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ROZVOJ A ZVY·OVÁNÍ ZÁKAZNICKÉHO
SERVISU STAVEBNIN
Se systémem na míru oboru stavebních hmot do‰lo 
k poklesu zásob na maloobchodních prodejnách o 15% 
a produktivita stoupla o 30%. Jeho rozvoj nepfiímo urãuje
konkurenceschopnost, produktivitu firmy a podporuje ji 
v dal‰ím rÛstu.

ELEKTRONICKÁ V¯MùNA DAT MEZI
Ú¤ADY, OVOCNÁ¤I A ·KOLKA¤I

SPOJENÍ CRM A LOGISTIKY 
U RYCHLOOBRÁTKOVÉHO ZBOÎÍ
Jak a komu lépe prodávat nebo jak vyuÏít analytické
pfiínosy CRM systému? Mûl by dávat obchodníkÛm 
informace o plnûní dodavatelsk˘ch poÏadavkÛ? Potfiebu
integrace logistick˘ch informací do systému pro fiízení
vztahu se zákazníky vyjádfiilo 78% zákazníkÛ.

ROSTOUCÍ VYUÎÍVÁNÍ EDI P¤EDNÍMI
VINA¤SK¯MI PODNIKY 
Novû Znovín Znojmo, jeden ze tfií nejvût‰ích v˘robcÛ vína
u nás, zaãíná vyuÏívat pro EDI komunikaci fie‰ení EDI
ORION, jehoÏ zákazníci dohromady reprezentují vût‰inu
prodávaného tuzemského vína na pultech moderního 
maloobchodu. 
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Registr ovocn˘ch sadÛ a Registr mnoÏitelsk˘ch porostÛ
v rámci Portálu farmáfie (eAGRI) nabízí elektronické
rozhraní ke komunikaci s povûfien˘mi orgány státní
správy. O jejich rostoucí oblibû svûdãí i v˘razné nárÛsty
elektronick˘ch podání.

A DÒVùRYHODN¯ ELEKTRONICK¯ ARCHIV V OBI âR

¤etûzec 30 hobbymarketÛ OBI âR tímto
krokem kompletnû pfiechází na inovované
fie‰ení EDI Orion. Souãástí fie‰ení je 
zaji‰tûní procesu dÛvûryhodné archivace 
s vyuÏitím elektronického podpisu 
a ãasov˘ch razítek. Mezi nároãn˘mi poÏa-
davky zadavatele je také úspû‰né zdolání
auditu dÛvûryhodného elektronického

archivu od spoleãnosti KPMG. Samozfiej-
mostí je pak podpora nejnovûj‰ích
‰ifrovacích algoritmÛ pfii elektronickém
podepisování. „Jsem rád, Ïe jsme nejlépe
vyhovûli v‰em poÏadavkÛm OBI âR. Chápu
v˘bûr fie‰ení EDI Orion jako potvrzení jeho
vysokého standardu a bezpeãnosti,“ fiíká
David Reichel, fieditel divize CCV eBusiness.

Ruãní zpracování faktury za 5 minut, 
pfies EDI za 10 sekund
Spoleãnost CCV Informaãní systémy 
formou komplexního outsourcingu zabez-
peãuje bezpapírovou EDI fakturaci pro
spoleãnost OBI âR a její dodavatele 
i dÛvûryhodn˘ elektronick˘ archiv daÀov˘ch
dokladÛ, coÏ s sebou pfiiná‰í celou fiadu

v˘hod. To ostatnû potvrzuje i Radka
Havleová, vedoucí oddûlení fakturace ve
spoleãnosti OBI âR, v jejíÏ kompetenci je
také koordinace a fiízení EDI projektÛ: „Pro
obchodní fietûzce, které obchodují se
stovkami dodavatelÛ a musí odesílat 
a pfiijímat tisíce dokladÛ dennû, jsou
pfiínosy viditelné na první pohled a EDI 
je pro nû nutností. Mûsíãnû zpracováváme
kolem 32 tisíc faktur, ãasová i nákladová
úspora je díky EDI obrovská. Bezproblé-
mov˘ a spolehliv˘ chod celého EDI systému
je proto jednou z na‰ich hlavních priorit.
Ruãní zpracování jedné faktury totiÏ zabere
prÛmûrnû pût minut oproti zhruba deseti
sekundám v pfiípadû elektronické faktury.“

K vítûzství spoleãnosti CCV Informaãní
systémy ve v˘bûrovém fiízení – kromû
samotného navrÏeného fie‰ení – pfiispûlo
bezpochyby i její vedoucí postavení na trhu
v oblasti poskytování EDI sluÏeb. Potvr-
zením této skuteãnosti je fakt, Ïe v dobû
v˘bûrového fiízení CCV zaji‰Èovala tyto
sluÏby (vãetnû fie‰ení webEDI) více neÏ
polovinû dodavatelÛ OBI âR. Z tohoto
dÛvodu byl i snadnûj‰í celkov˘ proces 
migrace obchodních partnerÛ OBI âR 
na nové fie‰ení EDI Orion, kter˘ bylo 
nutné zvládnout bûhem pouhého jednoho
mûsíce. Stefan Jass, IT manager spoleã-
nosti OBI âR, dodává: „Po upfiesnûní postupu
a harmonogramu celého projektu probíhala
hromadná migrace tuzemsk˘ch dodavatelÛ
OBI âR a také relativnû velkého mnoÏství
zahraniãních. Prioritou bylo ukonãit proces
migrace bûhem jediného mûsíce tak, aby
fakturace mohla b˘t zaji‰Èována pomocí
fie‰ení EDI Orion dle stanového termínu.
Velice jsme ocenili, Ïe v‰e probûhlo bez nej-
men‰ích komplikací a dle ãasového plánu.” 

-rkm-

V˘bûrové fiízení na v˘hradního dodavatele bezpapírové fakturace a zaji‰tûní dÛvûryhodného elektronického archivu obchodních dokladÛ ve
spoleãnosti OBI âR vyhrála spoleãnost CCV Informaãní systémy, jeden z nejvût‰ích poskytovatelÛ sluÏeb elektronické v˘mûny dat (EDI – Electronic
Data Interchange) na tuzemském trhu. CCV Informaãní systémy tak nahrazuje Telefónicu O2, dosavadního hlavního poskytovatele tûchto sluÏeb.

Pfiehlednûj‰í orientaci nabízí ãlenûní
rÛzn˘ch úrovní kompetence podle oblastí
fie‰ení. Zlaté (Gold) partnerství pak dává
partnerovi, kter˘ prokázal nejvy‰‰í a nej-
konzistentnûj‰í úrovnû schopností 
a zku‰eností v rámci urãité oblasti fie‰ení
v˘hody zákaznick˘ch podmínek. Pro
zákazníky je také garancí profesionality 
a signalizuje nejvy‰‰í kvalifikaci jako
poskytovatele ‘best-in-class’ fie‰ení.
Spoleãnost CCV Informaãní systémy
dokázala splnit ve‰keré podmínky pro
udûlení nejvy‰‰í kompetence, která se 
vztahuje ke skupinû produktÛ ERP sys-
tému Microsoft Dynamics, s jejichÏ imple-
mentací má rozsáhlé zku‰enosti. MÛÏe se
tak i nadále py‰nit titulem Microsoft Gold
Certified Partner, kter˘ mimo jiné reflek-
tuje nové reference a realizovan˘ byznys 
v daném období. V  nûm rozvíjela a imple-
mentovala podnikové nebo skladové 
systémy u celé fiady klientÛ, pfiedních
firem ve sv˘ch oborech jako napfiíklad
Accom, Aquacentrum, Askino, COOP

Morava, Gaston, Medac, Metros, Pro-
Doma, Scott, Tempo nebo Visimpex. 
Nejãerstvûj‰í implementace ERP Microsoft
Dynamics byly nasazeny do podnikÛ Heinz
Food nebo ITVV.
„VáÏím si, Ïe jsme pozici Microsoft Gold
Certified Partner obhájili, protoÏe pod-
mínky jsou letos oproti minulosti je‰tû
pfiísnûj‰í, coÏ správnû pomáhá profilovat
pfiední partery. Zlaté partnerství se
spoleãností Microsoft vnímám jako
potvrzení vysoké kvality na‰ich sluÏeb 
a na‰eho ãelného postavení mezi doda-
vateli ucelen˘ch podnikov˘ch fie‰ení 
ve vybran˘ch oborech,“ fiíká Marek
Procházka (na snímku), fieditel divize CCV
Business Solutions. Zlaté partnerství je
platné do 15. fiíjna 2011.
Obhajoba titulu Microsoft Gold Certified
Partner umoÏÀuje dále rozvíjet oborovû
vyspûlá fie‰ení vyvinuta na platformû 
Microsoft Dynamics. „Díky oborové 
specializaci dokáÏeme realizovat fie‰ení 
konfigurovatelná podle potfieb konkrétního

Jaké emoce cítíte, kdyÏ se fiekne
„evropské dotace”? Nûkter˘m na‰im
zákazníkÛm pomohly k lep‰ímu ERP
systému. KdyÏ sl˘cháme v médiích
pitoreskní reklamy o tom, jak „evrop-
ské peníze” pomohly tu ãi onde, stá-
váme se mnohdy vÛãi nim uÏ imunní. 
V rámci semináfiÛ, kde pravidelnû
podrobnû pfiedkládáme moÏnosti fi-
nancování rozvoje informaãního sys-
tému, sl˘cháme rozmanité reakce.

Mnou zvolen˘ titulek by proto mohl
b˘t zakonãen otazníkem stejnû jako
vykfiiãníkem. Otazníkem pro ty, kter˘m
administrativní ma‰inérie evropsk˘ch
programÛ pfiidala vrásky na ãele. 
Nejãastûj‰í pfiíãinou zamítnutí projektÛ
(30%) je skuteãnost, Ïe Ïadatelé ãasto
‰patnû zdÛvodÀují své podnikatelské
zámûry, zpravidla je jejich popis pfiíli‰
obecn˘. Proto je klíãové, aby v pod-
nikatelském zámûru byly popsány 
podrobnû oãekávané pfiínosy konkrét-
ního IT fie‰ení. Právû v této oblasti je
dobré se spolehnout na partnera, kter˘
má se zpracováním projektÛ zku‰e-
nosti (a nejlépe takového, kter˘ se
mÛÏe pochlubit vysokou úspû‰ností
jako CCV ve spolupráci s dotaãními
odborníky Microsoftu). Ale ani schvá-
lením dotace pofiád je‰tû nemá Ïadatel
vyhráno. V rámci realizace projektu
musí splÀovat pfiesnû stanovená
kritéria a dodrÏovat ukazatele, které si
stanovil v podnikatelském zámûru. Bez
dobré opory opravdu mÛÏe na úspûch
zapomenout.
Titulek bych mohl vyslovit také jako
pfiání. Obávám se, Ïe momentálnû 
je nejvût‰ím nedostatkem trhu pod-
nikov˘ch fie‰ení právû fakt, Ïe pop-
távka je zkreslena kampaní kolem
financování z evropsk˘ch dotaãních
programÛ. Vinou tohoto „‰umu” je 
ze strany zákazníka a dodavatelsk˘ch
firem ménû patrn˘ jednoznaãn˘ tlak na
zefektivnûní a zdokonalení klíãov˘ch
procesÛ zákazníka, tedy zpochybnûna
samotná mise zavedení ERP systému.
Firma si mnohdy rychle chce z evrop-
sk˘ch penûz pofiídit ERP systém, aniÏ
by uvaÏovala o jeho dal‰ím rozvoji 
v fiízení skladÛ nebo podpofie logistiky.  
Dnes v mnoha v˘robních i obchodních
firmách, zejména mal˘ch a stfiednû
velk˘ch, pak ERP systém neplní své
poslání, neboÈ systémy jsou v nich
vyuÏívány „jen” jako podpora pro zpra-
cování kaÏdodenní rutinní agendy jako
úãetnictví nebo mzdy. Jsou nasazo-
vány systémy, kde chybí informace
smûfiující dopfiedu. Nicménû podniky 
v silném konkurenãním prostfiedí budou
neustále nuceny inovovat ERP i pfii ab-
senci dotací. Pak se více projeví rozdíly
v nabízené kvalitû a pfiidané hodnotû
oborového fie‰ení pro tvorbu hmatatel-
ného technologického náskoku.
Proã se tedy zab˘váme evropsk˘mi
dotacemi? Je to pfiesnû jako stará
otázka “Proã BÛh stvofiil mouchy?” No
prostû je stvofiil.

Petr Ondrá‰ek

(NE)ZAPOMENOUT NA
EVROPSKÉ DOTACE

ZLATÉ PARTNERSTVÍ 
Co si pfiedstavit pod „Microsoft Partner Network” a jak se orientovat
mezi partnery? Otázku, kterou si klade nejeden zákazník podnikov˘ch
fie‰ení od Microsoftu, osvûtlují slova Marka Procházky. 

zákazníka, díky nûmuÏ získají jednoznaãn˘
pfiehled o firmû a podnikov˘ch procesech.
Detailnû propracovaná fie‰ení s desítkami
implementací máme zejména v oblasti 
logistiky a velkoobchodu, nepfiehléd-
nutelná jsou také pokroãilá fie‰ení pro 
retail, potravináfiství, stavebniny a spo-
tfiební zboÏí,” dodává Procházka.

-onr-
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Pane fiediteli, ãím to, Ïe se silnûji za-
mûfiujete právû na lokální dodavatele?
Je dobré si uvûdomit, Ïe ãeská a morav-
ská spotfiební druÏstva se svou velkou
tradicí podnikání, která trvá více neÏ 
150 let, vystupují jako nejsilnûj‰í podnika-
telské seskupení na tuzemském vnitfiním
trhu. Prodejny COOP se obecnû zamûfiují
na vysok˘ standard poskytovan˘ch sluÏeb
a zaji‰tûní co nejvy‰‰í bezpeãnosti prodá-
van˘ch potravin ve snaze zÛstat nablízku
pfiedev‰ím na‰emu zákazníkovi. Spotfiební
druÏstva mají vût‰inu prodejen v men‰ích
mûstech a obcích, a proto jsou ãesk˘m
zákazníkÛm blíÏ neÏ ostatní fietûzce. To v‰e
ale nese zv˘‰en˘ tlak na v˘mûnu informací. 

Co z Va‰eho pohledu znamená pro mo-
derní obchodní spoleãnost vyuÏití pod-
pory informaãního systému?
Na‰e Jednoty dlouhodobû úspû‰nû kon-
kurují silnému tlaku zahraniãních fietûzcÛ.
âesk˘ obchod by byl zfiejmû dávno mimo
hru, neb˘t schopnosti spolupráce na‰ich
druÏstev podpofiené efektivní obchodní 
a logistickou podporou. Pfiedstava, Ïe 
bychom se v tomto úsilí nemohli opfiít 
o siln˘ a na‰im procesÛm upraven˘ 
podnikov˘ systém, je dnes jiÏ nemys-
litelná. Na‰í podnikatelskou filozofií je
vytváfiení co nejlep‰ích podmínek pro
plnohodnotné postavení ãlenÛ spotfiebních
druÏstev v dynamicky se rozvíjejícím 
obchodování, proto informaãní systém
musí také efektivnû komunikovat s jed-
notliv˘mi druÏstvy. Specifikem na‰í 
práce je velká potfieba správn˘ch infor-
mací ve správném ãase k zaji‰Èování 

integrovaného nákupu potravináfiského,
drogistického a jiného nepotravináfiského
zboÏí a dodávek do velkoobchodních
skladÛ a více neÏ tisícovky prodejen na‰ich
moravsk˘ch druÏstev.

V ãem bylo pro COOP MORAVA nasazení
Va‰eho podnikového systému pfiínosné?
Firma potfiebuje drÏet kormidlo obchodu
pevnû v ruce, nakupujeme zboÏí pro 16
moravsk˘ch spotfiebních druÏstev, takÏe
podnikov˘ ERP systém nám musí dávat
podporu ve schopnosti pruÏnû reagovat 
na poÏadavky odbûratelÛ. Dfiíve jsme mûli
potíÏe s kontrolou cen, fiízením objemÛ 
objednávaného zboÏí, ãi velmi pracnou 
a pomalou likvidací desítek tisíc faktur. 
Po nasazení na‰eho systému do‰lo ke
sníÏení stavu pohledávek o 30%, zlevnûní
komunikace uvnitfi obchodního fietûzce,
sníÏení nákladÛ na odeslání a evidenci 
objednávek k dodavateli, zrychlení pfiefak-
turace díky pfiíjmu dokladÛ od dodavatele
prostfiednictvím standardní EDI komu-
nikace a v neposlední fiadû máme také
kvalitnûj‰í informace o zboÏí a cenách. Jde
tedy o rozsáhlou informaãní agendu, která
je elektronizována v na‰em systému 
a umoÏÀuje efektivní fiízení objednáv-
kového procesu.

Jaké specifické poÏadavky na systém
bylo tfieba vyfie‰it?
Bezpochyby jde o oblast elektronické
v˘mûny obchodních dokladÛ s na‰imi 
dodavateli prostfiednictvím technologie
EDI Orion a následná elektronická v˘mûna
faktur s druÏstvy, protoÏe COOP MORAVA

nemûl pro tento perspektivní zpÛsob zpra-
cování dat pfiipraveno vlastní integrované
fie‰ení. Jedním ze základních poÏadavkÛ
bylo také zavedení kontroly ãíselníku zboÏí,
které sníÏilo náklady na jeho údrÏbu,
sníÏilo poãet chyb v nûm a tím i zrychlilo
objednávání a fakturaci. Dal‰ím poÏa-
davkem bylo zprovoznûní automatick˘ch
importÛ ceníkÛ od dodavatele, coÏ sniÏuje
náklady na jejich pofiízení. A koneãnû 
systém musel umoÏÀovat sdílení interních
informací prostfiednictvím na‰eho extra-
netového portálu. Cel˘ systém na plat-
formû Microsoft Dynamics ERP je
dodavatelem CCV Informaãní systémy
tedy rozvíjen na míru na‰im potfiebám.
¤e‰ení je sloÏeno ze ãtyfi provázan˘ch 
aplikací, kde je samotn˘ ERP systém 
napojen nejen na EDI Orion, ale také 
na webov˘ portál a ná‰ objednávkov˘ 
systém iCOOP. CCV Informaãní systémy
tuto nadstavbu dodávaného ERP systému
naprogramovali jako internetovou aplikaci

Moravská nákupní centrála COOP MORAVA je ãlenem skupiny COOP 
a zaji‰Èuje integrovan˘ nákup potravináfiského i nepotravináfiského
zboÏí do velkoobchodních skladÛ a prodejen jednotliv˘ch druÏstev. 
Na vysoce konkurenãním trhu pomáhá k úspûchu COOP MORAVA také
rozsáhl˘ podnikov˘ systém, kter˘ je pilífiem automatizace procesÛ
spoleãnosti, jak nám v rozhovoru prozradil Josef âep, jednatel a fieditel spo-
leãnosti COOP MORAVA. Vedle zku‰eností a názorÛ na rozvoj tohoto systému
jsme se také ptali, proã se pfiednostnû soustfiedit na regionální dodavatele.

skládající se z nûkolika modulÛ, které 
jsou dostupné uÏivatelÛm podle úrovnû je-
jich práv pfiidûlovan˘ch správcem aplikace.

Jaká je primární úloha podnikového 
systému ve Va‰í firmû? Je to potfieba
zvládnout vysoké datové nároky?
Datové nároky jsou snad pomûrnû vysoké,
ale zátûÏ je rozloÏena, navíc pravidelnû 
s Microsoftem pfiecházíme na vy‰‰í verze
ERP systému. Celé fie‰ení díky své 
modularitû i schopnosti rozvoje plnû
pokr˘vá poÏadavky jak ve funkãnosti, 
tak i v reáln˘ch objemech zpracovávan˘ch
dat. Díky propojení s objednávkov˘m 
systémem iCOOP v nûm mÛÏeme zpra-
covávat specifické úlohy nad objed-
návkami, EDI komunikací ãi ceníky
dodavatelÛ, máme propracovan˘ systém
avíz i pfiehledy závazkÛ a plateb, které 
má pfies iCOOP kaÏd˘ odbûratel k dis-
pozici. Tvrdím, Ïe se systém stal pilífiem
automatizace v‰ech procesÛ spoleãnosti.

Proto je i nadále rozvíjen pro potfieby
dosaÏení dal‰ích stupÀÛ automatizace 
procesÛ a moderního finanãního fiízení
spoleãnosti.

Jaké jsou plány ohlednû dal‰ího rozvoje?
Na‰e oãekávání jsou v tomto smûru
vysoká a jsme si plnû vûdomi toho, 
Ïe potfiebujeme podporu technologií, které
pÛjdou ruku v ruce s dal‰ími projekty.
DÛleÏitá je pro nás oblast dal‰ího rozvoje
controllingov˘ch nástrojÛ s cílem zpfiís-
tupnûní nákupních ãi prodejních anal˘z
na‰im druÏstvÛm. V dal‰ím rozvoji kromû
kompletní elektronizace letákov˘ch akcí
roz‰ífiíme systém také o nové logistické
zprávy jako vratka, avíza dodávek a pfiíjmu
pro dal‰í urychlení likvidace faktur ãi 
dobropisÛ a dal‰í zefektivnûní komunikace
s na‰imi partnery.

Dûkuji Vám za rozhovor.
-onr-

TUZEMSK¯ COOP MORAVA ÚSPù·Nù âELÍ KONKURENCI  
ZAHRANIâNÍCH ¤ETùZCÒ S PODPOROU SYSTÉMU 

SCHNEIDER ELECTRIC CZ BùHEM 2 MùSÍCÒ P¤EVEDL
95% ZÁKAZNÍKÒ DO ELEKTRONICKÉ FAKTURACE 
Spoleãnost Schneider Electric, celosvûtov˘ specialista na správu energií, kter˘ pÛsobí ve více neÏ 
100 zemích a zaujímá pfiední pozici v prÛmyslov˘ch energetick˘ch fie‰eních a infrastruktufie, zvolila
spoleãnost CCV Informaãní systémy pro zaji‰tûní elektronické fakturace se sv˘mi zákazníky v âeské
republice.

Elektronická archivace pro více neÏ 
2 a pÛl tisíce vydan˘ch faktur mûsíãnû
¤e‰ení CCV eFakturace nahrazuje ve
spoleãnosti Schneider Electric CZ pÛ-
vodní papírovou formu fakturace a jeho
souãástí je také archivace elektronick˘ch
faktur dle platné legislativy. Bûhem
prvních 2 mûsícÛ pouÏívání fie‰ení 
se spoleãnosti Schneider Electric CZ
povedlo zapojit 95% zákazníkÛ do elek-
tronické fakturace, kter˘m kaÏd˘ mûsíc
roze‰le více neÏ 2 a pÛl tisíce elektro-
nick˘ch faktur.  
Elektronické faktury jsou pfiená‰eny 
z podnikového systému spoleãnosti
Schneider do konsolidaãního centra
ORION®, kde probíhá automatizované
pfievedení do ãitelné podoby, vybavení
zaruãen˘m elektronick˘m podpisem, 
zaslání zákazníkovi a archivace daÀo-
vého dokladu. Celkem je elektronicky
vydáváno témûfi 20 rÛzn˘ch variant
daÀového dokladu. Zákazníci mají 
vydané faktury k dispozici také na 
webovém portálu, a to nejen ve formátu
PDF, ale i ve zvolené datové podobû.

„¤e‰ení CCV eFakturace kompletnû
pokr˘vá cel˘ proces fakturace a klade
dÛraz na soulad s platnou legislativou.
¤e‰ení lze pouÏívat také pro dobropisy,
vrubopisy nebo zálohové faktury. Je
poskytováno formou sluÏby, dá se tedy
velmi rychle nasadit a bez dodateãn˘ch
nákladÛ libovolnû roz‰ifiovat,” doplÀuje
Marek Stanovsk˘ (foto), vedoucí ob-
chodu divize CCV eBusiness.

Rychlá návratnost a pozitivní 
reakce zákazníkÛ
Podle aktuálního poãtu zapojen˘ch zá-
kazníkÛ je celková návratnost poãáteãní
investice Schneider Electric do projektu
elektronické fakturace 3 a pÛl mûsíce. 
S postupn˘m zapojováním dal‰ích
odbûratelÛ lze oãekávat je‰tû zkrácení
této doby. Jarmila Sovová, hlavní úãetní
Schneider Electric CZ, k tomu dodává:
„Elektronická fakturace neznamená jen
v˘znamné úspory na vystavování faktur
a po‰tovném, ale také pfiedstavuje
obrovskou úsporu práce, ménû starostí
s archivací a snadnûj‰í vyhledávání dok-

ladÛ. Mûsíãnû díky elektronické fakturaci
dosáhneme úspory témûfi 10 ãlovûkodní
na práci spojenou s vydáváním pa-
pírov˘ch faktur. Velmi pozitivní jsou
rovnûÏ reakce na‰ich zákazníkÛ.“

-kmn-

¤e‰ení EDI ORION® 2.0

www.ccv.cz

ALE DÍKY 
VYUŽITÍ SLUŽEB
CLEARINGOVÉHO
CENTRA ORION
SE NEMUSÍME 
STARAT...

KDO SE  
V TOM MÁ 
VYZNAT? 

RŮZNÁ XML
NEBO EDI, 
PAK TY DATOVÉ
SCHRÁNKY, 
TO JE ČURBES!

JAKÝ FORMÁT
ELEKTRONICKÉ
FAKTURY MAJÍ
ZÁKAZNÍCI 
NEBO JAKÝ 
JE ZROVNA 
V MÓDĚ.
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PODNIKOV¯ SYSTÉM POMÁHÁ K ROZVOJI A ZVY·OVÁNÍ 
ZÁKAZNICKÉHO SERVISU STAVEBNINOVÉHO ¤ETùZCE

Cesta k expanzi vedla pfies 
podnikov˘ informaãní systém
KdyÏ se vedení spoleãnosti PRO-DOMA
rozhodovalo o nasazení podnikového in-
formaãního systému, stála firma na prahu
plánované expanze. Ta vyÏadovala uzpÛ-
sobení celé koncepce nákupu a prodeje
tak, aby se procesy implementované 
v informaãním systému staly katalyzá-
torem dal‰í prosperity. Hledal se takov˘ 
informaãní systém, kter˘ by byl dostateãnû
v˘konn˘, odpovídal v‰em oborov˘m potfie-
bám a zároveÀ úãinnû podpofiil firmu 
v dal‰ím rozvoji. „Bylo to období, kdy firma
skokovû vyrostla na 150 zamûstnancÛ 
a pfiekroãila miliardu obratu. Z této pozice
navíc postupnû dále rostla aÏ na dne‰-
ních 300 zamûstnancÛ,“ popisuje jednatel
spoleãnosti PRO-DOMA Josef Mafiinec. 

Oborovû upraven˘ systém fie‰í 
i velmi specifické poÏadavky
Na základû peãlivé anal˘zy byl vybrán 
informaãní systém Microsoft Dynamics 
a implementaãní t˘m spoleãnosti CCV 
Informaãní systémy, kter˘ je oborovû 
orientován právû na oblast stavebninov˘ch
materiálÛ, obchodu a logistiky a je tedy
schopen vytvofiit systém ‰it˘ na míru.
Pokrytí dodavatelsko-odbûratelsk˘ch potfieb
spoleãnosti si vyÏádalo, aby se standardní
funkce systému roz‰ífiily o fiadu speciali-
zovan˘ch modulÛ pro oblasti maloob-
chodního a tranzitního prodeje, fiízení
centrální cenotvorby a sortimentu, vyhod-
nocení úspû‰nosti obchodování, centrali-
zaci nákupu, obalové saldo a v neposlední
fiadû pro elektronickou komunikaci s do-
davateli a vybran˘mi odbûrateli. „Na‰e
rozsáhlá síÈ potfiebovala systém na míru
oboru stavebních hmot, na‰e práce je díky
tomu mnohem efektivnûj‰í neÏ dfiíve.

Do‰lo k poklesu zásob na maloobchodních
prodejnách a jsme schopni nabízet na‰im
zákazníkÛm je‰tû kvalitnûj‰í sluÏby,“ dodá-
vá Jan Mafiinec, manaÏer provozu.

V˘sledkem implementace je systém schop-
n˘ fie‰it, kromû v‰ech bûÏn˘ch obchodních
ãinností, i velmi specifické poÏadavky,
napfiíklad v oblasti cenotvorby, logistiky 
a ‰ífie sortimentu. KaÏd˘ prodejce má
okamÏit˘ pfiístup k úplné obchodní infor-
maci dodavatele, coÏ ústí ve velmi rychlé
zpracování nabídek. Aby se redukovaly 
dopravní náklady, do‰lo téÏ k vyãlenûní
ãástí sortimentu s povinností sdruÏovat
nákupní poÏadavky a realizovat objednávky
z jednoho místa prostfiednictvím centrály.
Systém ve spoleãnosti PRO-DOMA pod-
poruje také zvlá‰tní zpÛsob obchodování,
tzv. tranzitní prodej. V této situaci odbûra-
tel sice objednává zboÏí pfiímo u jeho v˘robce,
ale z dÛvodu v˘hodn˘ch obchodních pod-
mínek je zboÏí fakturováno v linii v˘robce
– velkoobchodní spoleãnost – odbûratel. 

S Microsoft Dynamics klesly zásoby 
o 15 % a produktivita stoupla o 30 %
PRO-DOMA mÛÏe nyní také detailnû sle-
dovat efektivnost jednotliv˘ch sortiment-
ních poloÏek. To smûfiuje k optimalizaci
maloobchodnû nabízeného sortimentu, 
a tím k poklesu zásob na maloobchodních
prodejnách aÏ o 15 %, aniÏ by byla dotãe-
na ‰ífie sortimentu. Díky zautomatizování
procesu se zjednodu‰il, zrychlil a zefek-
tivnil prÛbûh tranzitních obchodÛ. Obsluha
dosahuje vy‰‰í produktivity a je schopna
zpracovat o 30 % více obchodních 
pfiípadÛ. MoÏnost vyhodnotit kaÏd˘ 
obchodní pfiípad v okamÏiku jeho vzniku
pfiispívá k udrÏení a optimalizaci dosaho-
vané marÏe.

Souãástí fie‰ení je také na míru upraven˘
manaÏersk˘ reporting od kontrol bûÏn˘ch
statistik a marÏí, pfies sloÏitûj‰í anal˘zy
kaÏdého obchodního pfiípadu, kreditní 
informace aÏ po manaÏerské „makro“ 
v˘stupy v celé ‰kále pohledÛ. V systému 
je také pfiipravena agenda na dvoustranné
i trojstranné zápoãty. Díky tomu je
spoleãnost schopna jak˘mkoliv zpÛsobem
navrhovat a provádût srovnání salda se
sv˘mi obchodními partnery.

Skladové a paletové hospodáfiství
Kromû skladov˘ch zásob, logistiky a do-
pravy poskytuje systém také agendu pale-
tového hospodáfiství. Je tak moÏné pfiesnû
vyhodnocovat poãty nakoupen˘ch a pro-
dan˘ch palet a mít tak pfiehled o stavu
svého paletového konta vÛãi dodavatelÛm
a odbûratelÛm. Systém k poloÏkám obalÛ
automaticky eviduje a úãtuje opotfiebení,
které vzniká pouÏíváním obalÛ, tzn. vracení
obalÛ je jiÏ vÏdy provedeno za ãástku
poníÏenou o opotfiebení. 

Dostupnûj‰í zboÏí znamená levnûj‰í zboÏí
Microsoft Dynamics podporuje standardi-
zaci procesÛ ve firmû a tím pfiiná‰í moÏ-
nost efektivního a rychlého rÛstu. PRO-DOMA
otevfiela zákazníkÛm 35 maloobchodních

Spoleãnost PRO-DOMA pÛsobí jiÏ 20 let jako prodejce stavebního materiálu a potfieb pro fiemeslníky. Zab˘vá se velkoobchodním i maloob-
chodním prodejem napfiíã âeskou republikou, má 35 maloobchodních stfiedisek a dodává stavební materiál do dal‰ích více neÏ 200 tuzemsk˘ch
stavebnin. Za dobu svého pÛsobení si vybudovala na trhu pozici jednoho ze tfií nejsilnûj‰ích stavebninov˘ch fietûzcÛ. V silném konkurenãním
prostfiedí firmû úãinnû pomáhá k vy‰‰í efektivitû i Microsoft Dynamics, kter˘ implementovala spoleãnost CCV Informaãní systémy.

prodejen a plánuje dal‰í expanzi. „Uvûdo-
mujeme si, Ïe na prodávan˘ch stavebních
hmotách b˘vá zásadní nákladovou poloÏ-
kou samotná doprava. Její vliv lze elimino-
vat pfiiblíÏením zboÏí zákazníkovi pro-
stfiednictvím rostoucího poãtu na‰ich
poboãek, a dále zrychlením a zautomati-
zováním toku zboÏí, které je navíc okamÏitû
dostupné,“ vysvûtluje obchodní fieditel
Daniel KfiíÏek.
S rÛstem firmy dochází také k postupnému
rozvoji samotného systému, od pravidel-
ného pfiechodu na nové verze aÏ po rozvoj
elektronické v˘mûny dokladÛ s obchod-
ními partnery.  
„Ná‰ systém umoÏÀuje mít kontrolu nejen
nad tím, co se stalo, nebo momentálnû
dûje, ale také nám umoÏÀuje pfiedvídat, 
co se stane. Je podporou rÛstu, prosperity
a nebrání akvizicím. Jeho hlavní devizou je
uÏivatelská pfiístupnost, schopnost zvládat
procesy napfiíã obchodní sítí s jistotou 
a stabilitou. Tuto devizu pak podtrhuje jeho
pravidelná inovace. Nepfiímo tak urãuje
na‰i konkurenceschopnost, produktivitu 
a podporuje nás v dal‰ím rÛstu,“ uzavírá
Petr Vanûrka, generální fieditel spoleãnosti
PRO-DOMA.

-onr-

Informaãní systém Insolvenãní správ-
ce (ISIS), leto‰ní novinka mezi infor-
maãními systémy na ãeském trhu,
byl uvolnûn v nové verzi ISIS 5.0. Od
podzimu ji vyuÏívají desítky zákaz-
níkÛ tohoto oborovû profilovaného
systému, novû zejména s nov˘m
modulem OddluÏení.

Právû oddluÏení je nejãastûj‰í zpÛsob
fie‰ení úpadku ze strany insolvenãních
správcÛ v âR, proto byl tento modul
maximálnû pfiizpÛsoben jejich poÏa-
davkÛm. Nov˘ modul OddluÏení nabízí
samostatnou evidenci pfiíjmÛ (v oddlu-
Ïení) a funkci Hromadn˘ splátkov˘
kalendáfi, kter˘ u jednoduch˘ch oddlu-
Ïení umoÏÀuje hromadné zadávání
ãástek k rozdûlení mezi vûfiitele a ná-
sledné vygenerování pfiíkazÛ k úhradû.
Nové funkce modulu jsou také gene-
rování dokumentÛ Zpráva o plnûní
oddluÏení (ZOPO) nebo Pfiíkaz 
k úhradû, kter˘ novû zahrnuje odmûnu
a hotové v˘daje insolvenãního správce
i ostatní privilegované pohledávky.
Kromû zjednodu‰eného prÛvodce 
pro zápis nového fiízení nabízí je‰tû
jednodu‰‰í práci se softwarem Insol-
venãní správce. K dal‰ím v˘znamn˘m
novinkám patfií ãtyfii nové moduly 
a to âásteãn˘ rozvrh, Evidence sporÛ,
Úkoly a Datová schránka. Velmi pozitivní
ohlas zaznamenalo i roz‰ífiení formátÛ
elektronického bankovnictví a zjedno-
du‰en˘ zápis pfiihlá‰ky pohledávky.
„Software Insolvenãní správce nabízí
sv˘m zákazníkÛm, pfieváÏnû insol-
venãním správcÛm, jedineãné moÏnosti
s cílem ‰etfiit jejich ãas. Jde o flexibilní
software, kter˘ systematicky reaguje
na poÏadavky sv˘ch klientÛ. Z nich vy-
chází také nejnovûj‰í verze ISIS 5.0,
která momentálnû pfiichází zejména 
s upraven˘m modulem OddluÏení pro
efektivnûj‰í a pfiehlednûj‰í práci insol-
venãních správcÛ,” komentuje Tomá‰
Valá‰ek, v˘konn˘ fieditel Insolvence
2008, a.s, která zaji‰Èuje profesionální
sluÏby v oblasti insolvence a IT. 
Nabízené fie‰ení od spoleãnosti CCV
Informaãní systémy je zamûfieno na
maximální efektivitu a poskytování
systému ve variantû „software jako
sluÏba“, coÏ v kategorii informaãních
systémÛ soutûÏe vyhla‰ované ãasopisem
Computerworld potvrdilo ocenûní,
které získala v odborné soutûÏi o nej-
lep‰í IT produkt roku 2010. 

Informace na produktovém webu:
www.insolvencnispravce.info

-onr-

UVOLNùNA NOVÁ 
VERZE SYSTÉMU 
PRO INSOLVENâNÍ
SPRÁVCE ISIS 5.0

CCV ¤ízen˘ sklad

www.ccv.cz

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

DÍKY TOBĚ,
TY MOJE 
RADIOFREKVENČNÍ 
ŠTĚSTÍ!

Foto: archiv Pro-Doma

Foto: archiv Pro-Doma

Foto: archiv Pro-Doma

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

DNES 
REKLAMACE 
ZMIZELY 
A KAPACITA 
SE ZVYŠUJE. 
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CCV Business Solutions

PODZIM 2010 V OBRAZECH

Programátorsk˘ t˘m Registru vinic na náv‰tûvû laboratofie v Klentnici
O procesu certifikace zatfiídûného vína diskutují Luká‰ Peterka 
a Bohumil Ka‰par a nabírají cenné rozumy.

Víkendové firemní setkání v‰ech poboãek v Beskydech
Snímek zachycuje, jak programátor Vladan Slamûník bez pouÏití informaãních
technologií naviguje skupinu ve sloÏení Srnec, BrÛÏová, Kameníãek a Brychta 
k vy‰‰ím kótám.

Zamûstnanecké akce s rodinami na Zámeckém ml˘nû v Lomnici u Ti‰nova
„Pachatelka“ tohoto oblíbeného firemního setkání s rodinn˘mi pfiíslu‰níky, 
personalistka Helena BrÛÏová, zdokumentována jako vÏdy smûjící se 
(na snímku ta opticky niÏ‰í, bez toho bílého zvífiete).

T˘mové hodnocení divize eGovernment na Pálavû
Vysoké cíle se nedají hodnotit pfiízemnû, proto Honza ·kerle zavedl své divizní „oveãky“ na stránû a vrcholky pálavsk˘ch vrchÛ.

Do Lomnice bez notebookÛ, touchpadÛ, my‰í a klávesnic
Keramická dílna provûfiila, Ïe manuální zruãnost tfieba k v˘robû hrníãkÛ cécévákÛm nechybí, na snímku v podání rodinek
Karla Fryãe a Richarda Dvofiáka.

Draãí lodû cécéváky chytly
„Kolik se nás dnes asi sejde,“ ptá se shlukující se Helena se ·árkou a kapitánem
Petrem, kdyÏ skládají posádku.

Draãí tréninky na Brnûnské pfiehradû
NeÏ udefiil sychrav˘ podzim, ãefiila hladinu brnûnského Pr˘glu pádla tu ménû, 
tu více trénujících ãlenÛ firemní draãí lodû.

Produktivita a fiízení ãasu na semináfii pro obchodní fieditele
Mít v‰e hotovo, to je inspirativní pfiedná‰ka Dalibora Damborského, jak vyuÏívat
technologie v kombinaci s osvûdãen˘mi metodikami pro fiízení ãasu, úrodnû 
zasévaná i do vlastních fiad.

MYSLEL JSEM, 
ŽE MÁM PRÁCI 
OBCHODNÍHO TÝMU
POD KONTROLOU,
NEŽ JSEM POZNAL
ŘEŠENÍ CRM 
OD MICROSOFTU.

DNES SE NEMUSÍM
OBÁVAT PORAD 
VEDENÍ. KONEČNĚ 
MÁM JASNO, 
JAK SI OPRAVDU 
STOJÍME A KOLIK 
TOHO MŮŽEME 
PRODAT PŘÍŠTÍ 
KVARTÁL.

OBCHODNÍCI 
SE NEBOJÍ 
U ZÁKAZNÍKA, 
PROTOŽE MAJÍ 
DOKONALÝ 
PŘEHLED O PLNĚNÍ 
DODAVATELSKÝCH 
POŽADAVKŮ.

NAVÍC MOHU
PROPUSTIT 
Z OBCHODNÍHO
TÝMU HUBERTA,
PROTOŽE UŽ SE
NEMUSÍM 
TRÁPIT, ŽE S NÍM
ODEJDOU
VŠICHNI NAŠI
ZÁKAZNÍCI.

Gold of the Desert Kings
VyuÏívání informací a zdrojÛ, plánovat a vyhodnocovat, fiídit projekt v ãase. Najít
zlato pou‰tních králÛ se stalo hlavním motivem pro t˘movou hru dost podobné
kaÏdodenní práci.

T˘mová hra promûnila pfiedstavitele vedení firmy na arabské bankéfie
V programu GDK mûly t˘my 25 dní na to, aby se pfies nástrahy pou‰tû dostaly
do hor, vytûÏili zlato a vrátily se na základnu. KaÏd˘ den trval 3 minuty a jedinou
oporou jim jsou stylovû vymódûní bankéfii.

Morav‰tí a ãe‰tí vinafii objevili v˘hody EDI ORION
A stejnû tak objevili (zleva) pánové Damborsk˘, ·kerle, Bezdûk a Okle‰tûk, 
jak pfiíjemné je mít pfiíleÏitost nav‰tívit mezi sv˘mi zákazníky dobré vinafie.
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SPOJENÍ CRM A LOGISTIKY

Obvykl˘m zdrojem informací b˘vá WMS
(Warehouse Management System), 
aÈ uÏ se jedná o samostatn˘ modul nebo
je integrován v rámci ERP systému. Není
bez zajmavosti, Ïe pfiípadû nasazení ERP
Microsoft Dynamics NAV 2009 je propojo-
vací mÛstek mezi ERP a CRM souãástí
standardního fie‰ení, a není tudíÏ nutno
vÛbec tento problém fie‰it. PouÏívá-li
spoleãnost jin˘ ERP, lze pouÏít nûkter˘ 
z mÛstkÛ tfietích stran, které jsou na trhu
dostupné. Dal‰ím bûÏn˘m zdrojem 
logistick˘ch informací pro CRM je datov˘
sklad, kter˘ logistické informace agreguje
a v poÏadované podobû poskytuje dal‰ím
systémÛm. WMS (ERP) systém je tak
vût‰inou zdrojem on-line informací 
o okamÏitém stavu sledovan˘ch veliãin,
zatímco datov˘ sklad poskytuje informace
o dlouhodob˘ch tendencích, statistiky
apod. Toto lépe dokumentují následující
pfiíklady:

Pfiímo z ERP nebo WMS systému (infor-
mace potfiebné on-line)
• dostupnost konkrétního zboÏí pro zákaz-

níky, dle lokací,
• oãekávaná dostupnost (SCM),
• okamÏit˘ stav zpracování zakázky,
• sledování zakázky (tracking),

Z datového skladu (BI, MIS):
• obrátkovost sortimentu,
• anal˘za ziskovosti sortimentu dle skupin 

i jednotliv˘ch poloÏek,
• anal˘za související nákladÛ (doprava, 

poji‰tûní, clo …),
• prodej zboÏí dle rÛzn˘ch balení,
• ekonomická návratnost vlastní distribuce
• anal˘za prÛmûrné velikosti zakázky ve 

vazbû na zákazníka, distribuãní centrálu 
apod.,

• logistické aktivity konkrétního zákazníka,
• dodávky dle tras a ãasového období,
• dodávky dle oblastí (zemí) a ãasového 

období,
• statistika skladovan˘ch a pfiepravova-

n˘ch objemÛ a hmotností,
• pohyby zboÏí se zvlá‰tními logistick˘mi 

poÏadavky (mraÏené, hofilavé, jedy, …),

V rámci CRM lze pak spravovat i agendy,
které WMS ani ERP nefie‰í, jako je napfií-
klad správa dopravcÛ, sdruÏující:
• kontaktní informace,
• pfiehled sluÏeb, podmínek, sazeb,
• smlouvy s dopravci (vazba na Sharepoint)

Jak a komu lépe prodávat nebo jak vyuÏít analytické pfiínosy CRM systému? Ano, mnohé CRM systémy se
soustfiedí pfiedev‰ím na tyto „klasické“ otázky. Urãitû lze souhlasit, Ïe je to podstatná ãást pfiínosÛ dobrého
CRM systému, ale zkusme se vedle toho podívat také na moÏnosti takového fie‰ení, které má schopnosti
spojovat obchodní procesy s logistick˘mi. 

Hlavním pfiínosem CRM je zefektivnûní
procesÛ a poskytnutí obchodníkÛm, 
marketingu a vedení spoleãnosti lep‰í, 
podrobnûj‰í informace o zákaznících. CRM
pomáhá firmám vytvofiit více profitabilní
vztah se zákazníkem a sníÏit operativní
náklady. Anal˘zou chování zákazníkÛ lze
ovlivnit tvorbu cen, kvalitu sluÏeb nebo 
formovat nové prodejní kanály. Dal‰í
pfiínosy jsou v komunikaci a zv˘‰ení 
efektivity pracovníkÛ jednajících se
zákazníky. V‰echny potfiebné informace
jsou dostupné z jednoho místa a rychleji
dostupné. Odpadá zbyteãná komunikace
mezi oddûleními. Do CRM fie‰ení je moÏno
taktéÏ zakomponovat i dal‰í prvky, 
podporující komunikaci v t˘mu ãi se
zákazníkem, jako zákaznick˘ portál,
umoÏÀující zákazníkÛm on-line sledovat
postup vybavení jejich zakázky.

Mù¤ENÍ P¤ÍNOSÒ

V rámci pfiípravy a tvorby CRM strategie 
je dÛleÏité, aby se spoleãnost zamûfiila 
na identifikaci a fie‰ení tûch problé-
mov˘ch CRM oblastí, které pfiímo fiídí
ziskovost jejího podnikání. KaÏdá 
CRM strategie musí b˘t v souladu 
s firemní strategií, pfiiãemÏ jedna firemní
strategie mÛÏe b˘t rozpadnuta do více
CRM strategií. KaÏd˘ CRM cíl je pod-
porován nûkter˘m CRM nástrojem,
pfiiãemÏ jeden CRM nástroj mÛÏe 
podporovat více CRM cílÛ. Je tak 
moÏno souãasnû v jedné firmû fie‰it pokrytí
procesÛ marketingu, obchodu, sluÏeb, 
logistiky a jejich vzájemné propojení
provázáním CRM strategií jednotliv˘ch
oblastí s firemní strategií a informaãní
strategií spoleãnosti. 

CRM pfiístupem se spoleãnost posouvá 
k centralizovanému, pfiímému a flexibil-
nímu zpÛsobu fiízení, díky kterému získá: 

1. eliminaci nepfiesn˘ch údajÛ a pl˘tvání
marketingového, prodejního a servis-
ního ãasu,

2. posílení transparentnosti v˘konnosti
interní a externí marketingové, obchodní 
a servisní sítû spoleãnosti,

3. zprÛhlednûní profitability v rámci v‰ech
zákaznick˘ch (nejen) subjektÛ,

4. aktivní fiízení klientského portfolia – 
udrÏení si VIP klientÛ díky aktivnímu 
fiízení produktového portfolia,

PRO V¯KONNùJ·Í OBCHODNÍ PROCESY U RYCHLOOBRÁTKOVÉHO ZBOÎÍ 

TYPICKÉ P¤INOSY CRM SYSTÉMU

Hlavním smyslem systémÛ pro fiízení vztahÛ
se zákazníky, Customer Relationship 
Management (CRM), je nalezení, získání 
a udrÏení zákazníka. Obchodnû zamûfiené
organizace díky CRM mohou zkrátit pro-
dejní cyklus a zv˘‰it klíãové ukazatele
v˘konu, jako napfiíklad pfiíjmy na jednoho
obchodního zástupce, prÛmûrnou velikost
objednávky, v˘nosy na jednoho zákazníka
apod. Marketingové organizace mohou
zv˘‰it odezvu na kampanû a marketingovû
fiízené pfiíjmy za souãasného sníÏení ceny
za získání zákazníka. Servisní firmy mohou
zv˘‰it produktivitu servisního pracovníka
a loajalitu zákazníka pfii souãasném sníÏení
ceny servisu, ãasu odezvy a ãasu do
vyfie‰ení poÏadavku zákazníka. Logistické
a distribuãní firmy mohou zefektivnit
plánování logistick˘ch operací a sníÏit
mnoÏství zdrojÛ alokovan˘ch v zásobách.
Ve v‰ech odvûtvích je efektivní CRM
strategickou nezbytností pro rÛst 
a v nûkter˘ch i samotného pfieÏití. V˘z-
kumy ukázaly, Ïe spoleãnosti, které mají
spokojené a loajální zákazníky, mají více
opakujících se obchodÛ, niÏ‰í náklady 
na získání nov˘ch zákazníkÛ a silnûj‰í
znaãku. To v‰e se transformuje do lep‰ích
finanãních v˘konÛ.

CRM A LOGISTIKA? ANO!

AÏ doposud byly CRM systémy implemen-
továny pfiedev‰ím u firem majících pfiím˘
kontakt s mnoÏstvím koncov˘ch zákaz-
níkÛ, kde pomáhaly udrÏet historii u takfika
neomezeného poãtu odbûratelÛ. U spoleã-
ností s B2B zamûfiením s relativnû mal˘m
poãtem partnerÛ se naopak tak nûjak pfied-
pokládalo, Ïe tuto historii povedou
konkrétní obchodníci a samostatn˘
sofistikovan˘ systém byl povaÏován za
nûco zbyteãného. Ov‰em s v˘vojem 
retailového trhu a ekonomick˘mi tlaky
posledních let narostl poãet ãlenÛ dodava-
telsko-odbûratelsk˘ch fietûzcÛ a zároveÀ 
i hodnota kaÏdého jednotlivého zákazníka.
Firmy si jiÏ nemohou dovolit Ïádného 
z nich ztratit a v souladu s tím musela jít
nahoru i úroveÀ vzájemné komunikace.
Náklady firem na marketing a obchod jsou
více neÏ dfiíve tlaãeny k vy‰‰í efektivitû,
proto praxe ukazuje, Ïe obchodníci 
s rychloobrátkov˘m zboÏím potfiebují 
informace z z inteligentních systémÛ, které
analytick˘mi v˘stupy spojují zákaznická 
a logistická data pro detailní informace 
ke konkrétnímu zákazníkovi.
Zajímavá ãísla a potvrzení uvedeného faktu
pfiinesl nedávn˘ prÛzkum CCV Informaãní
systémy, ve kterém bylo osloveno celkem
153 zástupcÛ potravináfisk˘ch a logistick˘ch
firem s vlivem na v˘bûr informaãního sys-
tému. Cílem v˘zkumu bylo zmapovat vliv
hospodáfiské recese na rozhodování 
o strategii firem. Z nûj vyplynulo, Ïe nej-
aktuálnûj‰í opatfiení je kromû sniÏování
provozních nákladÛ (52%) hned na
druhém místû prohlubování zákaznick˘ch
vztahÛ (CRM), ke kterému se v tomto
oboru hlásí 47% firem a lep‰í vyuÏití
anal˘z z dostupn˘ch informací (45%).
Proto nepfiekvapí, Ïe právû CRM systémy
jsou mezi hlavními investiãními prioritami
35% tûchto firem, pfiiãemÏ v nejbliÏ‰ím
roce do nûj plánuje investovat 23% firem.

KDYÎ WMS, ERP A CRM SYSTÉMY 
MOHOU PROMLOUVAT 

O nezbytnosti vyuÏívání vhodného CRM
systému je pfiesvûdãena drtivá vût‰ina 
obchodních spoleãností. Ov‰em v pfiípadû
praktick˘ch implementací je tfieba dbát 
i na to, aby mûli obchodníci ve v˘sledku
kompletní provázané informace ze v‰ech
systémÛ, jak skladového hospodáfiství ãi
ERP, tak i CRM.  
Pfiedstavte si napfiíklad situaci, kdy má 
obchodník sjednanou schÛzku u klienta,
ale nemá tu‰ení, jak byly uspokojeny
v‰echny jeho dodavatelské poÏadavky.
Nebo situaci, kdy na místû fie‰í otázky,
které mezitím s klientem fie‰í jiná ãást
firmy, napfiíklad servisní oddûlení. Nebo
neschopnost aktuálnû odpovûdût na
otázku, kolik konkrétního zboÏí je aktuálnû
kladem. Do této situace se dostane
pomûrnû snadno, pokud jeho zdroje infor-
mací nebudou celistvé. Situace, nad kterou
by pfied nûkolika lety nûktefií mávli rukou,
dnes rozhodují o firemním pfieÏití. 
Ostatnû zcela jednoznaãnû potfiebu imple-
mentace logistick˘ch informací do sys-
tému pro fiízení vztahu se zákazníky vyjádfiil
prÛzkum, kter˘ v fiíjnu realizovala mezi ob-
chodními fiediteli sektoru rychlobrátkového
zboÏí spoleãnost CCV Informaãní systémy
a z nûhoÏ vyplynulo, Ïe CRM by mûl 
obchodníkÛm dodávat tyto údaje v 78%
pfiípadÛ. Proto je tfieba zamûfiit se na
takové dodavatele CRM, ktefií jsou schopni
uveden˘ poÏadavek na synergii v‰ech 
systémÛ beze zbytku integrovat.

PrÛzkum: Mûl by CRM systém dávat ob-
chodníkÛm informace o plnûní dodava-
telsk˘ch poÏadavkÛ firmy?

INFORMACE Z ¤ÍZENÉHO SKLADU 
A ¤ÍZENÉ EXPEDICE

ZpÛsob, jak˘m mohou b˘t pfiená‰eny 
do CRM fie‰ení logistické informace, do
znaãné míry závisí na konkrétní konfigu-
raci podnikového informaãního systému 
a schopnosti implementaãního partnera
(dodavatele IS) porozumût návaznostem
obchodních a logistick˘ch procesÛ. 

Respondenty osobního dotazování prÛz-
kumu byli obchodní fieditelé sektoru rychlo-
obrátkového zboÏí (data prÛzkumu z fiíj-
na 2010, statistická chyba 7%).

16 %

6 %

9 %

69 %

urãitû ano

spí‰e ano

urãitû ne

spí‰e ne

5. aktivní fiízení interní i externí prodejní 
a servisní sítû vãetnû logistick˘ch pro-
cesÛ – udrÏení si top spolupracovníkÛ, 
podklady pro motivaci ménû úspû‰n˘ch 
spolupracovníkÛ,

6. posílení marketingového, prodejního 
a servisního procesu v oblastech jejich 
plánování, monitorování, fiízení a ná-
sledném vyhodnocování.

Systém pro mûfiení úspûchu ãi neúspûchu
CRM projektu, ãasto oznaãovan˘ termínem
„CRM dashboard”, vypichuje a graficky
znázorÀuje v˘konnostní ukazatele dÛleÏité
z pohledu jednotliv˘ch manaÏerÛ, udrÏuje
manaÏery v obraze o stavu a plnûní
stanoven˘ch ukazatelÛ (a tedy plnûní CRM
cílÛ) a souãasnû dává manaÏerÛm pod-
klady pro rychlé rozhodování na základû
znalosti aktuální situace a v˘voje. Systém
na mûfiení v˘sledkÛ CRM implementace
nemÛÏe b˘t správnû nastaven, pokud není
správnû nastaven a realizován samotn˘
proces CRM.

Profesionálové podnikající v oboru
rychloobrátkového zboÏí potfiebují takové
integraãní fie‰ení, které umí dûlat více neÏ
jednodu‰e zkopírovat data z bodu A do
bodu B. Také potfiebují nástroj, kter˘ bude
rÛst spolu s potfiebami jejich podnikání.
Správné CRM systémy poskytují vizuální
analytické modely, které formují informaãní
náskok managementu, pfiiãemÏ integraãní
toky dat bûÏí velmi rychle. Zákazník není
závisl˘ na cizí pomoci provést drahé zmûny
v pfiípadû rozvojov˘ch potfieb. Taková
fie‰ení poãítají s moÏností integrace a jsou
nákladovû efektivní.

Autor: Marek Procházka (na snímku), 
fieditel divize CCV Business Solutions

„Za úspûchem firmy stojí pfiedev‰ím
skuteãn˘ t˘m lidí a jejich schopnosti.
CRM systémy ale dokáÏou nastavit 
obchodní procesy a zprÛhlednit v˘voj
prodejÛ a hlavnû u‰etfií administrativní
práci Vám i Va‰im lidem, ktefií 
pak mohou ãas vûnovat zákazníkÛm.
Takto pfiesnû je navrÏeno CRM od 
Microsoftu,“ fiíká Petr Hampejs, pro-
duktov˘ manaÏer Microsoft Dynamics
CRM v âeské republice.
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ELEKTRONICKÁ V¯MùNA DAT MEZI Ú¤ADY, 
OVOCNÁ¤I A ·KOLKA¤I ZÍSKÁVÁ NA OBLIBù

Registr ovocn˘ch sadÛ a Registr mnoÏi-
telsk˘ch porostÛ na Portálu farmáfie
(eAGRI) jsou dÛvûrnû známé mnoh˘m
pûstitelÛm. Jejich vedením je, stejnû jako 
v pfiípadû Registru vinic, Registru chmelnic
a dal‰ích, povûfien Ústfiední kontrolní 
a zku‰ební ústav zemûdûlsk˘. Dûje se tak
na základû § 4 odst. 3 zákona ã. 252/1997
Sb., o zemûdûlství, resp. zákona ã. 219/
2003 Sb., o uvádûní do obûhu osiva 
a sadby pûstovan˘ch rostlin.

Registry pomáhají v zpfiístupnûní 
údajÛ i v jejich evidenci
Hlavními cíli aplikace Registr ovocn˘ch
sadÛ je zpfiístupnûní údajÛ evidovan˘ch 
o ovocn˘ch sadech pfiihlá‰eného uÏivatele
a usnadnûní podávání povinn˘ch statis-
tick˘ch hlá‰ení o sklizni a odhadech skliz-
nû. SlouÏí tedy k prohlíÏení a zároveÀ
modifikaci stávajících údajÛ o sadech 
pfiihlá‰eného uÏivatele, napfiíklad o dru-
hovém sloÏení ovocného sadu, odrÛdové
skladbû a podobnû, ale moÏné je téÏ edito-
vat zaloÏení nového sadu nebo i jeho likvi-
daci. ZároveÀ umoÏÀuje elektronicky podávat
hlá‰ení o odhadu skliznû a samotné sklizni
(pravidelná hlá‰ení producentÛ).

K podobn˘m úãelÛm slouÏí i Registr
mnoÏitelsk˘ch porostÛ, spu‰tûn˘ v roce
2005. Jeho pfiedmûtem je vedení údajÛ 
o podan˘ch Ïádostech o uznání mnoÏi-
telsk˘ch porostÛ a rozmnoÏovacího ma-
teriálu chmele, révy a ovocn˘ch druhÛ 
a údaje o rozsahu v˘roby, v˘sledku
uznávání a kontroly v˘roby konformního
materiálu. UÏivatelÛm umoÏÀuje prohlíÏení
údajÛ o vlastních podan˘ch Ïádostech 
o uznání a oznámení o rozsahu v˘roby
CAC materiálu vãetnû související doku-
mentace a o konkrétních v˘sledcích
pfiehlídek. ZároveÀ slouÏí k podávání 
Ïádostí o uznání mnoÏitelsk˘ch porostÛ 
a rozmnoÏovacího materiálu.

Stoupají poãty uÏivatelÛ i elektronick˘ch 
podání
Registry tedy neslouÏí pouze státní správû,
ale i samotn˘m ovocnáfiÛm a ‰kolkafiÛm.
Tûm usnadÀují a urychlují fiadu papírovû
nároãn˘ch administrativních úkonÛ. Pfiitom
se jedná o nemalou agendu, a to se
samozfiejmû promítá jak v jejich oblibû, tak
i poãtu uÏití. V˘sledkem toho je ãtyfiná-
sobn˘ meziroãní nárÛst elektronicky 
podan˘ch oznámení o zmûnû ovocného
sadu v Registru ovocn˘ch sadÛ v roce
2009 i vzrÛstající poãet elektronick˘ch
podání v Registru mnoÏitelsk˘ch porostÛ.
Celkov˘ poãet Ïádostí o zmûnû sadu za rok
2009 dosáhl 1618 pfiijat˘ch formuláfiÛ. 
V pfiípadû Registru mnoÏitelsk˘ch porostÛ
to bylo 729 Ïádostí a 17381 pfiíloh Ïádostí.
Prostfiednictvím Portálu farmáfie pfiitom
bylo elektronick˘m podáním do registrÛ
pfiímo doruãeno 20,0% a 34,1% z celko-
vého poãtu tûchto dokladÛ.

Hlavní zámûr registrÛ v pomoci pûstitelÛm
zdÛrazÀuje i Ing. Michal Kurka z Ústfied-
ního kontrolního a zku‰ebního ústavu
zemûdûlského: „MnoÏitelé (Dodavatelé),
ktefií pouÏijí elektronickou cestu podání 
Ïádosti o kontrolu a uznání rozmnoÏo-
vacího materiálu pfies Portál farmáfie ‰etfií
ãas jak sobû, tak i úfiedníkovi. Portál 
farmáfie si pamatuje v‰echny Ïádosti 
podané v minul˘ch letech a zejména 
u vícelet˘ch porostÛ lze podání Ïádosti 
v roce následujícím zopakovat jedním
kliknutím.”

Na druhé stranû pak jeho slova potvrzují
mnoÏitelé, ktefií jiÏ elektronick˘ zpÛsob 
komunikace pfied tradiãní papírovou 
formou upfiednostnili. Ing. Josef Kosina,
CSc., z V˘zkumného a ‰lechtitelského 
ústavu ovocnáfiského Holovousy s.r.o.,
fiíká: „V loÀském roce jsme podali 11 Ïá-
dostí a oznámení s témûfi 1000 poloÏkami.

JiÏ nûkolik let mají chovatelé a pûstitelé moÏnost vyuÏívat ke komunikaci s povûfien˘mi orgány státní
správy elektronická rozhraní. Patfií mezi nû i Registr ovocn˘ch sadÛ a Registr mnoÏitelsk˘ch porostÛ 
v rámci Portálu farmáfie (eAGRI). Sv˘m uÏivatelÛm nabízejí moÏnost v˘znamného zjednodu‰ení a urych-
lení podávání celé fiady Ïádostí a povinn˘ch statistick˘ch hlá‰ení a zároveÀ slouÏí jako dÛleÏit˘ prvkek 
v ochranû trhu a poctiv˘ch producentÛ. O jejich rostoucí oblibû svûdãí i v˘razné nárÛsty elektronick˘ch
podání v loÀském roce. 

Tyto poloÏky jsme nemuseli ruãnû nebo
psacím strojem zdlouhavû vyplÀovat.
Odpadlo rovnûÏ odbavení po‰tou. Vzhle-
dem k tomu, Ïe obsah nûkter˘ch na‰ich 
Ïádostí se bude v r. 2010 mûnit minimálnû,
pfiedpokládáme dal‰í sníÏení potfieby ãasu
na tuto administrativní ãinnost.”

Rostoucí ãísla elektronicky odeslan˘ch 
formuláfiÛ z obou registrÛ shodnû 
naznaãují, Ïe internet postupnû vytlaãuje
nákladné papírování a je nesporné, 
Ïe moÏnost komunikovat s úfiadem mimo
úfiední hodiny z pohodlí vlastního domova
ãi kanceláfie má mezi pûstiteli zelenou.

-ktk, onr- 

ICT UNIE: POLITICI PODCE≈UJÍ 
INFORMAâNÍ TECHNOLOGIE

Agenda související s ICT je v souãasné
dobû rozdûlena mezi nûkolik minister-
stev – zejména ministerstvo vnitra 
a ministerstvo prÛmyslu a obchodu. 
Neexistuje konkrétní osobnost ãi vládní
instituce, která by v tomto smûru
disponovala dostateãn˘mi pravomo-
cemi i pfiirozenou autoritou a dokázala
prosadit potfiebné zmûny.
„Informaãní a komunikaãní technologie
(ICT) jsou zásadní nejen pro elementární
fungování spoleãnosti, ale i pro smû-
fiování zemû k vy‰‰í konkurenceschop-
nosti a prosperitû. Je evidentní, Ïe
v˘znam ICT sektoru je ze strany politické
reprezentace stále nedocenûn. Kdo si
neuvûdomuje rizika, neuvûdomuje si 
obvykle ani pfiíleÏitosti a naopak – jde 
o spojité nádoby,“ prohlásil Svatoslav
Novák, prezident ICT Unie.
KaÏdá vyspûlá zemû, která chce zajistit
rÛst hospodáfiství a zvy‰ovat blaho
obãanÛ, rozumí v˘znamu informaãních
a komunikaãních technologií, které jsou
pro ni jednou ze základních priorit. 

Pfiíkladem – napfi. v podpofie inovací, 
zamûfiení na sluÏby s vysokou pfiidanou
hodnotou i dosaÏenou úrovní informati-
zace spoleãnosti – nám mohou b˘t
skandinávské zemû.
ICT Unie na sv˘ch stránkách pfiipravila
animované video, které poukazuje na
hlavní rizika, jeÏ vypl˘vají z podcenûní
role a dÛleÏitosti ICT. Animované video
pfiiná‰í vizi, jak by v‰e mohlo dopadnout
a „co se ale nikdy nesmí stát!“. Nemusí
jít nutnû jen o rafinovan˘ kybertero-
ristick˘ útok, závaÏnou hrozbou je i odliv
kvalifikovan˘ch specialistÛ, nedostatek
investic do pokroãil˘ch technologií 
a celkov˘ nezájem vedení zemû o tuto
oblast. 
„Vláda musí vyuÏít existujících nástrojÛ
pro aktivizaci státní politiky v oblasti 
informaãních a komunikaãních tech-
nologií, jakou je napfiíklad ‚spící‘ Rada
vlády pro informaãní spoleãnost, která
mÛÏe zahájit pozitivní zmûny v této
oblasti,“ dodává Svatoslav Novák. 

-onr-

NOVÁ VERZE 
MICROSOFT DYNAMICS

Jedná se o dlouho oãekávanou verzi, která
se hloubûji zamûfiuje na zlep‰ení produk-
tivity partnerÛ a zákazníkÛ.  Nové moÏnos-
ti a pfiíleÏitosti pro podnikání nabízí
Microsoft Dynamics NAV 6.0 R2 napfiíklad

pomocí integrace s Microsoft Dynamics
CRM, nov˘ch pfiíleÏitostí v cloud computingu,
Microsoft Application Virtualization pod-
pory a Online Payment Services pro 
Microsoft Dynamics NAV. 

V˘znamnou zmûnou je nejen silnûj‰í pod-
vozek nové verze oproti pfiedchozím
verzím, ale také se mÛÏe pochlubit nov˘m
uÏivatelsk˘m rozhraním zamûfieného na
role (RoleTailored Client) s pfiístupem pro

vzdálené a roaming uÏivatele. Novû jsou
navíc dostupné dal‰í moÏnosti vizualizace
dat a mnoho nov˘ch funkcí a roz‰ífiení, pod-
porujících procesy a rÛst zákazníkÛ, ktefií
vyuÏívají systémy Microsoft Dynamics NAV.

Microsoft Dynamics NAV 6.0 (dfiíve verze
oznaãován jako „2009”) pro‰el od svého
prvního vydání v prosinci 2008 dal‰ím
v˘vojem. Kromû zmûny uÏivatelského Ro-
leTailored Client rozhraní a moder-nizace
obsahuje také 3-vrstvou architekturu, we-
bové sluÏby, .NET runtime, novou
funkcionalitu, zlep‰ení produktivity nebo
optimalizované moÏnosti upgradu.
Seznam zemí, kde je od 15. prosince 2010
dostupn˘ Microsoft Dynamics NAV 6.0 R2,
obsahuje s premiérou do zemí jako 
Spojené státy ãi Nûmecko v jedné vlnû také
âeskou republiku ãi Slovensko. Dal‰í infor-
mace, jako jsou ‰kolení a dema jsou jiÏ dostup-
né a pomocí tûchto zdrojÛ se mohou v‰ichni
seznámit s nov˘mi vlastnostmi této verze.

-onr-

Podle profesního sdruÏení ICT
Unie, které sdruÏuje 80 pfiedních
dodavatelÛ na ãeském trhu, vû-
nuje politická reprezentace âeské

republiky oblasti informaãních a komunikaãních technologií (ICT)
mnohem men‰í pozornost, neÏ tomu bylo v pfiedcházejících letech.
Chybí vládní prioritní koncepce dal‰ího rozvoje ICT sektoru ve
vefiejné správû i komplexní strategie podpory ICT prÛmyslu, kter˘
má potenciál stát se tahounem dal‰ího ekonomického rÛstu zemû.
To se mÛÏe negativnû odrazit nejen na konkurenceschopnosti âR,
ale i na efektivitû v˘konu státní správy a informaãních systémech
Ïivotnû dÛleÏit˘ch pro fungování celé spoleãnosti.

Spoleãnost Microsoft v listopadu oficiálnû uvedla novou verzi ERP sys-
tému Microsoft Dynamics NAV souãasnû s nov˘m Microsoft Dynamics
CRM 2011. Produkt Microsoft Dynamics NAV 6.0 R2 je globálnû 
dostupn˘ od 15. prosince 2010.
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PODZIM 2010 V OBRAZECH

Partnerství konference Svût informaãních systémÛ 2010
O nové generaci elektronické v˘mûny dat EDI 2.0 pfiedná‰el David Reichel, 
fieditel divize CCV eBusiness.

Pohoda zeleného trávníku a dobrá atmosféra golfu 
Slabost pro tuto hru gentlemanÛ svedla na zelen˘ paÏit dohromady zleva Roberta Pospichala (Datev), 
Franti‰ka Bezdûka (CCV) a Martina Fuksu (Metros).

Golfov˘ odpal pro retailisty s Orionem
Na snímku du‰e opavské poboãky Veronika Königová s Pavlem Golasíkem 
ze spoleãnosti Nestlé ve spoleãném zaujetí nad golfov˘m míãkem.

Golfov˘ turnaj mistrÛ ãeského retailu s Orionem
Doprovodnému programu v zázemí pfiihlíÏí Barbora Cikánková ze spoleãnosti Makro v doprovodu Davida Reichla.

Spoleãnost AHOLD Czech Republic,
která v âeské republice provozuje síÈ
supermarketÛ a hypermarketÛ Albert,
zavedla EDI zprávu RETANN, která
slouÏí jako oznámení o vrácení zboÏí,
tzv. vratka. Zpráva RETANN je pou-
Ïívána, pokud chce obchodní fietûzec
vrátit zboÏí dodavateli z urãitého spe-
cifikovaného dÛvodu (po‰kozené zboÏí,
zboÏí k opravû apod.), a slouÏí jako
podklad pro následné dobropisování.

Nejprve TESCO, nyní AHOLD – kdo
bude dal‰í?
RETANN v âeské republice pouÏívá 
pfii EDI komunikaci obchodní fietûzec
TESCO, kter˘ tuto zprávu zavedl jako
první pfied nûkolika lety. âást doda-
vatelÛ do obchodních fietûzcÛ ji tedy jiÏ
aktivnû vyuÏívá i pfiedtím, nyní se pole
jejího vyuÏití roz‰ifiuje i na komunikaci
se spoleãností AHOLD.

Jak vznikala zpráva RETANN
Specifikace pro pouÏití EDI zprávy 
RETANN vznikala na pÛdû spoleãné
iniciativy v˘robcÛ a ãlenÛ dodavatel-
sk˘ch fietûzcÛ, tzv. ECR.  Zde se na její
pfiípravû podílela spoleãnost GS1
Czech Republic spolu se zástupci
pfiedních ãesk˘ch EDI poskytovatelÛ,
Editel CZ a CCV Informaãní systémy,
ktefií v ECR pravidelnû pÛsobí jako 
externí odborní zástupci a pomohli 
pfii tvorbû ãeského národního subsetu
této zprávy, zejména díky jejich
zahraniãním zku‰enostem s jin˘mi 
obchodními partnery. 

Co pfiijde v Aholdu dále? RECADV
Zatímco zpráva RETANN slouÏí jako
podklad pro pfiípravu dobropisÛ na
vrácené zboÏí, zpráva typu RECADV 
je k tomu, aby redukovala poãet 
tzv. mnoÏstevních dobropisÛ. Pomocí
RECADV (avízo o pfiíjmu zboÏí)
potvrzuje odbûratel dodavateli, jaké
zboÏí od nûj skuteãnû pfiijal. Díky
RECADV tak dodavatel mÛÏe vystavit
fakturu, u které má de facto stopro-
centní jistotu, Ïe bude akceptována,
protoÏe odpovídá skuteãnû nasklad-
nûnému zboÏí. V âeské republice 
uÏ RECADV pouÏívají fietûzce Billa,
Globus, SPAR a dal‰í. Spoleãnost
AHOLD plánuje zavedení této zprávy 
v roce 2011 spolu se zprávou DESADV
(avízo o dodání zboÏí), která s ní
bezprostfiednû souvisí.

-kmn-

AHOLD JAKO
DAL·Í ¤ETùZEC
NA TRHU
ZPROVOZNIL EDI
ZPRÁVU RETANN

Nov˘ program pro partnery EDI Orion
V fiíjnu v Brnû byl pfiedstaven nov˘ partnersk˘ program Orionu pro dodavatele 
ekonomick˘ch a informaãních systémÛ.

Konference oborov˘ch fie‰ení Microsoft Dynamics zaostfiila na retail a potravináfie
V sále Aquarius na pÛdû Microsoftu v Praze jsme pfiivítali na pût desítek firem, nejvíce zastoupeni byli potravináfii
a dodavatelé spotfiebního zboÏí (88%), a to jak obchodníci (52%), tak v˘robci (44%). Snímek zachycuje 
Romana Fuchse pfii prezentaci rÛzn˘ch moÏností fie‰ení pro fiízení skladÛ.

Den obchodního fieditele – Martin pfiijel na Microsoft Dynamics CRM
Pranostika k symbolickému datu 11/11, které je v˘znamné pro vinafie a provozovatele
lyÏafisk˘ch areálÛ, se nenaplnila. Dopravit se bylo snadné i pro auta s letními 
pneumatikami, jak dokladoval zaplnûn˘ kongresov˘ sál brnûnské Myslivny.

Ochutnávka a ovûfiení pÛvodu vína na portálu www.puvodvina.cz 
Golfové zázemí obãerstvila soutûÏ ochutnávek vzorkÛ vybran˘ch moravsk˘ch vín s ovûfiením pÛvodu zatfiídûného
vína na notebooku, jak právû zkou‰í Radka Havleová ze spoleãnosti OBI (napravo).

ŘEŠENÍ EDI ORION® SLAVÍ
10 LET NA ČESKÉM TRHU!

www.edizone.cz
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PRIORITOU VINA¤SKÉ JEDNIâKY
JE DOSTUPNÉ A SPOLEHLIVÉ EDI
PRO V·ECHNY ZNAâKY

Jak˘m zpÛsobem u vás probûhla inte-
grace EDI fie‰ení s va‰ím podnikov˘m
systémem?
Korporátním podnikov˘m systémem je 
v na‰em pfiípadû SAP, kter˘ de-facto
vyuÏíváme formou sluÏby – ERP fie‰ení je
totiÏ hostováno prostfiednictvím matefiské
spoleãnosti Henkell & Co v Nûmecku, kde
je také umístûn konektor do informaãního
systému SAP. Pfii integraci EDI fie‰ení
ORION tedy byla nutná spolupráce
spoleãnosti CCV Informaãní systémy také
s kolegy z na‰í matefiské spoleãnosti.
Velice jsme ocenili, Ïe v‰e probûhlo hladce
bez nejmen‰ích komplikací.

Jak˘m zpÛsobem jste fie‰ili EDI komu-
nikaci pfied tím, neÏ jste zaãali vyuÏívat
fie‰ení ORION?
Víte, na‰e pfiedchozí fie‰ení EDI komu-
nikace bylo pomûrnû roztfií‰tûné. U EDI
providera jsme mûli pouze schránku pro
EDI zprávy, které jsme stahovali prostfied-
nictvím modemu na svÛj server. Zprávy
dále putovaly na server v matefiské
spoleãnosti, kde byl umístûn konvertor 
a zároveÀ také konektor do informaãního
systému SAP. Cel˘ tento proces byl velice slo-
Ïit˘ a obtíÏnû monitorovateln˘. Také zde bylo
pomûrnû hodnû potencionálnû rizikov˘ch míst.

Podle ãeho jste vlastnû vybírali nové EDI
fie‰ení?
Cílem bylo zbavit se starostí s nutn˘mi 
instalacemi, správou a udrÏováním celého
EDI systému. Primárním a nejdÛleÏitûj‰ím

kritériem bylo zajistit EDI s co nejmen‰ími
vnitropodnikov˘mi zdroji a pokud moÏno
jej zcela outsourcovat, vãetnû archivace.
CCV Informaãní systémy v‰e nabídlo 
formou sluÏby, kdy jsme uvítali moÏnost
nechat si dûlat konverze, zabezpeãit 
komunikaci a archivaci. Díky tomu nám
odpadlo dost pfiedchozích starostí 
a mÛÏeme se na EDI spolehnout a kon-
centrovat na jiné vûci.

V ãem vidíte hlavní v˘hody souãasného
zaji‰tûní EDI komunikace? 
EDI komunikaci vyuÏíváme prakticky pro
ve‰keré znaãky, ve‰keré produkty skupiny
BOHEMIA SEKT. Mimo to, Ïe se jedná 
o velice spolehlivou sluÏbu, oceÀují na‰i
pracovníci zejména jednoduchost obsluhy.
A pak bych zmínil dobrou dostupnost, 
ke v‰em EDI zprávám lze odkudkoliv
jednodu‰e pfiistupovat dle potfieb prostfied-
nictvím webového prohlíÏeãe, není tedy
nutné instalovat a spravovat dal‰í klientsk˘
software.

Jaké máte dal‰í plány v oblasti vyuÏití
EDI? Co dal‰ího chystáte?
Pokraãujeme v postupné integraci EDI 
do jednotliv˘ch procesÛ v oblasti obchodu
a logistiky. Jedná se o nasazení dal‰ích
typÛ zpráv, jako první jsou na fiadû avízo 
o dodání zboÏí (DESADV) a pfiíjemka
(RECADV).

Dûkujeme za rozhovor.
-kmn-

Skupina BOHEMIA SEKT je leaderem vinafiského trhu v âeské republice,
a proto není divu, Ïe v EDI komunikaci není Ïádn˘m nováãkem. 
V rozhovoru s Janem Regnerem, IT managerem skupiny BOHEMIA
SEKT, byla fieã o nasazení stávajícího EDI fie‰ení, které firma jiÏ témûfi
2 roky pouÏívá, jeho integraci s podnikov˘m systémem a poÏadavcích,
které tato spoleãnost na EDI má.

REGISTR VINIC: JEN 18% ZÁSOB VÍNA PODÁNO P¤ES PAPÍROVÉ FORMULÁ¤E

Stejnû jako v minul˘ch letech i leto‰ní záfií
bylo termínem pro podávání povinného
prohlá‰ení o zásobách. I letos se potvrdil
vzrÛstající trend vinafiÛ podávat prohlá‰ení
do Registru vinic, jehoÏ technologick˘m
dodavatelem je spoleãnost CCV Informaãní
systémy, elektronickou cestou. Po jedno-
duchém pfiihlá‰ení uÏivatelsk˘m jménem 
a heslem lze vyfiídit vût‰inu povinné
agendy. Nûktefií vinafii tak jiÏ nûkolik rokÛ
nezasílají papírová prohlá‰ení na pfiíslu‰né
úfiady, v tomto pfiípadû na Ústfiední 
kontrolní a zku‰ební ústav zemûdûlsk˘
(ÚKZÚZ). V‰e si totiÏ zafiídí pfies poãítaã,
kdy si jednou získan˘mi pfiihla‰ovacími
údaji od Agentury pro zemûdûlství 
a venkov zajistí pfiístup ke „sv˘m“ datÛm,
které o nich ÚKZÚZ uchovává.
Opût se potvrdil vzrÛstající trend vyuÏívání
elektronického podávání, vÏdyÈ v fiádném
termínu vyuÏilo tuto formu prohlá‰ení
tfiikrát více vinafiÛ neÏ v roce 2009. Podíl
vinafiÛ, ktefií k prohlá‰ení o zásobách
vyuÏili elektronickou cestu, vzrostl celkem
z loÀsk˘ch 17% na leto‰ních 48%, jak 
vypl˘vá z aktuální anal˘zy CCV.
Ing. Rostislav Gruna, vedoucí Oddûlení

registru vinic z ÚKZÚZ, vzrÛstající oblibu
elektronické formy komunikace mezi vinafii
potvrzuje: „Poãet prohlá‰ení podan˘ch
elektronicky se meziroãnû stále zvy‰uje.
Jednak je to zpÛsobeno tím, Ïe není jiÏ
nadále nutn˘ elektronick˘ podpis, ale také
Ïe jde jiÏ o zavedenou aplikaci, jejíÏ
vyuÏívání je jednoduché a hlavnû po-
hodlné. Dále také faktem, Ïe odesláním
prohlá‰ení pfies aplikaci z poãítaãe má
vinafi svoji povinnost témûfi okamÏitû
splnûnu. Není tedy nutnost chodit 
s prohlá‰ením na po‰tu, pfiípadnû si ovûfio-
vat, jestli prohlá‰ení na pfiíslu‰n˘ úfiad bylo
doruãeno. Oproti loÀskému roku tak
vzrostl poãet elektronick˘ch podání
prohlá‰ení o zásobách aÏ trojnásobnû.“
Nejenom, Ïe elektronické podávání
prohlá‰ení u‰etfií ãas vinafiÛm, ale us-
nadÀuje práci a spofií ãas i zamûstnancÛm
státní správy. V souãasnosti jsou totiÏ
ve‰kerá data na ÚKZÚZ zpracovávána 
v elektronickém Registru vinic. Papírová
prohlá‰ení tedy musí b˘t do elektronické
podoby „pfievedena“ tak, aby se s daty
dalo dále pracovat. Navíc u elektronického
podávání prohlá‰ení je o‰etfieno vyplnûní

Tuzem‰tí v˘robci a obchodníci s vínem v leto‰ním roce dosud zaevidovali v prohlá‰ení o zásobách elektronicky více neÏ 1,7 milionu
hektolitrÛ vína. Tento objem je více neÏ 2,5 násobkem loÀsk˘ch údajÛ o zásobách. JiÏ jen 18% objemu pfiiznan˘ch zásob bylo
podáno pfies papírové formuláfie. Prakticky v‰echny velké firmy uÏ pfie‰ly na elektronická podání a pouze men‰í vinafii 
zatím “zÛstávají vûrni” draÏ‰ímu papírovému podání. Celkovû podle aktuálních údajÛ platí, Ïe kaÏd˘ druh˘ vinafi uÏ podává 
elektronicky.

povinn˘ch poloÏek, takÏe k neúplnému 
vyplnûní formuláfiÛ dochází v minimu 
pfiípadÛ, coÏ se u papírov˘ch formuláfiÛ fiíct
nedá.

-onr-

Co je povinné prohlá‰ení o zásobách

Povinné prohlá‰ení o zásobách je
stanoveno v zákonû 321/2004 Sb. 
o vinohradnictví a vinafiství. Zákon uvádí,
Ïe kaÏd˘, s v˘jimkou maloobchodníka
a koneãného spotfiebitele, je povinen
kaÏdoroãnû odevzdat prohlá‰ení 
o zásobách hroznového mo‰tu, 
zahu‰tûného hroznového mo‰tu, rek-
tifikovaného mo‰tového koncentrátu 
a vína, které skladoval k 31. ãervenci.
Jak vinafiÛm a vinohradníkÛm zdÛraz-
Àují pracovníci ÚKZÚZ, vyplnûní pro-
hlá‰ení o zásobách je nejen plnûním
zákonné povinnosti, ale také je nezbyt-
nou podmínkou pro kaÏdého úspû‰-
ného uchazeãe o dotaãní podporu jak
na restrukturalizaci a pfiemûnu vinic,
tak i na investice.

ROSTOUCÍ VYUÎÍVÁNÍ EDI ORION P¤EDNÍMI VINA¤SK¯MI PODNIKY
JiÏ více neÏ dvû desítky v˘znamn˘ch vinafisk˘ch spoleãností z Moravy a âech vyuÏívají sluÏeb EDI
ORION od spoleãnosti CCV Informaãní systémy, coÏ reprezentuje vût‰inu prodávaného vína z produkce
domácích vinafisk˘ch podnikÛ, které je dostupné na pultech moderního maloobchodu. Mezi nû se 
zafiadil také Znovín Znojmo, jeden ze tfií nejvût‰ích v˘robcÛ tuzemského vína, kter˘ rovnûÏ zaãíná
vyuÏívat pro EDI komunikaci fie‰ení EDI ORION.

ORION uspokojí poÏadavky v‰ech 
typÛ zákazníkÛ
Jedná se o komplexní a sv˘mi ‰irok˘mi
moÏnostmi ojedinûlé fie‰ení pro elektro-
nickou v˘mûnu dat (EDI) a bezpa-
pírovou komunikaci, které zahrnuje
ve‰keré doklady v obchodním styku,
jako jsou objednávky, faktury, dodací
listy, ceníky a fiadu dal‰ích.  VinafiÛm
v‰ak kromû samotného zaji‰tûní elek-
tronické v˘mûny dokladÛ pfiiná‰í mno-
hem více – zejména se jedná o moÏnost
jednoduchého roz‰ífiení spolupráce na
více obchodních partnerÛ bez nutnosti
dal‰ích nákladÛ, úsporu ãasu a penûz,
ale také eliminaci chyb, spolehlivost 
a celosvûtovou kompatibilitu. Flexibilitu
fie‰ení EDI ORION, které lze nastavit
zcela individuálnû podle konkrétních
pfiání zákazníkÛ, potvrzuje skuteãnost,
Ïe mezi jeho uÏivateli z fiad vinafiÛ jsou
jak men‰í vinafiské podniky, tak klíãoví
hráãi na trhu jako Bohemia Sekt, Soaré
Sekt, Vinné sklepy Valtice, Templáfiské
sklepy âejkovice, Ravis Rakvice, Patria

Kobylí, Zámecké vinafiství Bzenec, 
Vinselekt Michlovsk˘, Nové Vinafiství,
Vinafiství Radomil Baloun a dal‰í. Mezi ne-
jnovûj‰í uÏivatele EDI ORION pak mÛÏeme
zafiadit  Vinacz z Dolních Bojanovic a od
listopadu i spoleãnost Znovín Znojmo.
David Reichel, fieditel divize CCV eBusiness
k tomu dodává: „Jsme rádi, Ïe si nejvût‰í
tuzem‰tí producenti vína zvolili nás jako
tuzemského EDI poskytovatele, ale jsem si
jist, Ïe dÛvodem je hlavnû kvalita na‰ich
sluÏeb. Velkou v˘hodou fie‰ení EDI ORION
je také jeho dostupnost a jednoduché
nasazení. Smysl rozhodnû má i pro spo-
leãnosti s men‰ím poãtem vymûÀovan˘ch
dokladÛ, získat od nás mohou v˘hodn˘
balík standardních sluÏeb. Zákazník tak
v‰echny starosti kolem EDI komunikace
nechává v plném rozsahu na nás, samoz-
fiejmostí je moÏnost zabezpeãené archivace.“
Trend vyuÏívání EDI komunikace mezi
vinafisk˘mi podniky potvrzuje ·tûpán
Bilíãek, ekonomick˘ námûstek spoleãnosti
Znovín Znojmo: „Dennû prodáváme kolem
17 000 lahví vína a EDI komunikace je pro

EDI ORION – spolehlivé fie‰ení 
pro miliony zpráv

¤e‰ení EDI ORION si své zákazníky
na‰lo i v celé fiadû dal‰ích oblastí
mimo potravináfiství, jako napfiíklad 
v logistice, spotfiební elektronice,
stavebninách nebo kosmetickém
prÛmyslu. Elektronickou v˘mûnu
dat se sluÏbou ORION tak v sou-
ãasné dobû v âR a SR vyuÏívá více
neÏ 800 spoleãností, jimÏ zaji‰Èuje
komunikaci s obchodními partnery
po celém svûtû. KaÏd˘ mûsíc je tak
prostfiednictvím EDI ORION spoleh-
livû a bezpeãnû pfieloÏeno a doruãeno
kolem jednoho milionu zpráv.

nás pfii tomto mnoÏství v˘znamn˘m po-
mocníkem. Ve vyuÏívání EDI v‰ak ne-
jsme Ïádn˘m nováãkem, novû jen od
listopadu pfiecházíme na fie‰ení EDI
ORION, které daleko lépe splÀuje na‰e
konkrétní poÏadavky.                     -onr-


