává i nadále nízké.
Navíc se fiada spoleãností, které vyuÏívají
elektronickou fakturaci, omezila na formát
PDF, kter˘ ale ve vût‰inû pfiípadÛ
znemoÏÀuje dosáhnout automatického
zpracování faktury a není tak moÏné
dosáhnout poÏadované efektivity, které
bylo pÛvodnû zam˘‰leno.
Jako hlavní dÛvody vidím pfiedev‰ím povû-
domí na stranû firem, které ãasto netu‰í,
jaké jsou v této oblasti moÏnosti a ãasto
zÛstanou pouze u zasílání PDF emailem.
Pfiitom dnes mají celou fiadu lep‰ích
moÏností, jak u‰etfiit náklady a zefektivnit
fakturaãní proces. Pfiíkladem mÛÏe b˘t
tfieba roz‰ifiující se formát ISDOC.”  

Jak CCV, jako pfiední VAN operátor, vní-
máte formát ISDOC?
„ISDOC vnímáme urãitû pozitivnû, zejména
z pohledu poskytovatele sluÏeb elektro-
nické fakturace. Spolupracujeme na jeho
rozvoji v expertních skupinách jak pod
GS1, tak pod SdruÏením pro informaãní
spoleãnost, dnes ICT Unií. Aãkoliv tento
formát zatím neodpovídá mezinárodním
standardÛm, roste jeho podpora u doda-
vatelÛ ERP. Zjednodu‰uje tak pfiíjem faktur
a pfiispívá k roz‰ífiení elektronické faktu-
race. Ostatnû, byli jsme první firmou, která
provedla jeho namapování na standardní
typy EDI formátÛ a na‰i zákazníci jej
mohou pouÏívat i v oblasti EDI komunikace
pfii dodrÏení odpovídajících standardÛ.” 

Elektronizace dokumentÛ je Ïhavé téma
poslední doby. Jak podle vás ovlivní chod
podnikÛ a co mÛÏeme v budoucnu oãeká-
vat?
„Firmy budou mít stále více elektronick˘ch
dokumentÛ a musí se s nimi nauãit praco-
vat. Na celou vûc je nutno se dívat jako 
na pfiíleÏitost, díky které mohou podniky
u‰etfiit v˘znamnou ãást sv˘ch nákladÛ 
a dosáhnout vût‰í efektivity, pokud odpoví-
dajícím zpÛsobem zoptimalizují procesy
práce s jednotliv˘mi typy dokumentÛ. 
I kdyÏ v nûkter˘ch odvûtvích jiÏ tento trend
zaãal pfied nûjakou dobou, v celé fiadû
oblastí je práce s elektronick˘mi doku-
menty teprve na zaãátku. Pro nûkteré firmy
bylo prvotním vynucen˘m impulsem zave-
dení datov˘ch schránek, nûkteré si zaãínají

samy uvûdomovat moÏné pfiíleÏitosti 
a vidí zde cestu pro získání konkurenãní
v˘hody oproti sv˘m konkurentÛm. Pfiíkla-
dem mÛÏe b˘t sama na‰e spoleãnost, 
kde se náklady vloÏené do zprovoznûní
bezpapírové fakturace integrované s infor-
maãním systémem vrátí uÏ za dva mûsíce.”

Jaké úskalí vidíte v projektu datov˘ch
schránek? Co je potfieba zlep‰it, pfiípadnû
kde jsou dnes nejvût‰í mezery systému?
„Datové schránky jsou urãitû revoluãní
projekt, kter˘ v‰ak velmi trpí neduhy 
typick˘mi pro projekty veden˘mi tlakem
shora. Jde o velmi drahou sluÏbu, která ani
pfii obrovsk˘ch nákladech nevyfie‰ila od
svého poãátku nûkteré otázky, které mûly
b˘t fie‰eny je‰tû pfied jejím spu‰tûním.
Vnímám pozitivnû moÏnost jednoduché
komunikace s orgány vefiejné moci 
a fandím tomu. Otázkou je, zda je akcep-
tovatelné, za jakou cenu se tak stalo.
Podobnû jako fiada dal‰ích odborníkÛ 
v oblasti elektronické v˘mûny dokumentÛ
ale nemohu akceptovat uzavfienost celého
systému a snahy âeské po‰ty  na  jeho
komerãním vyuÏití. Takové scénáfie reali-
zované v praxi by daly vzniknout dal‰ímu
drahému a neefektivnímu monopolu za
obrovské marketingové podpory státu. Pfii
cenách, kolik stojí odeslání jedné zprávy
pfies ISDS v porovnání se sluÏbami ostat-
ních na trhu pÛsobících konsolidátorÛ
elektronické fakturace, chápu snahu 
o uzavfienost tohoto systému jako snahu 
o zneuÏití takto umûle budované bariéry,

coÏ podle mne není dobfie a urãitû to 
neprospívá trhu ani rozvoji elektronické
komunikace. Úspû‰né modely ze zahraniãí
ukazují, Ïe stát by mûl prostfiednictvím
telekomunikaãního úfiadu pouze regulovat
a pomoci vytváfiet prostfiedí pro propojení
komerãních operátorÛ v rámci sítí s pfii-
danou hodnotou.”

Máme za sebou prázdniny, proto se na
závûr zeptám, jak moc byla zastoupena
práce ve va‰em diáfii? ZÛstal nûjak˘
prostor nabrat pfies léto dech?
„Jsem dnes po tfiech t˘dnech odpoãinku
druh˘ den v práci, takÏe na‰tûstí ano.
Hlavnû závûr léta jsem si vyhradil pro
naãerpání sil s rodinou. Zajezdili jsme si 
na kolech kolem Balatonu, odpoãívali  
v maìarsk˘ch termálech, a pak jsme si 
nejvíc uÏívali volna doma v âechách, 
a to v prostfiedí âeské Kanady, kde jsme
pro sebe objevili neuvûfiitelné pfiírodní
scenérie vhodné jak pro pû‰í turistiku, tak
pro horské kolo. 
Celkovû ale léto nebylo tolik odpoãinkové
jako v jin˘ch letech, kdy pro nás b˘vají
prázdninové mûsíce okurkovou sezónou.
Letos jsme v na‰í divizi mûli docela hodnû
práce, kdy jsme migrovali nové zákazníky
Globus a OBI na na‰e fie‰ení Orion 
a spousta práce byla i na dal‰ích velk˘ch
zákaznick˘ch projektech nasazení systémÛ
pro správu dokumentÛ nebo dÛvûryhod-
ného archivu dokumentÛ. Tak pevnû doufám,
Ïe se na kolo s rodinou dostateãnû dostanu
i bûhem podzimu.”                          -kmn-

T˘m AjÈákÛ sloÏen˘ z dvacítky „cécévákÛ a cécévaãek“ jako firemní posádka se stal první ãistû „ajÈáckou“ lodí v závodech ãeského Grand Prix draãích lodí. Závodil na 200 metrÛ i na kilometru. Prohrával
i vyhrával. De‰tivé tréninky na rozvodnûné Svratce jej nauãily dobfie se vybavit doslova na kaÏdé poãasí. „Ale pokaÏdé jsme se radovali, jakou úlevou je vzít do rukou obyãejná pádla místo klávesnice
poãítaãe. Bylo to galakticky spektakulární“, znûlo témûfi jednomyslnû od „ajÈákÛ“ fieditelÛ i programátorÛ. Nepojedete pfií‰tí léto s námi? :-)


