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PRÒZKUM POTVRDIL SPÍCÍ POTENCIÁL IT V LOGISTICE

MALOOBCHODNÍ SÍË TEMPO 
ZRYCHLUJE LOGISTIKU  (str. 4)

NENECHÁME VÁS
VE ·TYCHU

STÁHNùTE SI NOVOU APLIKACI KAPESNÍHO
SOMMELIÉRA PRO IPHONE (str. 8)

U pfiíleÏitosti Dne vinafiÛ a Svatomartinsk˘ch vín byla
poskytnuta ke staÏení v‰em milovníkÛm vín nová aplikace
Sommelier pro chytré telefony iPhone. Jde o vÛbec první
aplikaci tohoto druhu v ãe‰tinû, která je praktick˘m 
rádcem pro v˘bûr a snoubení moravsk˘ch a ãesk˘ch vín.

âEKÁ NÁS REVOLUâNÍ ROK VE V¯MùNù
KMENOV¯CH DAT (str. 11)

Dokonale zvládnutá EDI komunikace nikdy nebude sto-
procentní bez kvalitní správy dat, proto pfiichází datová
synchronizace. Do projektÛ fie‰ení kmenov˘ch dat zapo-
jují první retailefii a dodavatelé. Na fiadu pfiichází také
zpráva PRICAT. Co to znamená pro dodavatelsk˘ fietûzec?

VEDETE ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY?
ARCHIVUJETE JE DÒVùRYHODNù? (str. 12)

¤e‰ení ORION DÛvûryhodn˘ archiv dostává ocenûním 
v soutûÏi IT produkt roku podporu pro svou nepfie -
hlédnutelnou úlohu. Jedná se o jedno z prvních fie‰ení
pro dÛvûryhodnou archivaci elektronick˘ch dokumentÛ 
s referencemi v komerãním sektoru. 

Systémovou modernizací skladov˘ch procesÛ TEMPO
u‰etfiilo miliony a v˘raznû zkrátilo prÛmûrnou dobu expe-
dice jedné dodávky. Dodateãnou etapou byl rozvoj 
datového skladu pro poÏadavky retailové firmy 
na Business Intelligence (BI) a pfiehled nad prodejnami.

Projekt v˘zkumu trhu vznikl spoleãn˘m
zadáním nûkolika partnerÛ – realizátora
prÛzkumu, CCV Informaãní systémy,
spoleãností Microsoft âeská republika, 
Microsoft Slovensko a ãasopisÛ Systémy 
Logistiky a ZboÏí a prodej publikovan˘ch
skupinami ATOZ Logistics a  ATOZ Retail.
Sbûr dat byl realizován v âeské republice a na
Slovensku v prÛbûhu záfií a fiíjna 2011.
Dotazník, kter˘ byl pfiipraven zúãastnûn˘mi
partnery, obsahoval fiadu otázek zamûfien˘ch
na zji‰tûní relevantních informací nezbytn˘ch
k naplnûní cílÛ tohoto v˘zkumu. 
Pro získání pfiedstavy o skladov˘ch potfiebách
a logistick˘ch procesech byla jedním ze 
zkouman˘ch parametrÛ v˘zkumu otázka
urãující rozsah skladovaného zboÏí. Ukázalo
se, Ïe 60 % firem skladuje více neÏ 1000
skladov˘ch poloÏek a více neÏ 500 poloÏek
skladuje 78 % firem. Logicky bychom u tûchto
firem pfiedpokládali vybavenost pokroãil˘mi
systémy pro fiízení skladÛ ãi vyuÏití EDI ko-
munikace s obchodními partnery. Ve skuteã -
nosti je jejich vybavenost tûmito technologiemi
nízká. Napfiíklad pouhá pûtina tohoto seg-
mentu fie‰í skladovou logistiku pomocí plno-
hodnotn˘ch WMS systémÛ. Pfiekvapivû nízké
je i vyuÏití dal‰ích technologií. Ale podrobnûji...

Zv˘‰it nedostateãnou kapacitu
skladÛ lze i bez navy‰ování nákladÛ

PrÛzkum pfiinesl pomûrnû zásadní zji‰tûní, Ïe
kaÏdá ãtvrtá firma na ãeském a slovenském
trhu pfiedpovídá v oblasti logistiky kapacitní
problém. Bez zajímavosti urãitû není fakt, Ïe
na slovenském trhu logistici upozorÀují na
v˘raznû silnûj‰í nedostateãnost, kterou avizuje
dokonce 33 % dotazovan˘ch slovensk˘ch
firem.
Aãkoliv to mÛÏe vypadat jako nadûjná zpráva
pro developery, je tfieba vzít v úvahu prefer-
ovanûj‰í v˘chodiska s cílem nezatûÏovat nák-
ladovou stranu novou stavbou skladu ãi
pronájmem. Zkouman˘mi cestami, jak fie‰it
kapacitní problémy, b˘vají efektivnûj‰í
skladové technologie poãínaje vyuÏitím

O úspûchu nasazení elektronické v˘mûny dat
v obchodním styku rozhoduje kromû kvality 
a zábûru daného fie‰ení i míra jeho pokrytí 
u ostatních ãlánkÛ dodavatelského fietûzce.
Takov˘ poznatek si odnesl fietûzec DruÏstvo
CBA CZ z dosavadního dvouletého provo-
zování EDI systému od men‰ího dodavatele, 
v rámci nûhoÏ se mu podafiilo vzájemnû
propojit pouze nûkolik málo sv˘ch partnerÛ. 
V rámci dal‰ího rozvoje proto zvolil pfiechod
na EDI ORION, kter˘ v âeské republice vyuÏívá
více neÏ 1 000 spoleãností a mûsíãnû pfienese

do informaãních systémÛ komunikujících 
protistran pfies milion zpráv. Jako jeden z pod-
kladÛ pro rozhodnutí poslouÏil CBA i v˘zkum
mezi sv˘mi dodavateli, z nûhoÏ vyplynulo více
neÏ 50% pokrytí dodavatelÛ fie‰ením EDI
ORION. To ostatnû potvrzuje i Kamil Ry‰av˘
ze spoleãnosti CBA: „V rámci v˘bûrového
fiízení dostali dÛleÏité slovo na‰i partnefii, 
protoÏe o plnohodnotnou spolupráci s nimi
nám jde pfiedev‰ím. A míra vyuÏití a aspekt
spokojenosti hovofiily jasnou fieãí právû 
pro EDI ORION.“

Firmy chtûjí snadnou správu 
a dal‰í kontrakty 

Potvrzuje se tak trend ústupu od doposud
vyuÏívan˘ch zpÛsobÛ elektronické komu-
nikace, které jsou nároãné na udrÏbu, na zave-
dená a ‰iroce roz‰ífiená outsourcovaná fie‰ení,
která kromû pokrytí ve‰ker˘ch dokladÛ 
v obchodním styku, jako jsou objednávky, 
faktury, dodací listy, ceníky aj., umoÏÀují 
téÏ velmi snadné a rychlé zapojení dal‰ích 

regálov˘ch systémÛ a konãe automatizací
skladov˘ch procesÛ. Nûkdy opomíjenou 
a nákladovû velmi efektivní moÏností je pak
pofiízení pokroãilého systému pro fiízení
skladÛ (WMS), ãímÏ lze u‰etfiit okolo 
20 % skladového prostoru a pfiitom nasazení
systému zaplatit z úspor novû nastaven˘ch
fiízen˘ch procesÛ nákupu, skladu a expedice.
„Podle na‰ich zku‰eností se návratnost 
komplexních projektÛ implementovan˘ch
fiízen˘ch skladÛ pohybuje od 16 do 24
mûsícÛ,“ osvûtluje Marek Procházka, fieditel
divize CCV Business Solutions.

Omyly v chápání pojmÛ jako WMS 
nejsou v˘jimeãné

Detailní rozbor otázek t˘kajících se samot-
ného software, kter˘ dotazované firmy pouÏí-
vají pro své skladové hospodafiení, odhalil 
v praxi pomûrnû roz‰ífien˘ omyl – fiada dota-
zovan˘ch logistikÛ neví, co skuteãnû lze 
oznaãovat jako systém pro fiízení skladu

neboli zkratkou WMS (Warehouse Manage-
ment System). Na vinû jsou z velké ãásti sami
dodavatelé softwarÛ, ktefií pod pojmem „fiízení
skladÛ“ nasazují v podstatû systémy 
pro skladovou evidenci s malou pfiidanou
hodnotou pro optimalizaci skladov˘ch 
ãinností.
Logistick˘ auditor Jifií Oãená‰ k tomu fiíká: 
„V pfiípadû, Ïe spoleãnost, která plánuje 
zavést skladov˘ software, nemá k dispozici
systémového logistika (vlastního zamûst-
nance nebo najatého externího poradce),
dochází mnohdy k situacím, kdy se zamûÀuje
adresn˘ skladov˘ systém se systémem
fiízeného skladu (WMS). Adresn˘ skladov˘

systém je dnes jiÏ integrovanou souãástí
kaÏdého vût‰ího ERP systému. WMS v‰ak
pfiedstavuje inteligentní software, kter˘ kromû
adresace pozic ve skladu fiídí chod celého
skladu, podporuje optimalizaci práce sklad-
níkÛ zejména pfii pfiíjmu a v˘deji, ale také napfi.
pfii inventurách. WMS rovnûÏ eviduje v˘kon-
nost pracovníkÛ skladu a vytváfií podklady pro
jejich hodnocení.“
Nedostatky v chápání úlohy WMS vysvûtlují,
proã na otázku tazatelÛ, zda firma vyuÏívá sys-
tém pro fiízení skladÛ, odpovûdûlo kladnû
takfika 70 % respondentÛ. Teprve následující
otázky odhalují, Ïe vût‰ina tûchto respondentÛ

Jak se Ïije logistikÛm pÛsobícím ve firmách oboru rychloobrátkového zboÏí, zji‰Èoval velmi rozsáhl˘ prÛzkum spoleãnosti CCV Informaãní systémy ve
spolupráci s odborn˘mi magazíny Systémy Logistiky a ZboÏí a prodej. Pro pfiípravu tohoto shrnutí byly pouÏity v˘sledky dotazování na vzorku 299 respon-
dentÛ s rozhodovacím vlivem na logistiku ve firmû. Pfii jeho anal˘ze se zamûfime na zmapování problémÛ a hledání technologické pfiipravenosti oboru
rychloobrátkového zboÏí (FMCG) pro zv˘‰ení efektivity skladové logistiky.

protistran – obchodních parterÛ. „Vnímáme,
Ïe se zákazníci bez ohledu na velikost firmy
pfiestali bránit ucelen˘m outsourcovan˘m 
a cloudov˘m fie‰ením, kdy neinvestují do
vlastnictví aplikace, ale vnímají dobfie pfiidanou
hodnotu pfii minimalizaci nákladÛ na správu,“
doplÀuje David Reichel, fieditel divize CCV
eBusiness a dodává: „Zapojením dal‰ího 
maloobchodního fietûzce posilujeme na‰i pozici
leadera na ãeském trhu a zároveÀ slavíme 
desetileté v˘roãí vzniku konsolidaãního centra
ORION.“ -ktk-

¤ETùZEC DRUÎSTVO CBA CZ P¤E·EL NA EDI ORION
ROZHODLO MNOÎSTVÍ ZÚâASTNùN¯CH PROTISTRAN

(pokraãování na stranû 3)

ORIONu je deset let. Deset let mal˘ch
krokÛ vpfied. Díky nim ale dnes bûÏnû
zpracováváme dva milióny zpráv
mûsíãnû. Pohání nás touha slouÏit a vy-
hovût, zachováváme lidsk˘ pfiístup, jsme
spolehliví. Jak˘ máme dÛkaz? 97 %
zákazníkÛ by na‰e fie‰ení ORION do-
poruãilo dál. V lidské rovinû jsme vytvofiili
tisícovky vztahÛ postaven˘ch na dÛvûfie.
Uvûdomujeme si, Ïe to znamená velk˘
kus odpovûdnosti. A rádi jsme ji pfiijali.
Co za tím stojí? Prvním pilífiem na‰eho
fie‰ení jste vy, nároãní klienti, ktefií máte
svÛj byznys a nepotfiebujete Ïádné dal‰í
problémy. Nepotfiebujete ani rozumût
sloÏitosti IT svûta. Va‰e zboÏí musí b˘t
vãas tam, kde si jej nûkdo koupí. Na‰e
sluÏba vám dává rychlost, spolehlivost a
sniÏuje va‰e náklady. Chápeme va‰e
potfieby, vycházíme jim vstfiíc, a proto
jsme jiÏ od zaãátku tvofiili celé fie‰ení jako
sluÏbu. Nechceme vás, klienta, zatûÏovat
nûjak˘m hardwarem a nûjak˘m instalo-
van˘m softwarem. Nemusíte to "IT
harampádí" vlastnit a tím pádem ani mít
starosti vlastníka.
MÛÏu vám fiíct, Ïe prosadit na‰i filozofii
nebylo zpoãátku nic jednoduchého. V té
dobû trh na nûco podobného vÛbec nebyl
pfiipraven, dodavatelé nedokázali reago-
vat na na‰e poÏadavky. Museli jsme
vytvofiit na‰e vlastní fie‰ení. Pfied deseti
lety jsme zvolili architekturu, o které se
mluví naplno aÏ dnes. JiÏ tehdy jsme
postavili celé fie‰ení jako cloud, schovali
jsme ho do oblak internetu, a tam je 
v plném bezpeãí dodnes. 
Neb˘t druhého pilífie, nepovedlo by se to.
Tím pilífiem je t˘m lidí, kter˘ za fie‰ením
stojí a má odvahu pfiijímat nekompro-
misní rozhodnutí. ORION je pro ná‰ t˘m
radost. Vytvofiili jsme nov˘ smûr EDI ko-
munikace, tzv. EDI 2.0, na‰e pojetí totiÏ
umoÏnilo podstatnû rychleji a levnûji
pfiená‰et milióny zpráv na tisíce protis-
tran. S narÛstajícími moÏnostmi fie‰ení
roste i rozsah na‰í sluÏby. Vznikají tak
nové, fiádovû vy‰‰í nároky na vlastní
v˘kon ORIONu. 
ProtoÏe to myslíme váÏnû, provedli jsme
letos v˘znamnou investici do infra -
struktury na‰eho fie‰ení. Na‰e "IT haram-
pádí" dnes tvofií nejv˘konnûj‰í techno logie
firem ORACLE a IBM. Rád se s vámi
podûlím o dobrou zprávu - pfiiblíÏili jsme
se ideálu, propojujeme va‰e informaãní
systémy na úrovni obchodních zpráv
prakticky v reálném ãase. Podporujeme
vá‰ obchod a nezdrÏujeme vás. Nepole-
vujeme, slouÏíme a myslíme to váÏnû.

Dalibor Damborsk˘

Obchodní fietûzec DruÏstvo CBA CZ pfie‰el po dvou letech zku‰eností s elektronickou komunikací v obchodním styku na komplexní 
outsourcované fie‰ení od CCV Informaãní systémy. Pro systém EDI ORION rozhodlo kromû úspory a efektivity i více neÏ 50% zapojení 
stávajících obchodních partnerÛ CBA, mezi nûÏ patfií napfiíklad Nestlé âesko, Hamé nebo Kraft Food âR.

Je dostateãná kapacita skladÛ
firem pÛsobících v oboru FMCG?

10 %

61 %
26 %

3 %

Zdroj: prÛzkum CCV Informaãní systémy 
a Atoz Publishing, fiíjen 2011

dostateãná
nedostateãná
nestaãí, ale zvaÏuje LSP
externí LSP



�
�

�
�

��
�

�
� � �

�
�

��
��

�

�
�

�

�

�

Copyright © 2009 - 2012 CCV Informaãní systémystrana 2

The CCV Times | Noviny pro pfiíznivce softwarov˘ch fie‰ení vydávané spoleãností CCV Informaãní systémy ãíslo 1/2012 | roãník 4

Projektové plánování, sprint backlog, retro-
spektiva. Tato slova v následujícím rozho -
voru s Luká‰em Peterkou nezaznûla,
pfiestoÏe právû on je ze své pozice projek-
tového manaÏera jejich kaÏdodenním
nositelem. Je ãlovûkem, kter˘ má za divizi
CCV eGovernment na starost projektové 
vedení speciálních registrÛ ministerstva
zemûdûlství a podílel se tak na pokroku 
informatizace a fiadû úspûchÛ, kter˘ch bylo 
v posledních letech v této oblasti dosaÏeno,
od Registru vinic aÏ po Registr hnojiv, 
nejmlad‰í z registrÛ v jeho portfoliu projektÛ. 

Rodák ze Zlína Luká‰ Peterka je absolventem
Mendlovy univerzity v Brnû v oboru krajinného
inÏen˘rství.  Mezi jeho záliby patfií zejména
sport od lyÏí aÏ po plavání, nejblíÏe jeho srdci
v‰ak zÛstává atletika, pfiestoÏe dnes uÏ jen
vzpomínkou jsou doby, kdy v ní pÛsobil
závodnû jako juniorsk˘ vicemistr republiky ve
skoku do dálky. 

Denní chléb pracovní kariéry Luká‰e Peterky
je spojen se zefektivÀováním komunikace
státní správy, a to prostfiednictvím vyuÏití 
informaãních technologií. Kombinuje pfiitom
znalosti z pfiedchozí praxe úfiedníka minister-
stva s dne‰ním pohledem technologického
dodavatele. 

Jak bys porovnal svou dfiívûj‰í zku‰enost s
prací zamûstnance ministerstva dne‰ním
pohledem manaÏera softwarové firmy? 
To je tûÏké, podobná srovnání lze tûÏko uãinit,
aniÏ by se ãlovûk ubránil urãitému úmyslnému
zjednodu‰ení. ProtoÏe mám blízko ke sportu,
pro odpovûì bych si pomohl sportovní
metaforou: ty rozdíly jsou podobné, jako kdy-
byste byl reprezentantem v bûhu na lyÏích, a ze
dne na den se stal závodníkem ve sjezdovém

lyÏování. Sníh sice zÛstává stejn˘, ale v‰e 
ostatní musíte zmûnit. Podobnû lze najít
spoleãná mûfiítka pro mou pfiedchozí i souãas-
nou práci tfieba ve vysokém dÛrazu na zod-
povûdnost a ostraÏitost vÛãi chybám. 

Jaké konkrétnû bys vidûl odli‰nosti?
S odstupem ãasu bych mezi nû zafiadil 
na první místo prostor pro seberealizaci 
a inovace. Pfiece jen práce ve státní správû 
je omezena dan˘mi postupy a pfiedpisy 
a kaÏdá snaha o zavedení nûãeho nového 
má o poznání del‰í cestu do praxe neÏ 
v komerãní sféfie, tfiebaÏe se jedná o vûc, která
má jednoznaãn˘ pfiínos. Motivace je pak
hodnû otázkou osobního pfiístupu, ale mám
dobrou zku‰enost, Ïe fiada m˘ch b˘val˘ch
kolegÛ odvádí maximum a právû bez jejich
nasazení si chod jednotliv˘ch agend tûÏko lze
pfiedstavit.
Pozitivní proto je na firmû jako CCV Informaãní
systémy, Ïe zde je citelnû vût‰í prostor pro
zlep‰ování vûcí, a kdyÏ je takov˘ prostor, tak
je s tím vÏdy pozitivnû spojená motivace lidí. 
V mé souãasné práci je patrná jiná dynamika
pracovního procesu, je mnohem vy‰‰í tlak na
rychlé zpracování toku informací a schopnost
reakce. Odli‰nosti jsou proto také v meto -
dikách a dostupn˘ch nástrojích, se kter˘mi
ãlovûk pracuje. V tomto smyslu mne moje
souãasná práce urãitû obohatila.

Kolik let jsi vlastnû pracoval ve státní správû?
Na ministerstvo zemûdûlství jsem nastoupil
pfied osmi lety a pracoval jsem tam hezké 
4 roky, které mi urãitû pomohly v dal‰í práci.
Odtud moje cesta vedla rovnou do  CCV 
Informaãní systémy, kde pÛsobím uÏ ãtvrt˘m
rokem. Opravdu to letí. Pfiitom si pamatuji, Ïe
nikdy jsem nemûl ambice nijak zvlá‰È rozumût
technologiím, ale tomu v softwarové firmû
ãlovûk neunikne.

Dnes uÏ pfiitom uÏ patfií‰ v divizi, která
dodává fie‰ení do státní správy, ke sluÏebnû
star‰ím ãlenÛm posádky, neboÈ za poslední
roky se t˘m speciálních registrÛ pomûrnû
obãerstvil, Ïe?
Je pravda, Ïe patfiím ke sluÏebnû star‰ím,
aãkoli mi to tak ani nepfiijde. Ostatní kolegové
totiÏ nejsou Ïádní nováãkové v oboru, ale
opravdoví profesionálové. Kromû stávajících
pilífiÛ se nám podafiilo zejména bûhem posled-
ních dvou let do v˘vojového t˘mu k registrÛm
zapracovat nûkolik nov˘ch tváfií a vûfiím, Ïe se
nám to podafií i s dal‰ím nov˘m kolegou, Mar-
tinem Karhánkem, kter˘ nastoupil v listopadu.
Ty dva poslední roky by se totiÏ daly také
charakterizovat jako období zavádûní nové
v˘robní metodiky Scrum a komplexního pfie-
chodu na v˘vojové technologie Java. S tím
souvisely potfieby zmûn v t˘mu.

Slovíãku „Scrum“ asi vût‰ina ãtenáfiÛ
rozumût nebude. Mohl bys jej trochu pfii-
blíÏit?
KdyÏ bych opût pouÏil pfiirovnání, jedná se 
o zpÛsob, jak˘m v na‰í kuchyni uvafiíme tu
polívku, kterou si host objedná, pfiiãemÏ hosta
se ptáme, co by mu chutnalo. A podobnû jako
v kuchyni dobré restaurace se snaÏíme 
o udrÏení maximální provozní efektivity na‰ich
kuchafiÛ. Jin˘mi slovy je to agilní zpÛsob pro-
gramování, pfiiãemÏ pfii Scrumu je také
uÏiteãná pfiítomnost zákazníka pfii v˘voji, kdy
odpovídá prÛbûÏnû na otázky a pomáhá tak
vyvíjet skuteãnû uÏiteãn˘ produkt. KaÏd˘ ãlen
na‰eho t˘mu z povahy Scrumu je otevfien˘ ke
spolupráci. DÛleÏité je, Ïe kaÏd˘ z nás byl do
nastavení nov˘ch procesÛ aktivnû zapojen 
a podílel se tak na tvorbû firemního know-how,
které jsme v této oblasti rozvinuli natolik, Ïe jej
dále ‰kolíme v dal‰ích softwarov˘ch firmách.
Jsem rád, Ïe mÛÏu pÛsobit v takovém kolek-

tivu lidí, ktefií se vzájemnû férovû motivují 
a mají spoleãn˘ tah na branku. A o tom Scrum
právû je.

Jak se to konkrétnû projevuje navenek?
Vûfiím, Ïe tento v˘voj, kter˘m jsme si pro‰li,
nás jako t˘m posílil a umoÏní nám naplno
vyuÏít moÏnosti agilních pfiístupÛ k pro-
gramování, které vyuÏíváme hlavnû pfii komu-
nikaci se zákazníkem pfii tvorbû nov˘ch
funkãností. Jak jsem naznaãil, osvûdãilo se
nám, Ïe smûrem k zákazníkovi mÛÏeme 
v rámci v˘voje uvolnit nejen analytika, ale 
i programátora. Analytik poloÏí základ
funkãnosti a programátor s informacemi
získan˘mi pfiímo od zákazníka funkãnost
dotáhne. Proto lze tvrdit, Ïe v‰e, co od nás
vyjde, nese v˘znamn˘ otisk dobré práce 
úfiedníkÛ na stranû zadavatele.

MÛÏe‰ odhalit, jaké konkrétní v˘zvy máte
pfied sebou?
Osobnû je pro mû velkou v˘zvou novela
vinafiského zákona, která platí od 1. 9. 2011.
Zavádí celou fiadu v˘znamn˘ch zmûn, které
budeme v Registru vinic implementovat, 
a které budou mít dopad jak na pracovníky
ÚKZÚZ, tak na samotné vinafie a vinohradníky.
Mezi ty nejvût‰í dopady patfií zmûny 
v prohlá‰ení o produkci a sklizni, které si
kladou za cíl umoÏnit jednoznaãnû doloÏit
pÛvod vína aÏ na úroveÀ vinice. Na‰e v˘zva
spoãívá na jedné stranû v tom, abychom co
nejvíce usnadnili vinafiÛm a vinohradníkÛm
podávat elektronicky povinné prohlá‰ení, a na
stranû druhé umoÏnili pracovníkÛm ÚKZÚZ 

jejich zpracování a kontrolu. Pevnû vûfiím, Ïe
se nám podafií plánové funkãnosti zrealizovat 
ke spokojenosti obou stran i na dal‰ích 
registrech. 

ObraÈme list do tvého soukromí. âtenáfiÛm
urãitû neutajíme, Ïe jsi ãerstvû otevfiel novou
kapitolu svého Ïivota a jsi ‰Èastn˘m novo-
manÏelem. ¤ídil jsi i „projekt“ va‰í svatby
nebo spí‰e nevûsta?
Pfiiznávám, je to tak, v záfií jsem se oÏenil 
s mojí dlouholetou pfiítelkyní. Musím také
uznat, Ïe manÏelka mûla na plánování a
pfiípravû svatby vût‰í podíl neÏ já. A to, Ïe se svatba
vydafiila, je z velké míry její zásluha. Nicménû
klíãové okamÏiky jsem si jako správn˘ manaÏer
i v tomto „projektu“ pohlídal ☺.

UÏ jsi snad zaznamenal podobnû pfievahu
manÏelky také v organizaci kaÏdodenního Ïivota?
Myslím, Ïe to ani ne. ManÏelka mû dobfie zná
a ví, Ïe si jen tak nûco nenechám namluvit.
TakÏe organizaci kaÏdodenního Ïivota
zvládáme spoleãnû. Snad jen v otázce pofiízení
domácího mazlíãka by mohla dát více na mû a
tím ãtyfinoh˘m dárkem mû nepfiekvapit. I tak
mám ale tolerantní Ïenu, která je pro mû
velkou oporou i v profesním Ïivotû. Mimo-
chodem, protoÏe pochází se Slovenska, tak se
moje rodina rozrostla tímto smûrem. Proto
obãas koukám, co plánují na‰i kolegové ve
slovenském CCV Informaãní systémy, 
a nezlobil bych se, kdyby se i na‰í divizi 
podafiilo realizovat zase brzy nûjak˘ dal‰í 
zajímav˘ slovensk˘ projekt.

Dûkuji za rozhovor.                                -onr-

„VA¤ENÍ POLÍVKY” SPOLEâNù SE ZÁKAZNÍKEM SE NÁM OSVùDâILO

V Lomnici na tradiãní cécévácké akci spoleãnû také s t˘mov˘mi
kolegy Luká‰em Vesel˘m a Igorem Stehurou s doprovodem partnerek.

B˘val˘ klá‰ter v brnûnsk˘ch Zábrdovicích ve znamení svatebního veselí

Katarína a Luká‰ spolu
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se m˘lí a postupnû do‰lo k ujasnûní termi-
nologie. Na otázku, zda adresn˘ systém
skladování je provázan˘ s podnikov˘m 
systémem odpovûdûlo kladnû uÏ pouze 16 %
respondentÛ. Îe skladov˘ systém udûluje 
obsluze skladu prostfiednictvím terminálÛ
pokyny, uÏ uvedlo pouze 14 % firem a 12 %
fiíká, Ïe ãásteãnû. Velká vût‰ina respondentÛ
odpovídala, Ïe jejich systém slouÏí pouze 
k evidenci skladov˘ch operací. S tím 
koresponduje také fakt, Ïe jen necelá pûtina
firem má komplexní pfiehled v reálném 
ãase s moÏností okamÏité on-line inventury
ãásti nebo celého skladu za plynulého
provozu.
Kontrolními dotazy tak bylo ovûfieno, Ïe pouze
14 % dotazovan˘ch firem skuteãnû vyuÏívá
systém pro fiízení skladÛ (WMS), u nûhoÏ
napfiíklad dochází k automatickému urãování
skladové adresy pfii skladov˘ch operacích, 
k optimalizaci operací podle priorit logistické
strategie, k v˘bûru nejstar‰ího zboÏí podle
balení ãi váhy zboÏí a ke 100% fungování
skladu i v nepfiítomnosti vedoucího skladu.
Systém pro optimalizaci dopravy (TMS 
– Transport Management System) pak podle
odpovûdí vyuÏívá 12 % spoleãností.

Palety vût‰inou postrádají etiketu
aÈ jiÏ s tím nebo oním kódem

Vût‰ina firem (celkem 91,2 %) skladuje zboÏí
na paletách, konkrétnû 55,5 % skladuje 
ve‰keré zboÏí na paletách a 35,8 % pouÏívá
palety alespoÀ na ãást sortimentu. Ze vzorku
firem, které skladují na paletách, pouze 29 %
z nich vybavuje takovou logistickou jednotku 
paletov˘m ‰títkem. Tam, kde je vyuÏíván,
slouÏí zpravidla pro naãtení do skladové 
evidence a ãasto se omezuje jen na údaje 
o mnoÏství. Tento ‰títek ov‰em neobsahuje
standardní SSCC kód (Serial Shipping 
Container Code), kter˘ pfiedstavuje osmnácti -
místné ãíslo slouÏící k identifikaci konkrétní
logistické jednotky pfii manipulaci a prÛchodu
zboÏí dodavatelsk˘m fietûzcem. Logistickou
etiketu s SSCC kódem vyuÏívá pouze 
8 % firem, z toho 5 % u vût‰iny svého 
sortimentu a 3 % u men‰í ãásti sortimentu,
kde SSCC kód je zpravidla zanesen do
ãárového kódu pro automatizované naãtení
palety bez nutnosti jejího rozbalení. Logistik
se v takové firmû mÛÏe spolehnout na elimi-

naci chybovosti a rychlej‰í skladovou evi-
denci. Kódu lze také vyuÏít pro nákladovû ús-
pornûj‰í prÛchod zboÏí dodavatelsk˘m
fietûzcem a vy‰‰í dosledovatelnost zboÏí.
Je‰tû vy‰‰ího efektu je moÏné dosáhnout v
kombinaci s elektronick˘m dodacím listem
prostfiednictvím EDI komunikace (Electronic
Data Interchange).
Tento fakt ukazuje na obrovsk˘ spící potenciál
pro úsporu nákladÛ v SCM (Supply Chain
Management). Zatímco totiÏ dÛvûra v na -
sazení RFID technologií je navzdory velké vlnû
zájmu nalomena stále cenovou nároãností
takov˘ch projektÛ, tak pomûrnû snadno
dosaÏitelné vyuÏívání SSCC a EDI komunikace
umoÏní jak usnadnûní pfii vychystávání 
a dodávce zboÏí, tak i zrychlení pfii pfiíjmu 
a naskladnûní.

Anal˘za souãástí dodávky skladového
software?

Ve vztahu s v˘‰e uveden˘m poãtem
nasazen˘ch softwarÛ pro skladové
hospodáfiství je dÛleÏitá také otázka, zda
souãasnû s nasazením probûhla také logi-
stická anal˘za. PrÛzkum fiíká, Ïe anal˘za byla
souãástí dodávky software pouze v 25 % pfií-
padÛ a pouze 11 % firem vyuÏilo pro po-
radenství tfietí stranu. „V pfiípadû skuteãnû
fiízeného skladu si nedovedu pfiedstavit im-
plementovat projekt bez podrobné anal˘zy
nákupních, logistick˘ch a expediãních pro-
cesÛ, podle mého názoru firmy pfii nasazení
WMS vyuÏívají externí konzultanty v daleko
vy‰‰í mífie, aÈ se jedná o specializované po-
radenské firmy nebo vyuÏijí zku‰eností
konzultantÛ dodavatele WMS systému.
V˘sledek tedy dokladuje, Ïe se odpovûdi re-
spondentÛ z vût‰í ãásti t˘kaly nasazení sys-
témÛ skladové evidence neÏ skuteãnû
plnohodnotného WMS systému,“ uvaÏuje
Marek Procházka.

Jaké jsou nejvût‰í bolesti 
logistikÛ?

V  otázce zamûfiené na nejvût‰í bolesti logis-
tikÛ bylo moÏné oznaãit více odpovûdí. âekali
byste, Ïe v této odpovûdi se logistick˘ man-
aÏer zamûfiuje pfiedev‰ím na rychlost procesÛ
vychystávání a naskladnûní? Nebo problémy
s nákladnou dopravou? Nebo na práci s lidmi
ve skladu? Ouha. Pomûrnû pfiekvapivû na

prvním místû oznaãila jasná nadpoloviãní
vût‰ina (63 %) problém s propojitelností jed-
notliv˘ch IT systémÛ. Logistick˘ manaÏer
velice ãasto zápasí s nûkolika proprietárními
systémy a rÛzn˘mi rozhraními protistran.
Taková firma nejen tone v mnoÏství zadávání
informací a vykazování, ale zejména takové
firmû schází pfiehled a okamÏitá dosle-
dovatelnost zboÏí.
Teprve na dal‰ích místech se umístily v témûfi
srovnaném pofiadí produktivita lidí ve skladu,
dále reklamace (oznaãení balení, mnoÏství,
zborcená balení, po‰kozené zboÏí) a nára-
zovost poptávek. 

VyuÏití EDI pro elektronickou v˘mûnu
logistick˘ch dokladÛ rychle roste

Nejen v souvislosti s v˘‰e uveden˘m bylo
dal‰ím dÛleÏit˘m parametrem zji‰tûní pene-
trace technologie EDI (Eletronic Data Inter-
change) pro elektronickou v˘mûnu nejen
obchodních, ale také logistick˘ch dokladÛ.
Zatímco u nás mnohdy pfievaÏuje zamûfiení
logistikÛ na optimalizaci procesÛ uvnitfi
skladu, v zahraniãní lze identifikovat trend za-
mûfien˘ spí‰e naopak na minimalizaci
skladov˘ch míst a úzká místa hledají spí‰e 
v distribuci v celém SCM zejména s akcentem
na dohledatelnost zboÏí a automatizovanou
propojitelnost obchodujících protistran. 
U nás v této oblasti zejména mezi dodavateli
FMCG a logistick˘mi operátory (LSP) vznikla
fiada pomûrnû drah˘ch a individuálnû za-
mûfien˘ch, a tedy dlouhodobû zbyteãn˘ch
projektÛ elektronické komunikace. Pfiesto se
situace zlep‰uje a firmy hledají efektivnûj‰í
zpÛsoby toku logistick˘ch dat, které jsou
postaveny na standardu EDI komunikace..
Zji‰tûná fakta z aktuálního v˘zkumu dle
oãekávání potvrzují, Ïe vyuÏívání EDI zaÏívá
akceleraci v penetraci technologie a logicky 
i v rÛstu vyuÏívan˘ch EDI zpráv a avíz. 
Motivací je v souãasnosti ekonomická nejistota
v maloobchodu, která vyÏaduje efektivnûj‰í

vzájemnou komunikaci, a souãasnû lep‰í
dostupnost fie‰ení EDI ze strany dodavatelÛ
poskytujících novou generaci EDI 2.0 s modelem
software formou sluÏby (SaaS). V souãasné
dobû hned 45 % spoleãností vyuÏívá EDI 
komunikaci a dal‰ích 8 % o jejím nasazení
uvaÏuje. Rozdíly v oboru jsou ov‰em zejména
v tom, zda v˘robce pfiímo dodává do moder -
ních fietûzcÛ nebo pouze jednotkovému poãtu
partnerÛ z tradiãního maloobchodu, kter˘ 
má vyuÏívání EDI komunikace teprve pfied
sebou.
Logistici vyspûlej‰ích firem se dnes mohou
bûÏnû spolehnout na elektronické doruãování
dokladÛ jako pfiíjemky (zprávou RECADV),
dodací listy (DESADV) a v posledním pÛlroce
se národní subset roz‰ífiil také o vratku 
(RETANN). V pfiípadû firem jako Makro,
Globus ãi Ahold se dnes zapojení dodavatelÛ
pfies EDI blíÏí 100 % a na pofiad dne se novû
dostává také v˘mûna produktov˘ch dat 
(PRICAT), která doposud byla EDI komu-
nikací aÏ na v˘jimky témûfi nedotãená.

PRÒZKUM POTVRDIL SPÍCÍ POTENCIÁL IT V LOGISTICE

K PRÒZKUMU

(dokonãení ze strany 1)

V MLÁDÍ
JSEM ŽRAL
BONDOVKY
A SNIL 
O TAJNÝCH
KÓDECH

DNES TÍM ŽIJU. 
RADIOFREKVENČNĚ
ŘÍDÍME SKLAD 
A PŘES SSCC KÓDY
JSME RYCHLEJŠÍ 
A PŘESNĚJŠÍ 
NEŽ AGENTI.

S EFEKTIVNÍ 
LOGISTIKOU 
NAŠE FIRMA
ROSTE. A JEN
MEZI NÁMI: 
NIC SLOŽITÉHO 
NA TOM NENÍ!

CCV ¤ÍZEN¯ SKLAD www.ccv.cz

VyuÏíváte pro elektronickou
v˘mûnu dokumentÛ s partnery
standardu EDI komunikace?

VyuÏívání software pro skladové
hospodáfiství 17 %

63 %

28 %

14 % 12 %

45 %
30 %

8 %

Zdroj: prÛzkum CCV Informaãní systémy 
a Atoz Publishing, fiíjen 2011

Zdroj: prÛzkum CCV Informaãní systémy 
a Atoz Publishing, fiíjen 2011

Ano
Ne, ale plánujeme zavední EDI
NevyuÏíváme a neplánujeme
Neví, co to je standard EDI
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Jak firmy, které skladují 
na paletách, oznaãují tuto 

logistickou jednotku?

29 %

5 % 3 %

Zdroj: prÛzkum CCV Informaãní systémy 
a Atoz Publishing, fiíjen 2011

vy
uÏ

ív
aj

í a
le

sp
oÀ

 
pa

le
to

v˘
 ‰

tít
ek

SS
CC

 k
ód

 
u 

vû
t‰

in
y 

so
rt

im
en

tu

SS
CC

 k
ód

 u
 m

en
‰í

 
ãá

st
i s

or
tim

en
tu

ZboÏíznalství jako zbyteãná tûÏká
koule na noze 

Problém pfii práci s pracovníky ve skladu,
poÏadavky na flexibilitu kapacity personálu
(spojenou s nárazovostí poptávek obchodních
fietûzcÛ) a obecnû produktivita zamûstnancÛ
a jejich motivace – to jsou nejvût‰í bolesti lo-
gistikÛ. Z detailního rozboru vyplynulo, Ïe
dal‰í velké bfiímû má za pfiíãinu zejména fakt,
Ïe pro 73 % ãesk˘ch firem pfiedstavuje
nezbytnou podmínku pro práci v jejich skladu
zboÏíznalství. Dal‰ích 11 % respondentÛ
uvedlo potfiebu alespoÀ ãásteãné znalosti
zboÏíznalství. Na Slovensku zboÏíznalství 
u skladníkÛ podmiÀuje dokonce 87 % firem.
To v praxi znamená velkou závislost na lid-
sk˘ch zdrojích, z toho plynoucí zhor‰enou
motivaci a velmi obtíÏnû fie‰itelné nárazové
vykrytí poptávek levnou pracovní silou.
Naopak pouze 16  % firem nepodmiÀuje pra-
covní pomûr u sv˘ch bûÏn˘ch zamûstnancÛ
ve skladu znalostí zboÏí. Není pfiekvapením, Ïe
tento v˘sledek se témûfi kryje s odpovûìmi na
otázku, zda firma vyuÏívá ve skladu systém,
kter˘ nabízí nejen skladovou evidenci, ale
skuteãn˘ systém fiízeného skladu (rovnûÏ 
16 % respondentÛ!), kter˘ algoritmicky opti-
malizuje a fiídí v‰echny skladové procesy
prostfiednictvím radiofrekvenãních nebo
hlasov˘ch terminálÛ.

I tato závûreãná ãísla – podobnû jako cel˘
v˘zkum - jednoznaãnû potvrzují, Ïe potenciál
pro nasazení speciálních systémÛ pro fiízení
skladÛ je jak v ãeské, tak i slovenské logistice
moÏná aÏ pfiekvapivû velk˘.    

Petr Ondrá‰ek

Do zkoumaného vzorku v˘zkumu bylo vy-
bráno 500 firem na Slovensku a 1300 firem
v âeské republice. S Ïádostí o rozhovor tak
bylo osloveno celkem 1800 jednotlivcÛ,
ktefií odpovídali zadan˘m kvótám stano -
ven˘m pro prÛzkum. Interview byla v plném
rozsahu provedena s 462 respondenty. Nûk-
teré dotazníky byly vyfiazeny v pfiípadû
nedÛsledného vyplnûní nebo nebyla-li za-
stiÏena kompetentní osoba. Zpracování dat
a jejich anal˘za byla pak provedena na 299
pfiípadech (z toho 78 osob ze Slovenska 
a 221 z âR).  Dotazovan˘m tedy byla osoba
zodpovûdná za logistiku (primární kontakt)
nebo ekonomiku a provoz, pokud má 
zodpovûdnost souãasnû za logistiku.
Zpravidla tak ‰lo o pozici manaÏer logistiky
nebo ekonomick˘ fieditel, v ojedinûl˘ch pfií-
padech odpovídal IT manaÏer. Statistická
chyba v˘sledkÛ tohoto typu v˘zkumu nepfie-
sahuje odchylku 5 %.
V˘zkum se zamûfiil zejména na oblast
rychloobrátkového zboÏí – zástupci malo -
obchodu a spotfiebních druÏstev (odbûrate -
lé) a zároveÀ na potravináfiství a FMCG
(dodavatelé pro retail). Vybrány byly firmy 
o velikosti podle kritérií obratu nad 100 mil.
(v SR 4 mil. EUR) a nad 20 zamûstnancÛ.
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MILIONOVÉ ÚSPORY A ZRYCHLENÍ LOGISTIKY

mûfiáky, reporty), tak i obsahem (variantnû
pro management, obchod, ekonomy, provoz
prodejen). V˘stupy z datového skladu jsou
dostupné prostfiednictvím Microsoft Office
SharePoint Serveru 2007 v‰em uÏivatelÛm
pfiímo ve webovém prohlíÏeãi. ManaÏefii firmy
si v Business Intelligence fie‰ení pfiipraveném
implementaãním partnerem pfiímo na míru
mohou snadno procházet velké mnoÏství dat
z rÛzn˘ch zdrojÛ, vãetnû historie a provádût
zde operativní a velmi detailní anal˘zy v‰ech
ukazatelÛ z jednotliv˘ch provozoven maloob-
chodního fietûzce.

„Cel˘ vrcholov˘ 
management dnes 
diskutuje a rozhoduje 
na základû informací, které
jsou dostupné a aktuální
v‰em jeho ãlenÛm.”
Ing. Jaromíra Holubová
místopfiedsedkynû a ekonomická
námûstkynû OD Tempo

Na zaãátku stál nedostatek
skladov˘ch kapacit 
a nejednotná data
TEMPO v minulosti pouÏívalo pro fiízení
spoleãnosti nûkolik systémÛ od rÛzn˘ch do-
davatelÛ. Jejich vzájemná provázanost byla
na nízké úrovni a v nûkter˘ch pfiípadech bylo
dokonce nutné data mezi systémy pfiepisovat
ruãnû. Data v systémech tak po urãité dobû
pfiestávala b˘t jednotná. Získávání informací
z prodejen a z velkoobchodu na ústfiedí bylo
provádûno dávkovû, a nûkdy i s nûkolikaden-
ním zpoÏdûním. Data byla navíc kumulativní,
bez moÏnosti rozpadu na jednotlivé obchodní
transakce. Kdykoliv byl potfieba jak˘koliv roz-
bor dat nebo jejich slouãení pro potfiebu
rozhodování a fiízení spoleãnosti, jednalo se o
velice pracnou a ãasovû nároãnou operaci.
Jednotlivé v˘stupy byly díky sloÏitosti zpra-
cování ãasto neaktuální. KdyÏ firma zaãala
budovat nové logistické centrum v Hluãínû,
které mûlo slouãit a roz‰ífiit stávající sklad po-
travin a samostatn˘ sklad prÛmyslového
zboÏí, rozhodlo její vedení o nutnosti zajistit
pro nûj nov˘ informaãní systém, kter˘ by
vyfie‰il jak situaci na ústfiedí, tak fiízení
nového velkoobchodu.

O v˘bûru fie‰ení a dodavatele
rozhodly zku‰enosti 
i doporuãení
TEMPO mûlo na nov˘ systém jasné poÏa-
davky – pokr˘t v‰echny ãinnosti spoleãnosti
s vyuÏitím jediného a integrovaného systému
pracujícího on-line na jedné spoleãné datové
základnû a s pfiístupem k datÛm v reálném
ãase. Finální v˘bûr systému se uskuteãnil s
poÏehnáním Svazu ãesk˘ch a moravsk˘ch
spotfiebních druÏstev, kter˘ nezávisle na
konkrétních problémech a procesech v ob-
chodním druÏstvu TEMPO doporuãil Mi-
crosoft Dynamics NAV. Pro jeho
implementaci si TEMPO zvolilo spoleãnost

CCV Informaãní systémy, která má fiadu
zku‰eností pfiímo v druÏstevním sektoru, ob-
chodu a distribuci. Ta disponuje i vlastními
specializovan˘mi moduly právû pro toto
odvûtví jako jsou napfiíklad moduly pro
cenotvorbu, pokladní systémy, EDI komu-
nikaci, fiízení logistického centra nebo tfieba
Business Intelligence, které v‰echny na‰ly ve
spoleãnosti TEMPO své uplatnûní.

Do ostrého provozu bûhem pûti
mûsícÛ
CCV Informaãní systémy rozdûlily celou im-
plementaci na dvû etapy. První etapa mûla za
cíl nejprve nahradit v‰echny aplikace na
ústfiedí, vyfie‰it komunikaci s prodejnami a
provést sjednocení v‰ech dat. V rámci této
etapy bylo nutné propojit Microsoft Dynamics
NAV se stávajícím systémem velkoobchodu,
aby se sjednotila data z ústfiedí, velkoob-
chodu a prodejen a bylo moÏné se pfiipravit
na spu‰tûní moderního logistického centra.
V této etapû byla zároveÀ vyfie‰ena dosud
problémová komunikace pro v˘mûnu dat 
s pokladními systémy, a to díky speciálnû

pfiipravenému modulu cenotvorby pro ob-
chodní fietûzce. Dále byl vyvinut modul pro
evidenci zboÏí v prodejnách bez pokladních
systémÛ, tzv. kontokorent. Zprovoznûní
nového systému probûhlo bez problému, a to
bez jakékoli spolupráce s dodavatelem toho
pÛvodního. Tfietí mûsíc probûhla zku‰ební
migrace dat ze stávajících systémÛ. Pfii za-
poãtení jednoho mûsíce na anal˘zu trvala
celá migrace do ostrého provozu nového
systému necel˘ch pût mûsícÛ. 

Sklad je nyní fiízen v reálném ãase
Druhá etapa fie‰ení se zamûfiila na fiízení
nového logistického centra pomocí
oborového WMS fie‰ení pro Microsoft Dy-
namics NAV CCV ¤ízen˘ sklad. V rámci im-
plementace probûhla i logistická anal˘za,
která zohlednila souãasné best practices,
takÏe ze stávajícího velkoobchodu nebyl
pfievzat v pÛvodní podobû témûfi Ïádn˘ pro-
ces. Pro evidenci skladov˘ch operací byla
vyuÏita radiofrekvenãní technologie identi-
fikace, která umoÏÀuje automatizovan˘ sbûr
dat v reálném ãase. KaÏdá provedená
skladová operace je tak okamÏitû promítnuta
v Microsoft Dynamics NAV, kter˘ zároveÀ fiídí
cel˘ provoz skladu. Propojení RF nebo
hlasov˘ch terminálÛ se systémem umoÏÀuje
modul ASSD (automatick˘ systém sbûru
dat), kter˘ se na evropském kontinentu
poprvé pouÏil právû pfii projektu CCV ve
spoleãnosti TEMPO. 

Pfiehled nad prodejnami 
pfiinesl Microsoft SQL Server
2008 R2
Dodateãnou etapou celého systému byl na
pfielomu roku 2009 a 2010 rozvoj datového
skladu, kter˘ by odpovídal poÏadavkÛm re-
tailové firmy na oblast Business Intelligence
(BI), zejména pro pfiehled nad prodejnami.
Vlastní datov˘ sklad poskytuje potfiebné in-
formace v ‰irokém spektru jak formou (grafy,

IMPLEMENTUJEME 
DO FIRMY TEN
NOVÝ SYSTÉM 
PRO ŘÍZENÍ SKLADU
A JE TO DOCELA
OŘÍŠEK.

ŽE PŘEHÁNÍM? NO JÁ
VÍM, ŽE TADY NA PLÁŽI
TO TOLIK NEVYZNÍ. 

ALE KDYŽ 
TO ŘÍKÁM, 
MÁM HNED VĚTŠÍ
ÚSPĚCH U ŽEN!

CCV ¤ÍZEN¯ SKLAD www.ccv.cz

TEMPO, obchodní druÏstvo (dfiíve Jednota Opava) je jedna z nejvût‰ích maloobchodních firem v âR, která se zab˘vá maloobchodním prodejem zboÏí denní potfieby a stavebnin. Vlastní okolo stovky
prodejních jednotek od mal˘ch prodejen aÏ po supermarket a provozuje také velkoobchod potravin, drogistického zboÏí i ovoce a zeleniny. Pfiechodem na Microsoft Dynamics NAV s vertikálním
fie‰ením CCV ¤ízen˘ sklad firma u‰etfiila miliony na logistice a v˘raznû zkrátila prÛmûrnou dobu expedice jedné dodávky. Systém se jí zaplatil za 16 mûsícÛ.

Řečí čísel

5 měsíců

Méně než 5 miliónu Kč

2,3 miliónu Kč

960 000 Kč

o 50%

z 26 na 16 minut

trvala implementace 
od analýzy po předání do ostrého provozu

činil objem použitých 
finančních prostředků

je roční úspora nákladů na dopravu 
i přes zvýšení objemu zboží

je roční úspora na mzdových nákladech

16 měsíců je doba návratnosti vložených investic

se zkrátila průměrná doba 
expedice jedné dodávky

se zkrátila celková doba vychystávání jedné
palety zboží ve skladu

Pfiínosy nového systému 
byly obrovské
OD TEMPO dosáhlo návratnosti investice do
systému za 16 mûsícÛ. PrÛmûrná doba za-
skladnûní a vychystávání se díky aplikaci CCV
¤ízeného skladu sníÏila na polovinu, pfiestoÏe
do‰lo k v˘znamnému zv˘‰ení objemu expe-
dovaného zboÏí. OkamÏité roãní úspory nákladÛ
na dopravu dosáhly nûkolika miliónÛ korun.
V˘znamn˘ nárÛst zákaznické kapacity pro zá-
sobování dal‰ích odbûratelÛ a vy‰‰í servisní
úroveÀ firmû umoÏnila je‰tû více posílit 
stávající pozici trhu. Do celého fie‰ení TEMPO
investovalo ménû neÏ 5 milionÛ korun. Pfiitom
2,3 miliony korun je roãní úspora nákladÛ na
dopravu pfies zv˘‰ení objemu zboÏí a dal‰ích
960 tisíc firma roãnû uspofií na mzdov˘ch
nákladech. PrÛmûrná doba expedice jedné
dodávky klesla z 26 na 16 minut a celková
doba vychystávání jedné palety zboÏí ve
skladu poklesla o 50 %. Management firmy
navíc získal nové silné nástroje v oblasti 
controllingu a v˘kaznictví a má také okamÏit˘
pfiístup k vyhodnocování dat, statistikám,
kontrolám dodrÏování obchodních podmínek
apod. Navíc pfiímé propojení dat s aplikacemi
Microsoft Office roz‰ífiilo moÏnosti
v˘kaznictví a vyuÏívání dat ze systému také 
v oddûlení marketingu. Petr Ondrá‰ekOcenûní fie‰ení:

Kvalitu tohoto fie‰ení s vyuÏitím logistického systému CCV
¤ízen˘ sklad dokládají získaná prestiÏní ocenûní jako Microsoft
Industry Award, cena Nejlep‰í IT podpora pro logistiku, zisk
Diamantového oka – ceny pro nejlep‰í produkt pro profe-
sionály na veletrhu INVEX nebo prestiÏní vítûzství v soutûÏi IT
projekt roku, kter˘ vyhla‰uje asociace manaÏerÛ úsekÛ infor-
maãních technologií CACIO.

OCENÍ TO HLAVNĚ SPOKOJENÍ ZÁKAZNÍCI DÍKY NAŠÍ 
PŘIPRAVENOSTI NABÍZET STÁLE LEPŠÍ SLUŽBY. 
VYŠŠÍ CENĚNÍ NAŠICH SLUŽEB, TO JE PRAVÉ OCENĚNÍ.
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NUTREND MÁ ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI „SFOUKNUTOU”

âESKÁ REPUBLIKA STÁLE ZAOSTÁVÁ VE VYUÎÍVÁNÍ

EDI A ELEKTRONICKÉ FAKTURACE

IT manaÏer spoleãnosti NUTREND,
Vladimír Bílek, má s EDI jiÏ více neÏ
6 leté zku‰enosti, o které se s námi
podûlil v rozhovoru, kde pfii‰la fieã
nejen na v˘voj v oblasti EDI, inte-
graci s podnikov˘m systémem, ale
také tfieba na datové schránky.  
NUTREND patfií mezi lídry na trhu
v˘Ïivy a potravinov˘ch doplÀkÛ. 
Je oficiálním dodavatelem âeského
a také Slovenského olympijského
t˘mu, jejich produkty vyuÏívají
‰piãkoví sportovci, jako tfieba Luká‰
Bauer nebo Petr Vabrou‰ek. 

Spoleãnost NUTREND pÛsobí na trhu jiÏ od
roku 1993, kdy jste zaãali vyuÏívat elek-
tronickou v˘mûnu dat, Jaké byly zaãátky?
Elektronickou v˘mûnu dat jsme zaãali pouÏí-
vat nûkdy kolem roku 2004, kdy obecnû firmy
pfiestaly pouÏívat faxy a zaãaly vyuÏívat
sluÏby sítû Internet. Vysvûtluji si to tím, Ïe
vût‰ina firem jiÏ Internet mûla nûkolik let
zaveden˘ a ukázalo se, Ïe je to dostateãnû
stabilní komunikaãní kanál, kter˘ lze také
náleÏitû zabezpeãit.  Ze zaãátku se fie‰ení
stavûlo na míru partnerÛm, coÏ bylo sice
rychlé, ale pozdûji se ukázalo neefektivní
udrÏovat nûkolik rÛzn˘ch fie‰ení.

Nedávno jste koupili spoleãnost Jesenické
Prameny. Co pro vás, jako IT manaÏera,
akvizice znamená? 
Pfiineslo to jako vÏdy práci a nové zku‰enosti.
Zatím jsme si vystaãili s lokální sítí a teì jiÏ
musíme vyuÏívat pokroãilej‰í moÏnosti sítí
jako propojení pfies Internet (VPN). Ná‰ 
informaãní systém Vision32 jsme také museli
roz‰ífiit o podporu EDI komunikace. Nezbyt-
nou souãástí bylo také za‰kolení pracovníkÛ
a nyní je tfieba v‰e doladit.

Novû vyuÏíváte fie‰ení EDI ORION, podle
ãeho jste vybírali EDI fie‰ení a proã jste se
rozhodli pro zmûnu? Jak˘m zpÛsobem u vás
probûhla integrace stávajícího EDI fie‰ení s
va‰ím podnikov˘m systémem?

Ve firmû NUTREND jsme zkou‰eli pro ob-
chodní fietûzce implementovat EDI komu-
nikaci jiÏ dfiíve, takÏe jsme nûjaké zku‰enosti
mûli. ¤e‰ení se ov‰em stavûlo na míru
kaÏdému partnerovi a bylo to dosti
nepfiehledné, nároãné na obsluhu a údrÏbu.
Oproti tomu fie‰ení EDI ORION vyniká tím, Ïe
data exportujeme z ERP systému Vision32
vÏdy v jednom jediném formátu. O zbytek se
pak jiÏ postará právû sluÏba EDI ORION.

Co pro vás bylo nejvût‰ím ofií‰kem? Jaké
specifické poÏadavky na systém bylo tfieba
vyfie‰it?
Celá implementace probûhla pomûrnû
hladce. ¤e‰ili jsme jen drobné technické
záleÏitosti, kdy ve Vision32 je vyjádfien do-
bropis kladn˘m znaménkem u mnoÏství a zá-
porn˘m u ceny, ale EDI poãítá se záporn˘m u
mnoÏství a kladn˘m u ceny. Pfii hledání chyb
nám pomohla pruÏná reakce technické pod-
pory fie‰ení EDI ORION, mohli jsme tak
opravdu rychle zaãít vyuÏívat nov˘ systém
elektronické v˘mûny dat.

Vût‰inou tlak na zavádûní EDI pfiichází od
odbûratelÛ, tedy obchodních fietûzcÛ.  Po-
mohla elektronická v˘mûna dat Vám, jako

dodavateli, dosáhnout nûjak˘ch úspor 
ãi ulehãit práci v komunikaci s va‰imi 
protistranami? 
Úspora je kaÏdopádnû v principu nasazení
jednoho formátu dat pro více obchodních
partnerÛ. Úspory oproti papíru pak jsou dnes
jiÏ více neÏ zfiejmé. Zejména jich dosahujeme
pfii elektronické v˘mûnû daÀov˘ch dokladÛ
(faktur), o ãemÏ by zajisté mohlo povykládat
na‰e úãetní oddûlení.

Jak se va‰e spoleãnost staví k projektu 
datov˘ch schránek? PouÏíváte datové
schránky pro komunikaci s komerãními
subjekty?
V souãasné podobû datov˘ch schránek urãitû
není moÏné, aby ISDS nahradilo jednotn˘ 
a jasnû definovan˘ datov˘ formát EDI komu-
nikace. Na to jsou datové schránky defino-
vané pfiíli‰ obecnû. Také cenová politika není
naklonûna k v˘mûnû dat mezi obchodními
partnery. Nefie‰í archivaci dat a jejich
prokazatelnost po uplynutí tzv. ãasového
razítka. V Nûmecku napfiíklad stát definuje 
a kontroluje jen pravidla, ale ceny nechává na
volném trhu jednotliv˘ch soukrom˘ch operá-
torÛ, u nás je to bohuÏel právû naopak.

Václav Kameníãek

Závûr roku byl pro Západoãeské KD Su‰ice ve znamení pfiíprav rozjezdu
moderního logistického centra, pro které nasadilo nov˘ WMS systém od
CCV Informaãní systémy. Logistické centrum bude zásobovat více jak
400 prodejen potravináfisk˘m sortimentem a zboÏím denní potfieby.

StûÏejním poÏadavkem na nov˘ informaãní systém bylo ucelené pokrytí logistick˘ch 
procesÛ a jejich vzájemná provázanost. Systém pro fiízení skladového hospodáfiství
(WMS – Warehouse Management System) CCV ¤ízen˘ sklad zde vyuÏívá on-line 
komunikující mobilní terminály pro fiízení manipulace se zboÏím a lep‰í organizaci práce
skladníkÛ.  Ve druhé etapû bude fie‰ení doplnûno technologií hlasového navádûní pro 
komunikaci skladníkÛ s poãítaãem, kter˘ fiídí cel˘ skladovací proces.  

Komplexní dodávka hardware a zaji‰tûní infrastruktury
CCV Informaãní systémy také uspûlo v dal‰ím v˘bûrovém fiízení svou nabídkou na kom-
pletní dodávku hardware a zaji‰tûní infrastruktury skladÛ pro ZKD Su‰ice, která
zohledÀuje jejich nepfietrÏit˘ provoz. StûÏejní technologie jsou kromû serverÛ Dell 
zejména radiofrekvenãní terminály Motorola MC3190-G. Jedná se o terminál 
„pistolového“ provedení, kter˘ je díky nízké hmotnosti a odolnosti oblíben˘ mezi
skladov˘mi operátory. Barevn˘ dotykov˘ displej s rozli‰ením 320x320 bodÛ je dobfie
ãiteln˘ za v‰ech bûÏn˘ch podmínek okolního osvûtlení. 

Tisk ‰títkÛ, potisk paletov˘ch etiket a kartónÛ bude zaji‰tûn pomocí klasick˘ch ãi wi-fi
pfienosn˘ch tiskáren Zebra. Samozfiejmostí je také samotné pokrytí skladové haly 
a skladov˘ch ploch wi-fi signálem. Souãástí dodávky tak bude zamûfiení skladov˘ch ploch
a anal˘za skladov˘ch ploch pro umístûní jednotliv˘ch antén.      -onr-

VyuÏití EDI pro objednávky

• nejlep‰í je Itálie, Norsko a Lucembursko
• mezi opozdilce patfií âeská republika, 

Velká Británie a Kypr

V hodnocení míry vyuÏití automatické
v˘mûny obchodních dokumentÛ pro
odesílání a pfiijímání objednávek v dohod-
nutém standardním formuláfii (jako je 
EDIFACT, XML, atd.), umoÏÀující automatické
zpracování bez ruãního zadávání, patfií âeská
republika spolu s Velkou Británií a Kyprem
mezi tzv. opozdilce. 

V roce 2010 vyuÏívalo v âeské republice EDI
pro objednávky pouze 14,7 % v‰ech
spoleãností, zatímco prÛmûr EU ãinil 34,2 %
a nejlep‰í Itálie dosahovala dokonce nad-
poloviãních 53,7 %. Pokud srovnáme údaje 
z let 2008 a 2010, tak míra vyuÏití EDI pro ob-
jednávky v âR dokonce poklesla z 15,3 % na
jiÏ zmiÀovan˘ch 14,7 %, zatímco v rámci EU
do‰lo k razantnímu posunu z 25,5 % na 
34,2 %. Itálie jako tahoun elektronizace
dokonce za uplynulé dva roky míru vyuÏití
EDI zdvojnásobila.

Nadstandardní sluÏby e-fakturace

• nejlep‰í je Itálie, Norsko a Lucembursko
• mezi opozdilce patfií âeská republika, 

Velká Británie a Kypr

Tento ukazatel se zamûfiuje na odesílání 
a pfiijímání faktur v dohodnutém standardním

formuláfii (jako je EDIFACT, XML, atd.),
umoÏÀující automatické zpracování bez
ruãního zadávání. 

Tahounem je opûtovnû Itálie, âeská republika
se drÏím s mírou vyuÏití 16,7 % zhruba na
polovinû prÛmûru Evropské unie.  Tento údaj
je pfiitom identick˘ s rokem 2008, zazna-
menáváme tedy ve sluÏbách elektronické 
fakturace urãitou stagnaci. Evropská unie
pfiitom rostla za poslední dva roky zhruba 
o polovinu, z pÛvodních 20,6 % na 30,8 %
zapojen˘ch spoleãností v roce 2010. Na 
dvojnásobnou úroveÀ oproti stavu pfied
dvûma lety pak vystfielil souãasn˘ tahoun 
e-fakturace, Itálie, a to z úrovnû 20,8 % 
na loÀsk˘ch 55,7 %.

Elektronické zadávání 
vefiejn˘ch zakázek

• nejlep‰í je Irsko, Litva a Norsko
• mezi opozdilce patfií Slovenská republika, 

Turecko a Kypr

Ukazatel sleduje moÏnost zadávání vefiejn˘ch
zakázek prostfiednictvím specializovaného
systému pro jejich elektronické zpracování,
nikoliv pouhé zaslání elektronickou po‰tou.

âeská republika v poãtu zadávání zakázek
prostfiednictvím elektronick˘ch systémÛ 
zaostávala v loÀském roce za prÛmûrem EU,
kter˘ ãinil 12,5 %, pouze nepatrnû. Pfiesto je
ná‰ v˘sledek 10,6 % trojnásobnû hor‰í neÏ 

u Irska, které vykázalo 32,3 % zadávajících
spoleãností. Zajímavostí je, Ïe je‰tû hor‰ího
v˘sledku dosáhla Itálie 10,3 % a na chvostu
mezi Bulharskem, Tureckem a Kyprem
skonãilo s hodnotou 7,2 % Slovensko. 
V dvouletém srovnání pak do‰lo u v‰ech
zmiÀovan˘ch subjektÛ k zhruba pûtinovému
nárÛstu poãtu zadávajích spoleãností. 

Elektronické fiízení 
dodavatelského fietûzce

• nejlep‰í je Chorvatsko, Portugalsko, 
Belgie

• mezi opozdilce patfií Island, 
Spojené království, Nizozemsko

A koneãnû poslední, o to v‰ak dÛleÏitûj‰í,
oblastí je elektronické fiízení dodavatelského
fietûzce. Tedy odesílání a pfiijímání v‰ech
druhÛ informací o dodavatelském fietûzci
(napfi. zásoby, v˘robní plány, prognózy, v˘voj
dodávky) prostfiednictvím poãítaãové sítû
nebo webové stránky, av‰ak s v˘jimkou
ruãnû zadan˘ch e -mailov˘ch zpráv.

âeská republika je zde s 14,7 % spoleãností
sdílejícími informace o dodavatelském fietûzci
elektronicky  opût lehce za prÛmûrem Evrop-
ské unie, jenÏ ãiní 17,9 %. Stejnû tak je 
pfiibliÏnû pûtinov˘ nárÛst za uplynulé dva
roky. Míra na‰eho zaostávání za nejlep‰ími je
nejvíce patrná ve srovnání s  Chorvatskem,
kde je úroveÀ zapojen˘ch spoleãností cel˘ch 
53 %.                                         Václav Kotyk

PfiestoÏe objem elektronické v˘mûny dokladÛ mezi obchodními partnery stále roste, zÛstává âeská republika v jejím
vyuÏívání pozadu za prÛmûrem Evropské unie a v nûkter˘ch pfiípadech se drÏí dokonce na samém chvostu. Vypl˘vá
to z údajÛ hodnotící zprávy Evropské komise, která porovnala údaje z vyuÏívání EDI mezi obchodními subjekty v jed-
notliv˘ch zemích za nûkolik posledních let. V ãlánku uvádíme pro pfiehlednost stavy v roce 2008 a v loÀském roce.

NOVÉ LOGISTICKÉ CENTRUM V ZKD SU·ICE

Na pÛdû Hospodáfiské komory âR v Praze bylo v záfií ustaveno Národní
mnohostranné fórum âR pro elektronickou fakturaci. Fórum vzniklo jako
reakce na snahy Evropské unie podpofiit a urychlit harmonizaci v oblasti
elektronické fakturace, tj. odstranit bariéry bránící efektivnûj‰ím
pfieshraniãním obchodním vztahÛm v rámci Evropského hospodáfiského
prostoru.

Zabezpeãením fungování a pfiedsedání Národního mnohostranného fóra byl povûfien 
FITPRO, národní orgán âR pro usnadÀování procedur v mezinárodním obchodû, jehoÏ
cílem je podporovat implementaci mezinárodnû schválen˘ch doporuãení a standardÛ pro
usnadÀování procedur obchodu v âR a prosazovat potfieby, návrhy a názory odborníkÛ
a uÏivatelÛ z âR na mezinárodní úrovni. 

Hlavními úkoly Národního mnohostranného fóra pro elektronickou fakturaci jsou:
• sledovat v˘voj trhu elektronické fakturace a úroveÀ pfiijetí elektronické fakturace 

v odvûtvích prÛmyslu a sluÏeb v âR;
• iniciovat v˘mûnu zku‰eností a správné praxe, jeÏ usnadní vznik interoperabilních

fie‰ení v elektronické fakturaci;
• poukazovat na problémy, jeÏ vznikají zejména u pfieshraniãních transakcí, a navrhovat

vhodná fie‰ení;
• podporovat a sledovat práce, jeÏ vedou k pfiijetí jednotného standardního modelu

dat/údajÛ pro elektronickou fakturaci.

„Konkurence na svûtov˘ch trzích je stále vy‰‰í a firmy by mûly umût vyuÏít v‰echny
moÏnosti nabízené moderními technologiemi, které jim usnadní, urychlí, zlevní a zefektivní
uplatnûní jejich zboÏí na zahraniãních trzích, a tím zv˘‰í jejich konkurenceschopnost. 
A mezi tyto moÏnosti bezpochyby patfií i elektronická fakturace, jejíÏ problematika se
bude v následujícím období fie‰it intenzivnûji také na evropské pÛdû,” uvítal vznik fóra
fieditel Odboru usnadÀování sluÏeb a obchodu Hospodáfiské komory âR Antonín Kerner.
Národní mnohostranné fórum âR pro elektronickou fakturaci vytváfií prostfiedí, ve kterém
se scházejí pfiedstavitelé státní správy se zástupci oborov˘ch asociací. „Pohledy na 
aplikaci legislativy ãi samotnou praxi u firem a ve vefiejné správû jsou ãasto rozdílné,
proto je pfiínosná moÏnost konfrontace ãi sladûní expertních názorÛ z obou oblastí,“ fiíká
Petr Ondrá‰ek, fieditel pro strategick˘ rozvoj spoleãnosti CCV Informaãní systémy, kter˘
byl do fóra jmenován jako zástupce ICT Unie, a dodává „Evropská komise shromaÏìuje
touto formou zku‰enosti z ãlensk˘ch zemí. Toto úsilí investuje, aby pomohla koordino-
vat tuto oblast s cíle odhadovan˘ch úspor 240 mld. za následujících 6 let. To bude moÏné
ov‰em pouze v pfiípadû, Ïe jednotlivé státy nebudou rozvíjet svá lokální fie‰ení vytrÏená 
z mezinárodního kontextu. To bohuÏel dosud spí‰e pfievládá. Na‰tûstí to neplatí pro oblast
EDI komunikace.” -kmn-

USTAVENO NÁRODNÍ MNOHOSTRANNÉ
FÓRUM âR PRO ELEKTRONICKOU FAKTURACI

Vûrn˘ fanda ãeskobudûjovického hokeje Vladimír Neuvirt ‰kolí obsluhu su‰ického skladu
na pouÏívání radiofrekvenãního vychystávání.



Nejlep‰í projekty ocenûny za logistickou inovaci a propagaci EDI!
Uznání pro nejlep‰í tfii projekty, které za uplynul˘ roãník nejvíce propagovaly zavádûní efektivnûj‰ích
obchodních a logistick˘ch procesÛ s pomocí EDI komunikace, udûlil odborn˘ portál EdiZone.cz.
Hlavní cenu soutûÏe získaly spoleãnosti AHOLD a Henkel za vÛbec první v tuzemsku realizovan˘ 
projekt dodacích listÛ s vyuÏitím SSCC kódÛ mezi dodavatelem a retailerem. Mezi ocenûn˘mi sbírali
zaslouÏené vavfiíny také zástupci spoleãností PlzeÀsk˘ Prazdroj a Schneider Electric.

Spoleãensk˘ podzim 2011
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LOGISTIKA: ZE ZMùN BUDOU PROFITOVAT DODAVATELÉ OBI SPOU·TÍ PILOTNÍ PROJEKT 
ELEKTRONICK¯CH DODACÍCH LISTÒ

V potravináfiském prÛmyslu se mûní zpÛsob
v˘mûny informací o transakcích mezi malo -
obchodními prodejci a dodavateli. Vzhledem
k mnoÏství provádûn˘ch transakcí není Ïád-
n˘m velk˘m pfiekvapením, Ïe právû maloob-
chodní fietûzce byly prvními, kdo si osvojil
technologii elektronické v˘mûny dat (EDI).

Technologie EDI urazila za posledních 30 let
velk˘ kus cesty a velké potravináfiské fietûzce
si jsou velmi dobfie vûdomy vy‰‰í pfiehled-
nosti, provozní flexibility a strategick˘ch
v˘hod spojen˘ch s „dal‰í generací“ fie‰ení
EDI. Potenciál elektronické v˘mûny dat v‰ak
lze plnû realizovat, pouze pokud se na
vyuÏívání „inteligentní“ B2B technologie
podílí také dodavatelé a zisky plynoucí 
z oboustranné spolupráce mají obû strany.

Nûkteré velké supermarketové fietûzce 
v souãasnosti pfiesouvají celé své elektro -
nické obchodní kapacity outsourcingov˘m
spoleãnostem. Uveìme pfiíklady z britského
trhu: Sainsbury’s aktuálnû pfievádí 4000
sv˘ch dodavatelÛ do jediné platformy B2B,
provozované spoleãností Wesupply s tím, Ïe
úãelem takového kroku je zv˘‰ení pfiehled-
nosti dÛleÏit˘ch procesÛ odehrávajících se 
v dodavatelském fietûzci. Platforma umoÏÀuje
integraci s back office systémy dodavatelÛ,
zaji‰Èuje kontrolu a validaci obsahu dle 
obchodních pravidel platn˘ch pro informace
vymûÀované mezi Sainsbury’s a dodavateli 
a upozorÀuje na zji‰tûné chyby ãi prodlevy.
Pfiehlednost tûchto procesÛ prospívá díky 
zefektivÀování v˘mûny objednávek, toku 
informací o dopravû a fakturaãního procesu
jak spoleãnosti Sainsbury’s, tak jejím doda-
vatelÛm, zejména pak pfii doruãování pro-
duktu od dodavatele do distribuãního
stfiediska nebo obchodu.

Také dal‰í maloobchodní prodejci aktivnû 
vyhodnocují moÏnost plnû fiízeného pfiístupu
k EDI na bázi outsourcingu. Podle rozsahu
této radikální zmûny v oboru je vysoce
pravdûpodobné, Ïe vût‰ina dodavatelÛ po-
travináfiského prÛmyslu bude ãasem muset
splÀovat mûnící se a roz‰ifiující se poÏadavky
na elektronické obchodování nejvût‰ích
fietûzcÛ. To vytvofií velk˘ tlak na tradiãní 
dodavatele s vnitropodnikov˘mi systémy EDI
a IT podporou, aby se nové situaci pfiizpÛsobili
.
Problémy se sloÏitostí

Nejtradiãnûj‰í a nejdéle fungující dodavatelé
produktÛ do potravináfisk˘ch fietûzcÛ si jsou
plnû vûdomi znaãn˘ch v˘hod plynoucích 
z vyuÏívání EDI. Velká ãást z dodavatelÛ v‰ak
tento proces fiídí vnitropodnikovû a poté se
pot˘kají s rÛzn˘mi sloÏitostmi – od v˘bûru 
z nepfieberného mnoÏství sítí s pfiidanou hod-
notou zab˘vajících se EDI po webové portály
ãi rozmanitosti bûÏnû pouÏívan˘ch datov˘ch
formátÛ.

Celá vûc je sloÏitûj‰í tím, Ïe kaÏd˘ zákazník
pouÏívá jiné formáty a ãím dál ãastûji dochází
ke zmûnám. I kdyÏ dan˘ zákazník pouÏívá 
osvûdãen˘ standard, napfi. Tradacoms nebo
EANCOM, mÛÏe b˘t chápán ãi implemen-
tován ponûkud odli‰nû. Navíc pak rychlost
pofiizování jednotliv˘ch sítí, zmûny u upfied-
nostÀované konektivity, zavádûní nov˘ch
typÛ dokumentÛ (ASN, POD), a dokonce
malé úpravy u dokumentÛ, napfi. pfiidání
nového povinného pole, pfiedstavují neustálé
problémy s udrÏováním spojení se zákazníky.
Potom je samozfiejmû nutné vedle nákladÛ na
vyuÏívání VAN také zohlednit náklady na vy-
bavení, software, IT podporu a údrÏbu.

¤ízení kapacit a nákladÛ

Reagování na nové obchodní smûrnice malo-
obchodních prodejcÛ potravin a jejich úpravy

Od spu‰tûní projektu komunikace prostfied-
nictvím EDI jsme v na‰í spoleãnosti úspû‰nû
implementovali celkem ãtyfii elektronické
zprávy – objednávky (ORDERS), faktury 
(INVOIC), jejich zpûtné kvantitativní potvrzení
(AUTACK) a kvalitativní potvrzení o pfiijetí
(APERAK). Podafiilo se nám zapojit drtivou
vût‰inu dodavatelÛ, coÏ vedlo ke znaãn˘m
ãasov˘m a finanãním úsporám pfii souãas-
ném zv˘‰ení bezpeãnosti a omezení chy-
bovosti. Souãasné moÏnosti EDI jsou v‰ak
daleko ‰ir‰í a na‰e komunikace s obchodními
partnery tak mÛÏe b˘t je‰tû efektivnûj‰í. Proto
jsme se rozhodli pfiistoupit k dal‰ímu kroku,
kter˘m je pilotní projekt elektronick˘ch ozná-
mení o dodávkách (dodacích listÛ) – EDI
zpráva DESADV a avízo o platbách 
(REMADV). 

Jak funguje na‰e souãasná
elektronická komunikace
Na zaãátku na‰eho procesu elektronické 
komunikace zasíláme dodavateli elektro -
nickou zprávu ORDERS, která se pouÏívá pro
objednávku a s její pomocí definujeme
poÏadovan˘ typ zboÏí, jeho poãet, místo
urãení a termín dodání.
ORDERS je první zpráva, která byla zavedená
v rámci OBI koncernu, a momentálnû ji
vyuÏívá 11 z 13 zemí, pfiiãemÏ v âeské 
republice komunikuje elektronicky vût‰ina 
dodavatelÛ, coÏ konkrétnû pfiedstavuje témûfi
96 % objemu objednávaného zboÏí. V po -
rovnání s ostatními dcefiin˘mi spoleãnostmi 
koncernu jsme na prvním místû. 
Druhou zprávou v pofiadí, jak byla zavedená 
a která se v âeské republice vyuÏívá produk-
tivnû, je elektronická faktura – INVOIC. 
V souãasnosti nám na‰i dodavatelé fakturují
témûfi 80 % zboÏí elektronicky. Tady nás
pfiedbûhlo v rámci koncernu jen Nûmecko,
které elektronicky fakturuje cca. 90 %
nakoupeného zboÏí.
Zatím poslední zprávou, na kterou se váÏe
reáln˘ tok zboÏí, je pilotní projekt – oznámení
o dodávkách – DESADV. Tuto zprávu 
zavádíme jako druhá zemû v rámci OBI 
koncernu a vûfiíme, Ïe za rok budeme mít
pokrytí v‰ech v˘znamn˘ch dodavatelÛ. 
Jako tfie‰niãku na dortu pak chceme v blízké
dobû nabídnout elektronické oznámení 
o platbû za zboÏí pro vybrané dodavatele 
– REMADV. Jde tu o tzv. reálnou zprávu, na
kterou se váÏe tok penûz, které OBI âR platí
sv˘m dodavatelÛm za zboÏí.
Vedle tzv. reáln˘ch zpráv, na které se váÏí
skuteãné toky zboÏí nebo plateb, jsme zlep‰ili
komunikaci v oblasti servisních zpráv. Jsou
to zprávy, na které se sice neváÏí Ïádné toky
zboÏí, av‰ak ulehãují ve velké mífie automati-
zovanou komunikaci mezi v˘poãetními sys-
témy dodavatele a na‰ím systémem. Jedná
se tu o vzpomínané kvantitativní potvrzení 
o doruãení zprávy - AUTACK. Tato zpráva
oznámí dodavateli, Ïe jsme pfiijali jeho zásilku.
KdyÏ AUTACK nepo‰leme, ví dodavatel, Ïe se
vyskytla nûkde chyba. A to buì v komunikaci,
mezi jeho a na‰ím systémem, anebo internû
v systémech dodavatele. Nehovofií se v‰ak 
o tom, ãi pfiijatá zpráva byla obsahovû 
v pofiádku a bez chyb, nebo zda se v ní
vyskytly chyby. Na to, aby dodavatel získal
dal‰í informace, jsme zavedli dal‰í, kvalitativní
zprávu – APERAK. Tento nejenÏe potvrdí, Ïe
zpráva do‰la, ale oznámí dodavateli i v jaké
kvalitû byla. V pfiípadû v˘skytu chyb pfiipojí 
i jejich podrobn˘ popis.

Co nového pfiinese DESADV
V rámci pilotního projektu budeme novû od
na‰ich dodavatelÛ získávat elektronické ozná-
mení o dodávce zboÏí – dodací list (DESADV),
obsahující informace o dodávce, zejména
pfiesném poãtu zboÏí. Ten obdrÏíme je‰tû
pfied fyzick˘m pfiíjmem zboÏí, coÏ nám
umoÏní vãas se na tento pfiíjem pfiipravit, 

pfiípadnû zboÏí doobjednat. Elektronické
oznámení o dodávce zboÏí bude automaticky
kontrolováno po jednotliv˘ch poloÏkách s ob-
jednávkou, coÏ nám také umoÏní odhalit pfií-
padné nesrovnalosti. ¤idiã pak odevzdá také
potvrzen˘ ti‰tûn˘ dodací list. Dodavateli
budeme zasílat opût v ti‰tûné podobû infor-
mace o pfiípadn˘ch rozdílech.

Pilotí projekt DESADV
Testovací provoz elektronick˘ch dodacích
listÛ zahájíme v únoru pfií‰tího roku na 2 vy-
bran˘ch marketech. V souãasnosti pfiipravu-
jeme pfiechod a „napasování“ nûmeck˘ch
norem na ãeské prostfiedí. I kdyÏ se to nezdá,
je s tím spojená práce celého t˘mu a to nejen
v oddûlení úãtárny, ale i na IT oddûlení a na
oddûlení interní logistiky. Nûmecké pfiedpisy
a normy je potfiebné pfieloÏit, zkontrolovat 
a vyhodnotit, nakolik odpovídají na‰ím
vnitfiním a zákonn˘m pfiedpisÛm âeské 
republiky. Tam, kde dojde k odchylkám,
musíme pfiizpÛsobit buì na‰e vnitfiní pfied-
pisy, nebo zaÏádat v matefiské spoleãnosti
technické úpravy. Dále uÏ musíme bojovat
sami a to prostfiednictvím na‰eho t˘mu EDI
Supportu a oddûlení IT. JelikoÏ se jedná 
o zprávu, která je pomûrnû jednoduchá a v rámci
fietûzcÛ (Hornbach, Globus, Ahold apod.) 
i dodavatelÛ hodnû roz‰ífiená, nemûl by tento
test trvat dlouho a dal‰í markety by mûly b˘t
zapojovány zanedlouho po skonãení testu. 

V budoucnu by OBI mohlo
pouÏívat elektronickou 
pfiíjemku a paletovou etiketu
Po rozbûhnutí rutinního provozu elektronic -
kého dodacího listu plánujeme budoucí 
zapojení jeho logického pokraãovatele, elek-
tronické pfiíjemky. Tou bychom po fyzickém
naskladnûní prostfiednictvím EDI informovali
dodavatele, co se pfiijalo a jaké mnoÏství 
z kaÏdé palety bylo naskladnûno. Zde mÛÏe
samozfiejmû nastat odli‰nost od poloÏek 
dodacího listu DESADV, a to napfiíklad 
v dÛsledku po‰kození zboÏí pfii dopravû. 
Díky rychlé informaci o této odli‰nosti 
bychom tak mohli napfiíklad ihned fie‰it
pfiíãiny jejího vzniku a zamezit moÏn˘m
‰kodám. 
Druh˘m na‰ím budoucím pomocníkem by
mûlo b˘t propojení elektronick˘ch dodacích
listÛ s identifikací palet pfies SSCC kódy 
(Serial Shipping Container Code). To umoÏÀuje
pfievzít celou logistickou jednotku (napfi.
paletu) bez nutnosti jejího rozbalení, neboÈ její
obsah je naãítán právû z elektronického do-
dacího listu podle SSCC kódu. V˘sledkem této
implementace by pak mûl b˘t opût rychlej‰í 
a pruÏnûj‰í pfiíjem zboÏí. Radka Havleová

Radka Havleová pracuje v OBI od prosince
2005. V souãasnosti pÛsobí na pozici 
vedoucí EDI projektÛ a vedoucí oddûlení 
fakturace. Její pracovní t˘m se skládá z osmi
fakturantek a dvou fakturantÛ. Má dospûlou
dceru a svÛj voln˘ ãas vûnuje sportu, 
zejména pak jako trenérka spinningu.

a zmûny mÛÏe b˘t pro dodavatele nákladné 
a ãasovû nároãné, vytváfiet pro IT oddûlení
práci navíc, coÏ mÛÏe b˘t jen stûÏí chápáno
jako ãinnost s pfiidanou hodnotou. Takhle to
v‰ak vÏdy b˘t nemusí a celá vûc mÛÏe b˘t
dodavateli dokonce vnímána jako pfiíleÏitost
pfiijmout tuto dal‰í generaci „inteligentní“
B2B technologie. Outsourcing poskyto-
vatelem sluÏeb B2B pfiekoná technická
omezení spojená s roz‰ífiením kapacity EDI na
celé portfolio zákazníkÛ a pfiesouvá odpovûd-
nost za soulad na poskytovatele sluÏby.

DodrÏování souladu a plnûní zvy‰ujících se
poÏadavkÛ zákazníkÛ je vûcí dodavatelÛ se
zku‰enostmi s EDI, pfiiãemÏ v˘hled pro ty,
ktefií s EDI nejsou doposud seznámeni, je
mnohem hor‰í. Dosud existuje velk˘ poãet
dodavatelÛ, ktefií EDI nevyuÏívají, a proto si
nejsou vûdomi celé fiady v˘hod.

Mnoho z tûchto dodavatelÛ se bude obávat
toho, Ïe sloÏité zápasení s rÛzn˘mi protokoly
a technologiemi pouÏívan˘mi jejich klíão -
v˘mi zákazníky mÛÏe znamenat vysoké nákla -
dy, zejména pak plnûní poÏadavkÛ jedno  t liv˘ch
maloobchodních prodejcÛ. Tito ãasto malí
dodavatelé nikdy technologii EDI nevyuÏívali
a spoléhají na pracné faxování dokumentÛ
zákazníkÛm, u kterého se mohou objevit
chyby, a následné vkládání objednávek do
sv˘ch ERP systémÛ, coÏ je proces stále
komplikovanûj‰í a nákladnûj‰í.

V˘hody outsourcingu EDI

Dodavatelé, aÈ velcí nebo malí a bez ohledu
na jejich technologické kapacity, mohou
nejen jednodu‰e plnit poÏadavky sv˘ch
zákazníkÛ na elektronické obchodování, ale
také získat v‰echny v˘hody „inteligentní“ webové
obchodní technologie B2B plynoucí z pfie -
hled nosti dodavatelského fietûzce. Dodavatelé
mohou prostfiednictvím subdodava tel  ského,
plnû fiízeného fie‰ení (na bázi softwaru jako
sluÏby) obchodovat se sv˘mi zákazníky uce-
len˘m zpÛsobem a urychlit tak cel˘ cyklus
od objednávky k platbû. V pfiípadû fie‰ení
OneTime EDI je pro dodrÏení souladu nutné
pouze to, aby se dodavatelé jednodu‰e
pfiipojili do sítû, jeÏ mÛÏe slouÏit jako pfiím˘
odkaz na ERP systém dodavatele, nebo 
u mal˘ch dodavatelÛ pak na jednoduché 
webové rozhraní.

Aby dodavatelé plnû vyuÏili v˘hod této nové
„inteligentní“ technologie B2B, mohou si
vytvofiit své vlastní elektronické obchodní
centrum, prostfiednictvím nûhoÏ budou ob-
chodovat se v‰emi sv˘mi zákazníky, bez
ohledu na poãetné protokoly a technologie
pouÏívané v potravináfiském prÛmyslu. 
„Inteligence“ technologie v centrálním poãí-
taãi slaìuje formát kaÏdé zprávy pfiedávané
do poÏadavkÛ jednotliv˘ch systémÛ
zákazníka. Dodavatelé s vlastním centrálním
poãítaãem mohou svÛj dodavatelsk˘ fietûzec
fiídit zcela sami, protoÏe nastavují pravidla,
jimiÏ se elektronické obchodování fiídí, takÏe
lze nastavit pfiedem definovaná pole a zajis-
tit tak splnûní daného poÏadavku, napfi. aby
minimální objednané mnoÏství, ceny a ter-
míny dodání odpovídaly sjednan˘m pod-
mínkám. Je-li nûkter˘ z parametrÛ v ne souladu,
lze zaslat upozornûní, coÏ napomáhá rychlé
nápravû problémÛ a pfiedchází nedostateã -
n˘m dodávkám, které by mohly vést ke 
zklamání ze strany zákazníka. DÛleÏité také
je, Ïe automatizovaná fakturace a ovûfiování
objednávek urychlují provádûní plateb. 
Dodavatelé do maloobchodních prodejen
potravin mají moÏnost vyuÏít B2B tech-
nologii EDI ve svÛj prospûch, sníÏit náklady
na informaãní technologie a na administra-
tivu a zv˘‰it efektivitu dodavatelského
fietûzce u v‰ech sv˘ch zákazníkÛ. Malo -
obchodní prodejci v potravináfiském
prÛmyslu zjistili v˘hody outsourcingu EDI,

takÏe my‰lení dodavatelÛ by se mûlo nejspí‰
ubírat stejn˘m smûrem.

Inteligentní síÈ

Úãelem je nalézt jednoduch˘ zpÛsob, jak
mohou malí dodavatelé zapadnout do doda-
vatelsk˘ch fietûzcÛ velk˘ch supermarketÛ. To
znamená zajistit, aby mohly b˘t informace
sdíleny dodavatelem, nákupním oddûlením
maloobchodního prodejce, obchodem, a co
je nejdÛleÏitûj‰í, aby systém stranou sjedno-
coval jednotlivé objednávky. PouÏíváním 
inteligentní elektronické obchodní sítû,
umoÏÀující v˘mûnu údajÛ o dodavatelském
fietûzci pomocí jednoduchého webového
rozhraní, se mohou malí místní dodavatelé
zaãlenit do dodavatelského fietûzce velkého
maloobchodního prodejce. Objednávky lze u
mal˘ch dodavatelÛ zadávat koordinovan˘m
a kontrolovan˘m zpÛsobem prostfiednictvím
centrálního nákupního postupu. Dodavatelé
mohou portál pouÏívat ke vkládání údajÛ 
o produktu a informování konsolidátora 
o jednotliv˘ch objednávkách. Lze vytváfiet
roz‰ífiené údaje o dodávce (ASN) a zasílat je
do obchodu prodejce spolu s plánovan˘mi
konsolidovan˘mi dodávkami.

Inteligentní elektronická obchodní síÈ mÛÏe
nabídnout více neÏ jen pouhé odesílání
zpráv. MÛÏe fiídit objednávky a logistiku 
ze stejného rozhraní, koordinovat shro-
maÏìování objednávek od nûkolika doda-
vatelÛ do konsolidaãního centra. Co se t˘ká
maloobchodních prodejcÛ, tak ti si objedná-
vají produkty a dopravní prostfiedky pro 
jejich pfievoz do obchodu, coÏ pfiedstavuje
v˘znamnou v˘hodu oproti tradiãním sys-
témÛm EDI. Navíc se jedná o automatizo-
van˘ proces, odstraÀující vy‰‰í náklady pfii
zadávání objednávek men‰ího mnoÏství
zboÏí.

Webové rozhraní je uzpÛsobeno potfiebám
místních dodavatelÛ. UmoÏÀuje jim vkládat
poÏadované údaje o produktech, napfi. jejich
popisy, informace o balení, rozmûry, 
hmotnost a míry. To následnû usnadÀuje
bez problémovou pfiepravu zboÏí prostfied-
nictvím dodavatelského fietûzce, od 
dodavatele do obchodu, a napomáhá 
maloobchodní prodejnû s efektivním fiízením 
informací o produktech. Celkovû se tedy
jedná o jednodu‰‰í a efektivnûj‰í mecha -
nismus pfienosu dat pro malého místního 
dodavatele, neÏ je mechanismus, 
kter˘ nabízí jiné systémy pro synchronizaci
dat.

Dal‰í velkou v˘hodou je flexibilita, kterou
inteligentní platforma maloobchodnímu

prodejci nabízí. Vût‰ina maloobchodních
prodejcÛ v potravináfiském prÛmyslu si Ïádá
schopnost rychle jednotlivé dodavatele 
akceptovat ãi odmítat, coÏ jde ruku v ruce se
sezonním charakterem produkce. Jakmile je
platforma integrována do back-end systémÛ
maloobchodního prodejce, webové rozhraní
umoÏní rychlé on-line pfiidání nov˘ch 
dodavatelÛ, takÏe je moÏné efektivnû bûhem
sezony pfiidávat nové a ãerstvé produkty. 
Co se t˘ká sezonní produkce, tak pro 
konzumenta je nejdÛleÏitûj‰í ãerstvost.
PouÏívání inteligentní elektronické obchodní
sítû nabízí maloobchodním prodejcÛm
moÏnost poskytovat zákazníkÛm lep‰í
sluÏby, a to prostfiednictvím rychlého 
a efektivnûj‰ího dodavatelského fietûzce pro
místní produkty. Dodávání místní produkce
pfiímo do obchodu zaji‰Èuje její ãerstvost,
coÏ je pfiesnû to, co si konzument Ïádá.

Zdroj: Logistika

Magazín Logistika pfiinesl ve svém posledním ãísle zajímav˘ ãlánek, kter˘ vyhodnocuje EDI v outsourcované podobû
jako ideální zpÛsob propojení maloobchodních fietûzcÛ s dal‰ími mal˘mi dodavateli. Podívejte se, jak obû strany
mohou prostfiednictvím EDI outsourcingu pfieklenout obtíÏe, jeÏ je dûlí u mal˘ch dodávek rychloobrátkového a speci-
ficky pak sezónního zboÏí.

Magazín Logistika pfiinesl ve svém posledním ãísle zajímav˘ ãlánek, kter˘ vyhod-
nocuje EDI v outsourcované podobû jako ideální zpÛsob propojení maloobchodních
fietûzcÛ s dal‰ími mal˘mi dodavateli. Podívejte se, jak obû strany mohou prostfied-
nictvím EDI outsourcingu pfieklenout obtíÏe, jeÏ je dûlí u mal˘ch dodávek rychloo-
brátkového a specificky pak sezónního zboÏí.
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âÁROVÉ KÓDY POMOHLY LETO·NÍ SKLIZNI CHMELE, 
ZAZNùLO NA TISKOVÉ KONFERENCI V ÎATCI

Jak co nejlépe zajistit efektivní komunikaci
mezi úfiady, zpracovateli a producenty
chmele? Samozfiejmû elektronicky. Tak
jednodu‰e by se dalo shrnout sdûlení tiskové
konference Svazu pûstitelÛ chmele âR, která
se konala na poãátku záfií v Îatci. Klíãov˘m
pomocníkem je v tomto ohledu Registr
chmelnic, jehoÏ správcem je Ústfiední kon-
trolní a zku‰ební ústav zemûdûlsk˘ (ÚKZÚZ).
UmoÏÀuje producentovi chmele prohlíÏet a
kontrolovat data, která o nûm úfiad vede, a
poskytuje tak efektivní elektronickou kontrolu
produkce chmele vãetnû naplnûní v‰ech
zákonn˘ch povinností. Elektronickou formu
komunikace podporují kromû samotn˘ch
producentÛ chmele také zástupci chme-
lafisk˘ch obchodních organizací a svaz
pûstitelÛ. „Jsem si vûdom jednoznaãn˘ch
pfiínosÛ Registru chmelnic pro producenty
chmele, ale zároveÀ i skuteãnosti, Ïe pro dal‰í
zv˘‰ení jeho vyuÏití chybí silnûj‰í osvûta. Z
tohoto dÛvodu zvaÏujeme realizovat pro pro-
ducenty chmele praktické ‰kolení nebo sem-
ináfie zamûfiené na pfiínosy a demonstraci
elektronické komunikace pfies Registr chmel-
nic. ZároveÀ tím mÛÏeme pomoci pfiekonat
bariéru i tûm, ktefií informaãní technologie
pfiíli‰ nevyuÏívají,“ fiíká Ing. Michal Kovafiík,
tajemník Svazu pûstitelÛ chmele âR. 

Informaãní technologie
naprostou samozfiejmostí 

I v tak tradiãní oblasti, jako je chmelafiství, se
tedy informaãní technologie s naprostou
samozfiejmostí stále ãastûji prosazují. Nov˘
systém certifikace chmele se opírá o
nahrazení stávajících papírov˘ch oznaão-
vacích ‰títkÛ v plastovém pouzdfie. Místo
nich pfiicházejí samolepící ‰títky s ãárov˘m
kódem, které obsahují ve‰keré údaje
potfiebné pro certifikaci a navíc díky
ãárovému kódu lze navázat rychle do infor-

maãního systému certifikace a dále pracovat
s údaji elektronicky, coÏ je pro v‰echny strany
dÛleÏité. Systém certifikace a samotné
ovûfiování a vydávání tradiãních ovûfiovacích
listin chmele pfiitom zÛstává ve svém prin-
cipu nezmûnûn.

JiÏ nûkolik let mají producenti chmele
moÏnost vyuÏívat ke komunikaci s povûfien˘mi
orgány státní správy internet a elektronická
rozhraní. Patfií mezi nû na Portálu farmáfie
MZe aplikace Registr chmelnic (www.reg-
istrchmelnic.cz). Papírová forma komunikace
s úfiadem (ÚKZÚZ) je ve shodû a za podpory
v‰ech chmelafisk˘ch profesních organizací
nahrazována elektronickou. V prÛbûhu
posledních tfií let se tak v˘raznû zvedl zájem
o efektivnûj‰í práci a propojení v‰ech sys-
témÛ spojen˘ch s procesem certifikace
chmele a ve vazbû na legislativní povinnosti.
„V souãasnosti se pfiipravuje i realizace
dal‰ích poÏadavkÛ producentÛ chmele,
konkrétnû silnûj‰í provázání Registru chmel-
nic s informaãními systémy producentÛ s
maximálním dÛrazem na dÛvûrnost a
bezpeãnost dat nebo moÏnost hlásit úfiadÛm
dal‰í informace o sv˘ch chmelnicích pomocí
webov˘ch formuláfiÛ. Informaãní technologie
se tak stávají vítan˘m pomocníkem,“ osvûtlil
Ing. Vladimír Barborka, vedoucí oddûlení
chmele a registru chmelnic ÚKZÚZ.

Registr chmelnic s nov˘mi
funkcemi 

Pfiístup do ãásti pro pfiihlá‰ené uÏivatele na
zabezpeãené ãásti Portálu farmáfie, tedy i do
Registru chmelnic, zfiizují na základû písemné
Ïádosti bezplatnû Agentury pro zemûdûlství
a venkov. Sv˘m uÏivatelÛm pak portál nabízí
také jednoduché podání prohlá‰ení produ-
centa chmele, které bylo jako první nasazeno
do provozu, dal‰í hlá‰ení budou následovat.

O rostoucí oblibû vyuÏití elektronické komu-
nikace svûdãí i v˘razn˘ nárÛst elektronick˘ch
podání prohlá‰ení producenta v loÀském
roce, kter˘ch po internetu pfii‰lo pfies 1200,
coÏ v meziroãním srovnání znamená více neÏ
dvojnásobn˘ poãet. Díky tomu se jiÏ 26 %
údajÛ celé tuzemské produkce chmele shro-
maÏìuje od producentÛ k úfiadÛm v˘hradnû
elektronickou cestou. 

Budoucímu nárÛstu poãtu elektronick˘ch
podání nahrávají i dal‰í uÏiteãné funkce, které
v Registru chmelnic prÛbûÏnû pfiib˘vají. Jed-
nou z nich je napfiíklad úprava tisku elektron-
ického prohlá‰ení producenta. Od právû
probíhající skliznû totiÏ novû obsahuje ãárové
kódy pro potfieby automatické evidence
skladování, coÏ pfiiná‰í producentÛm chmele
v˘razné zjednodu‰ení jejich práce a urychluje
uskladnûní hranolÛ chmele. „âárové kódy ne-
jenÏe obsahují ovûfiené informace o produ-
centovi a dal‰í informace z prohlá‰ení
producenta, ale umoÏÀují i následné auto-
matické naãítání údajÛ u skladovatele ãi zpra-
covatele chmele za úãelem evidence. Cel˘
systém tak v˘raznû zjednodu‰uje práci s
údaji, neboÈ ve‰kerá potfiebná data pro
skladovací procesy jsou propojena na údaje
nezbytné pro certifikaci chmele a není je tak
tfieba pfiepisovat,“ fiekl na tiskové konferenci
pfiítomn˘m novináfiÛm RNDr. Jan ·kerle,
fieditel divize eGovernment spoleãnosti CCV
Informaãní systémy.

Podle prÛzkumu spoleãnosti CCV mezi pro-
ducenty chmele lze oãekávat v leto‰ním roce
opût nárÛst podílu elektronické komunikace.
Dal‰ích 30 % producentÛ v nûm totiÏ uvádí,
Ïe se chystá zbavit papírování a bude prefer-
ovat elektronickou cestu prostfiednictvím
Registru chmelnic.

Producenti na systému nejvíce oceÀovali
dostupnost v‰ech potfiebn˘ch informací 

(52 %). 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 informací a následné
pouÏití pfii tisku ‰títku nebo pfii vyplnûní for-
muláfie 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. DÛleÏitou
vlastností Registru chmelnic, díky nûmuÏ
proces certifikace chmele umoÏÀuje plynulé
vyuÏití elektronické komunikace, je také
pfiímé napojení na komerãní programy pro-
ducentÛ a na systémy elektronick˘ch vah.
Jedin˘ informaãní systém Registru chmelnic
tak mÛÏe pomoci chmelafiÛm zbavit se ve‰k-
erého zbyteãného „papírování“.

Radim Kamler

U pfiíleÏitosti Dne vinafiÛ a Svato -
martinsk˘ch vín byla poskytnuta ke
staÏení v‰em milovníkÛm moravsk˘ch
a ãesk˘ch vín nová aplikace Sommelier
pro chytré telefony iPhone.  

V‰echna vína jako na dlani 
– kdykoli a kdekoli
Sommelier má jednoznaãnou ambici stát se
uÏiteãnou aplikací a kaÏdodenním pomoc-
níkem pfii nákupu ãi konzumaci vína pro
v‰echny milovníky kvalitních moravsk˘ch 
a ãesk˘ch vín.  UÏivatelé této aplikace, na 
jejímÏ vzniku se podíleli ‰piãkoví ãe‰tí 

sommeliéfii, tak budou mít neustále po ruce
chytrého rádce pfii v˘bûru, servírování i volbû
vína k jídlu a jídla k vínu vãetnû detailních
popisÛ odrÛd vín pûstovan˘ch na Moravû a v
âechách. Zdaleka se v‰ak nejedná o pouhou
charakteristiku odrÛd vín. Aplikace se za-
mûfiuje rovnûÏ na jejich optimální kombinaci
s jídly nebo doporuãen˘ zpÛsob stolování.
„Oãekáváme, Ïe tento obsáhl˘ a rozsahem
komplexní prÛvodce moravsk˘mi a ãesk˘mi
víny, kterého máte s sebou pfii bûÏném rodin-
ném nákupu jídla v kapse po ruce, bude velmi
stahovanou aplikací nejen pro lidi z oboru
gastronomie, ale zejména pro bûÏnû nakupu-
jící rodiny,“ fiíká Ing. Jaroslav Machovec,
fieditel Vinafiského fondu. 

Jeho slova potvrzuje RNDr. Jan ·kerle ze
spoleãnosti CCV Informaãní systémy: „Právû
na bûÏné spotfiebitele bylo zadání aplikace
smûrováno, a to jak z hlediska ovládání 
aplikace, tak i vhodnou mírou nároãnosti 
informací k dobrému porozumûní. Vyhledá-
vat tak lze jak v˘bûrem vína, tak i na základû
pokrmu – napfiíklad co je vhodné k desertÛm,
drÛbeÏi, masu, salátÛm, tûstovinám ãi
zvûfiinû.“ 

Jednoduchá a pfiehledná cesta
ke správnému vínu i pokrmu

Kromû úvodní obrazovky v designu znaãky
Vína z Moravy, vína z âech obsahuje aplikace
samotného prÛvodce, kdy uÏivatel kromû
moÏností textového vyhledávání prochází 
aplikací cestou dotykového posouvání dvûma

základními postupy – pokud jde nakupovat
víno, tak pfies v˘bûr a charakteristiku vín aÏ 
k doporuãen˘m pokrmÛm pro snoubení 
s danou odrÛdou vína, anebo chystá-li se uÏi-
vatel k veãefii, pak jej prÛvodce pfies v˘bûr
pokrmu smûfiuje k doporuãení na kombinaci
jídla se správn˘m moravsk˘m a ãesk˘m
vínem.  PrÛvodce také odkazuje na pfiehled
v‰ech Svatomartinsk˘ch vín. Jednou z dal‰ích
funkcí, která uÏivatelÛm ulehãuje práci 
s aplikací, jsou moÏnosti zvût‰en˘ch 
obrazov˘ch náhledÛ.

Jedná se o vÛbec první aplikaci tohoto druhu 
v ãe‰tinû, která je praktick˘m rádcem pro v˘bûr
a snoubení moravsk˘ch a ãesk˘ch vín, leto‰ní
Svatomartinská vína nevyjímaje. Za první t˘den
si aplikaci stáhlo více neÏ 5 tisíc uÏivatelÛ 
mobilních telefonÛ iPhone.                      -kmr-

STÁHNùTE SI NOVOU APLIKACI KAPESNÍHO SOMMELIÉRA PRO IPHONE

Papírová forma komunikace producentÛ chmele s úfiady je jiÏ jednoznaãnû na ústupu a nahrazuje ji elektronická
forma prostfiednictvím Registru chmelnic. Podle zprávy spoleãnosti CCV Informaãní systémy, která je technolog-
ick˘m dodavatelem registru, vyuÏívání Registru chmelnic mezi producenty chmele kaÏd˘m rokem v˘znamnû roste.
Za loÀsk˘ rok se do systému pfiihla‰ovalo na 70,3 % v‰ech producentÛ chmele, mezi 30 nejvût‰ími producenty byl
podíl uÏivatelÛ dokonce 83,3 %. Dal‰í nárÛst elektronické komunikace lze oãekávat i letos, a to i díky nov˘m funkcím,
které Registru chmelnic pfiib˘vají. Novinkou od probíhající skliznû 2011 je zavedení ãárov˘ch kódÛ na prohlá‰ení pro-
ducenta pro potfieby efektivnûj‰í evidence zpracování a skladování chmele.

Tisková konference Svazu pûstitelÛ chmele se konala pfii pfiíleÏitosti Doãesné v Îatci a byla
spojena s degustaãní soutûÏí, které se tradiãnû úãastní vût‰ina domácích pivovarÛ.

Aula Chmelafiského institutu v Îatci je tradiãnû dûji‰tûm nejvût‰í tuzemské degustace piv, do které 
se zapojilo na 250 hodnotitelÛ od ministra zemûdûlství aÏ po nûkolik desítek sládkÛ ãesk˘ch pivovarÛ.
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TREND NÁRÒSTU VYUÎITÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE VINA¤Ò
S REGISTREM VINIC POKRAâUJE I LETOS

VYHODNOCENÍ 5 LET S PORTÁLEM FARMÁ¤E A ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE S REGISTREM VINIC

internetov˘ Registr vinic k nám docházelo
pfiibliÏnû 15 % Ïádostí elektronicky, postupnû
toto procento stále rostlo a v souãasnosti jiÏ
doruãené Ïádosti po internetu pfievy‰ují poãty
papírov˘ch formuláfiÛ. Jsme upfiímnû rádi, 
Ïe vinafii podávání prostfiednictvím elektro -
nického Registru vinic hojnû vyuÏívají, 
protoÏe to pfiiná‰í zrychlení a úsporu na obou
stranách,“ fiíká Bronislav Pavelka. 

Novela vinafiského zákona 
v praxi prohlá‰ení vinafiÛ
A co nás ãeká dal‰ího? Jak jsem jiÏ zmínil, 
v souvislosti s novelizací zákona 321/2004 Sb.,
o vinohradnictví a vinafiství, která vstoupila 
v platnost 1. záfií 2011, jsou dotãena i nûkterá
povinná prohlá‰ení do Registru vinic.  Povin-
nosti vinafiÛ a vinohradníkÛ vychází ze znûní
aplikované evropské legislativy a v˘‰e
zmínûného národního zákona, a prvním
okamÏikem, kdy se projeví v praxi, je uÏ 
s blíÏícím se termínem podání Prohlá‰ení 
o sklizni a Prohlá‰ení o produkci. Navíc se
blíÏí povinnosti nového Prohlá‰ení o nákupu.
Nûkolika zmûn doznala ale nejen tato
prohlá‰ení, ale prakticky v‰echny stávající
formuláfie povinn˘ch prohlá‰ení pro ÚKZÚZ,
od Prohlá‰ení o sklizni a Prohlá‰ení 
o produkci aÏ po Prohlá‰ení o zásobách.

Dílãí zmûny ve stávajících 
formuláfiích
• DÛleÏitou zmûnou je, Ïe ve‰keré hmot-

nostní údaje (pro hrozny) budou novû
uvádûny v kilogramech a objemové
údaje (pro víno, mo‰t, rmut) v litrech.

• V pfiíloze Prohlá‰ení o sklizni bude vinafi
novû uvádût, ze které své vinice hrozny
prodává, tj. bude zadávat registraãní
ãíslo vinice.

• V Prohlá‰ení o produkci je novû 
v pfiíloze nutno zvolit, zda jde o nákup 
z âR, EU, nebo ze tfietích zemí. TaktéÏ
zde pfiibyla moÏnost volby nákupu
rmutu a budou se vyplÀovat nová pole 
s ãíslem prÛvodního dokladu (nákup-
ního lístku) a pole V I 1 a V I 2.

• Prohlá‰ení o zásobách se od minul˘ch
let li‰í moÏností uvedení, zda subjekt 
evidující zásoby vína je nebo není 
obchodní zprostfiedkovatel.

• V rámci zmínûn˘ch úprav byla provedena
i grafická úprava v‰ech tûchto formuláfiÛ. 

V kaÏdém pfiípadû platí, Ïe pokud vinafi ãi vi-
nohradník vyuÏije místo papírové formy elek-
tronické formuláfie, má jistotu, Ïe se
jednodu‰e nesplete se star˘m papírov˘m for-
muláfiem nebo vytisknutím starého formuláfie
uloÏeného ve formátu PDF na lokálním disku
svého poãítaãe. Pro elektronické odeslání
jsou v‰echny formuláfie platné a pfiipraveny
v souladu s novou legislativou.

Novû prohlá‰ení pro obchodníky
Zcela nov˘mi prohlá‰eními jsou pfiílohy
Prohlá‰ení o sklizni pro obchodníky s mo‰-
tov˘mi hrozny, kde jedna pfiíloha prohlá‰ení
je pro nákup a druhá pro prodej hroznÛ. Tato
prohlá‰ení podává obchodník s mo‰tov˘mi
hrozny, to je ten, kter˘ nemá vlastní
skladovací prostory a hrozny pouze
pfiekupuje. V prohlá‰eních udává nákupy, re-
spektive prodeje jak hroznÛ z âeské repub-

KdyÏ se fiekne legislativa, jde legrace stranou
a mnohdy mÛÏe b˘t v˘sledkem zrychlen˘ 
tep ãi jin˘ pfiíznak stresu. PfiestoÏe víme, 
Ïe legislativu máme od toho, aby nás chránila
a sv˘mi mantinely pomáhala urãovat pravidla
hry, souãasnû pro nás samotné znamená
povinnosti a ty, jak známo, kaÏd˘ z nás uÏ 
od dûtsk˘ch let sná‰í tak, jak mu poctivost 
a trpûlivost dovolí. Nejinak je tomu u vinafiÛ,
proto zaãínat ãlánek zmínkou o legislativû 
je pro jeho autora zniãující. Pfiesto nemám 
na vybranou, protoÏe v souvislosti s noveli -
zací zákona 321/2004 Sb. jsou dotãena 
i nûkterá povinná prohlá‰ení vinafiÛ a vino -
hradníkÛ do Registru vinic.

A právû to je nejdÛleÏitûj‰í zpráva, která nesmí
zapadnout, pfiestoÏe informace jdou smûrem
k vinafiské vefiejnosti jak ze strany zodpovûd-
n˘ch pracovníkÛ ministerstva zemûdûlství, 
tak prostfiednictvím oddûlení registru vinic
Ústfiedního kontrolního a zku‰ebního ústavu
zemûdûlského (ÚKZÚZ). Právû vedoucí 
oddûlení registru vinic, Ing. Rostislav Gruna,
vysvûtluje: „Nemáme ani tak obavy, Ïe se 
informace o zmûnách spojen˘ch s legislativní
úpravou v dostateãné mífie nedostávaly k tûm
vinafiÛm, ktefií v‰echny svoje povinnosti plní
pravidelnû a prostfiednictvím elektronického
pfiístupu pfies Portál farmáfie, jako spí‰e 
k tûm, ktefií mají doma po ruce star‰í papírov˘
formuláfi. Tûch druh˘ch je ov‰em rok od roku
stále ménû.“

Papírovou po‰tou s registrem
dnes komunikuje jiÏ jen men‰ina
Jeho slova dokreslují ãísla vyuÏívání Registru
vinic, která potvrzují setrval˘ rÛst obliby 
elektronick˘ch podání. „Opakovanû jiÏ více
neÏ 80 % ve‰keré produkce vína je hlá‰eno 
do registru prostfiednictvím elektronick˘ch
formuláfiÛ, celkové poãty elektronick˘ch
prohlá‰ení uÏ na‰tûstí pfievy‰ují ta prohlá‰ení,
která je‰tû „po staru“ nosí v obálkách po‰Èáci
a je nutno je pracnû pfiepisovat,“ dodává Gruna.

Spoleãenské setkání zákazníkÛ divize CCV eGoverment 
v úter˘ 22. listopadu na PraÏském hradû v prostorách
gastronomického areálu Villa Richter zaznamenalo 
pozitivní ohlasy ‰esti desítek hostÛ pfieváÏnû ze státní
správy. V sousedství Svatováclavské vinice, místa 
nejstar‰í vinice na ãeském území, byly pfiipomenuty 
nûkteré dÛleÏité milníky rozvoje elektronické komunikace
v resortu zemûdûlství. 

Pfiítomné pfiivítal úvodním slovem RNDr. Jan ·kerle,
fieditel divize CCV eGovernment, kter˘ se ohlédl za pûti
lety Registru vinic a fiekl, Ïe technické fie‰ení je sice
dÛleÏité, ale za stejnû dÛleÏitou stránku pro vyuÏití
speciálních registrÛ povaÏuje dobrou komunikaci od
stfiedních a vysok˘ch ‰kol aÏ po podnikovou praxi. 

Vedoucí oddûlení pro víno Ministerstva zemûdûlství âR
Ing. Antonín Králíãek (na snímku) navázal ohlasy na
ãesk˘ Registr vinic ze zahraniãí. Vyzdvihnul vysoké
vyuÏití Registru vinic vinafiskou vefiejností a dÛleÏitost
novinek pfiicházejících s novelou vinafiského zákona.

Mezi novinkami uplynulého roku pro tuzem-
ské vinafie bylo napfiíklad vyuÏívání zjedno -
du‰eného elektronického podání pro zatfiídûní
vína u Státní zemûdûlské a potravináfiské 
inspekce (SZPI). O velmi dobrém pfiijetí této
moÏnosti svûdãí fakt, Ïe hned v prvním roce
nasazení této novinky kaÏd˘ druh˘ v˘robce
vína, kter˘ Ïádá o zatfiídûní, upfiednostÀuje 
internetové odeslání místo papírov˘ch 
Ïádostí. 

KaÏdoroãnû je souãástí procesu zatfiídûní
okolo 6000 protokolÛ o zkou‰ce, coÏ ukazuje
rozsah celé agendy a odpovídá pfiibliÏnû
poãtu takto úspû‰nû zatfiídûn˘ch ‰arÏí tuzem-
sk˘ch vín. Ke komunikaci se SZPI, která 
proces zatfiídûní spravuje, mohou vinafii první
rok pouÏívat právû elektronické formuláfie 
pro podávání Ïádostí o zatfiídûní vína pfies 
internet. Na vyuÏívání elektronického 
Registru vinic (www.registrvinic.cz) se ohlíÏí
také Ing. Bronislav Pavelka, vedoucí 
oddûlení kontroly vína SZPI: „UÏ v prvních
mûsících od spu‰tûní on-line formuláfiÛ pfies

Registr vinic doznává ve svûtle novely vinafiského zákona zmûn formuláfiÛ. Jak˘ch povinn˘ch prohlá‰ení se zmûny dotknou nejdfiíve? 
A jaké vlastnû bylo uplatnûní jiÏ nasazen˘ch novinek Registru vinic v roce 2011?

liky, tak hroznÛ z Evropské unie a tfietích zemí.
Dal‰ím nov˘m prohlá‰ením je Prohlá‰ení 
o nákupu. Toto prohlá‰ení podává kaÏd˘ sub-
jekt, kter˘ figuruje jako „meziãlánek“, coÏ
znamená, Ïe nepodává Prohlá‰ení o produkci
a nakupuje víno, pfiípadnû rmut nebo
hroznov˘ mo‰t. 

Dal‰í novinky v Registru vinic
Podávání hlá‰ení o zmûnách na vinici doznalo
je‰tû vût‰ích zmûn. Registr nyní umoÏÀuje
elektronickou podporu pofiízení hlá‰ení. Pfiih-
lá‰enému uÏivateli bude pfii volbû Ïádosti o
zmûnu na vinici nabídnut pfiehled jeho vinic,
na kter˘ch mÛÏe tuto zmûnu provádût. Vinafi
si tak mÛÏe hlá‰ení pfiipravit z aktuálních dat,
má pfiedvyplnûnou hlaviãku hlá‰ení a zároveÀ
se mu automaticky kontroluje správnost vy-
plnûní hlá‰ení. 

Prostfiednictvím formuláfie si lze pfiipravit
podklady pro pfiidání nové parcely, zmûnu
parcel (parcelní ãíslo, v˘mûra, osázená
plocha, vlastník, moÏnost a vyuÏití závlahy),
pfiidání nové skladby nebo zmûnu skladby
(odrÛda, rok v˘sadby, plocha, poãet kefiÛ a
vedení). 

Vygenerovanou Ïádost pak ale Ïadatel musí
zaslat na ÚKZÚZ papírovû, datovou schránkou,
nebo staãí obyãejn˘m e-mailem v pfiíloze, ale
v tom pfiípadû podepsané platn˘m elektronick˘m
podpisem. Dfiívûj‰í podoba elektronické 
Ïádosti o zmûnu na vinici není nadále 
podporována.                       Ludûk Okle‰tûk
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EFEKTIVNÍ ¤ÍZENÍ VZTAHÒ SE ZAMùSTNANCI

EDI V¯HLED – VÍCE ZPRÁV, PARTNERÒ A INTEGRACE

Poãáteãní fáze rozvoje EDI, kdy vût‰ina
fietûzcÛ na moderním trhu vyuÏívala elektro -
nické komunikace pouze k v˘mûnû objed-
návek (ORDERS) a faktur (INVOIC) je jiÏ
dávno za námi. Moderní fietûzce aÏ na v˘jimky
dokáÏí nyní vyuÏívat EDI velice efektivnû a ko-
munikují takto s vût‰inou sv˘ch dodavatelÛ.
Do‰lo k zavedení celé fiady nov˘ch zpráv.
Kromû objednávek a faktur jsou dnes bûÏné
také pfiíjemky (RECADV) a dodací listy 
(DESADV), a v posledním pÛlroce se národní
subset roz‰ífiil také o vratku (RETANN). 
Snahou je maximální automatizace obchod-
ních procesÛ pfii zohlednûní vazeb na 
vnitrofiremní procesy, datová integrace s pod-
nikov˘mi informaãními systémy typu ERP 
a CRM a v neposlední fiadû zapojení co 
nejvût‰ího poãtu, v ideálním pfiípadû v‰ech,
obchodních partnerÛ. 

Více partnerÛ a ‰ir‰í vyuÏití
EDI zpráv
Ostatnû jako jeden z dlouhodob˘ch zámûrÛ si
jejich 100% zapojení do elektronické v˘mûny
dat vyt˘ãil napfiíklad AHOLD. Ten je dobr˘m
pfiíkladem i co se t˘ãe mnoÏství zpráv, kter˘mi
komunikuje se sv˘mi partnery. Tûch je v
souãasnosti osm a v plánu jsou dvû dal‰í -
avízo o odeslání zboÏí (DESADV) a obchodní
námitka (COMDIS).  „Zpráva DESADV je pro
nás dÛleÏitá, protoÏe nám umoÏní rychleji pfii-
jmout zboÏí a snadnûji odhalit nesrovnalosti
v dodávkách. Zavedení COMDISu pak povede
k úsporám pfii likvidaci faktur. COMDIS bude
mít zároveÀ v˘hody pro dodavatele, protoÏe
ti rychleji zjistí, Ïe jsme zpracovali jejich dok-
lad. Tato informace má velk˘ dopad na cash
flow a na plánování dal‰ích úhrad. Dále pokud
na faktufie evidujeme rozdílné hodnoty, tak
nám zároveÀ umoÏní provést i ãásteãnou
úhradu a touto zprávou informovat doda-
vatele. Nemûlo by tedy jiÏ docházet k tomu,
Ïe nebude uhrazena celá faktura kvÛli tomu,
Ïe obsahuje chybu jen v jedné drobné
poloÏce," fiíká Kamila Pospí‰ilová, která má
ve spoleãnosti AHOLD EDI komunikaci na
slovenském, ale také ãeském trhu na starost.

Na podporu práce personalistÛ lze pouÏít
úzce specializovan˘ software nebo vytvofiit
aplikaci na takzvané platformû xRM. 
Ta vychází z osvûdãen˘ch systémÛ pro fiízení
vztahÛ se zákazníky (CRM) a umoÏÀuje
jednoduch˘mi úpravami vytvofiit systém 
pro fiízení vztahÛ s dal‰ími subjekty, jako 
jsou právû tfieba zamûstnanci nebo také 
dodavatelé, obãané a studenti podle potfieb
kaÏdé firmy nebo instituce. Velk˘m pfiínosem
takovéhoto fie‰ení je právû jeho univerzál-
nost, jednoduché intuitivní ovládání, pfiizpÛ-

sobitelné pracovní postupy – workflow, stan-
dardní integrace do bûÏnû pouÏívan˘ch
nástrojÛ a moÏnost propojení s dal‰ími 
systémy jako podnikov˘ informaãní systém
(ERP), mzdové a docházkové systémy nebo
manaÏerské informaãní systémy (BI).
Cel˘ systém pak zpravidla fie‰í procesy
náboru zamûstnancÛ, udrÏovaní jejich 
kmenov˘ch dat a sledovaní a zvy‰ování 
kvality zamûstnancÛ.
Nábor zamûstnancÛ se vlastnû velmi podobá
procesu získávání nov˘ch zákazníkÛ a je tedy

v CRM systémech jiÏ obsaÏen. DÛleÏitou
souãástí je získání dostateãného poãtu 
potenciálních zájemcÛ z rÛzn˘ch zdrojÛ. Tyto
xRM systémy to mimo jiné fie‰í integrací 
s populárními sociálními sítûmi jako je tfieba
profesní LinkedIn, kde lze vyhledat podle 
zvolen˘ch kritérií vhodné kontakty, ty pfienést
do xRM a nastartovat proces náboru. Systém
pak pomáhá personalistÛm pfii plánování, 
evidenci a vyhodnocování pohovorÛ,
zji‰Èování poÏadavkÛ zájemcÛ a jejich
porovnání s moÏnostmi firmy. Samozfiej-

mostí je generování a evidence pracovních
smluv a dal‰ích potfiebn˘ch dokumentÛ. 
U stávajících zamûstnancÛ umoÏÀují xRM
systémy jednoduchou správu jejich kmeno -
v˘ch dat. Usnadnûní práce personalistÛ
pfiiná‰í více ãasu na plánování rozvoje 
a zvy‰ování kvality v‰ech zamûstnancÛ. Lze
automaticky sledovat platnost profesních
certifikací, navrhovat vhodná ‰kolení a moti-
vaãní programy. Tyto systémy jednotliv˘m
manaÏerÛm umoÏÀují operativnû sledovat
v˘konnost svého t˘mu a usnadÀují pravidelná
hodnocení podfiízen˘ch.
Pokud má firma efektivní nástroje na pod-
poru práce personálního oddûlení, nebude
mít problémy se získáním a udrÏením kvalit-
ních zamûstnancÛ, ktefií jsou ve vût‰inû firem
nejdÛleÏitûj‰ími kameny v mozaice úspûchu
na trhu.

Pavel ·lesingr
Produktov˘ specialista Microsoft Dynamics

Pfiichází PRICAT, ORDRSP,
RETANN a APERAK
Avízo o odeslání zboÏí a obchodní námitky
ov‰em nejsou jedin˘mi nov˘mi typy zpráv.
DÛleÏitou je napfiíklad PRICAT, pomáhající pfii
pfienosu kmenov˘ch dat a zalistování zboÏí,
tedy procedury, kterou bylo doposud nutné
dûlat v nûkter˘ch pfiípadech dokonce ruãnû.
Tuto zprávu vyuÏívá napfiíklad AHOLD ãi
COOP Morava, a nyní se rozhodl s jejím
vyuÏitím komplexnû vyfie‰it proces zalistování
zboÏí obchodní fietûzec Globus. 

Globus byl i jedním z prvních, kdo zaãal vyuÏí-
vat (v souvislosti s pfiechodem ãásti doda-
vatelÛ na nov˘ centrální sklad ãerstv˘ch
potravin) EDI zprávu „potvrzení objednávky“
(ORDRSP). Tu zasílá dodavatel zákazníkovi
(fietûzci) jako odpovûì na zprávu Objednávka
(ORDERS). Jejím v˘znamem je poloÏkové
potvrzení, co z objednávky dodavatel dodá, co
nedodá, pfiípadnû co zmûní. Dodavatel mÛÏe 
v této zprávû reagovat na jednu nebo více
poloÏek, jichÏ se objednávka, pfiípadnû její
zmûna t˘kala. Potvrzení by mûlo od doda-
vatele odcházet nejpozdûji do 6 hodin od 
pfiijetí objednávky. 

Dal‰í novinkou v EDI zprávách je pak tzv.
vratka (RETANN), která se pouÏívá, pokud
chce obchodní fietûzec vrátit zboÏí dodavateli
z urãitého specifikovaného dÛvodu, kter˘m
mÛÏe b˘t po‰kozené zboÏí apod., a slouÏí tak
jako podklad pro následné dobropisování.
První v jejím zavedení byl fietûzec Tesco,
nedávno jej následoval AHOLD. Zajímavostí
je, Ïe její specifikace vznikala na pÛdû
spoleãné iniciativy v˘robcÛ a ãlenÛ dodava-
telsk˘ch fietûzcÛ, tzv. ECR. 

Také v segmentu DYI, kde pÛsobí fiada
zahraniãních fietûzcÛ, které dlouho pouÏívaly
jen klasickou v˘mûnu ORDERS – INVOIC
(tedy objednávky a faktury), dochází 
k roz‰ifiování EDI. První vla‰tovkou je OBI,
která zaãalo vyuÏívat v ostatních segmentech
osvûdãené notifikace a nyní potvrzuje faktury
notifikaãní zprávou APERAK. Pomocí ní 
obdrÏí dodavatelé potvrzení, Ïe jejich systém
fakturu pfiijal ke zpracování.

Objevují se první projekty 
s vyuÏitím SSCC kódÛ v EDI
komunikaci
Henkel, kter˘ patfií mezi prÛkopníky v oblasti
elektronické v˘mûny dat a lze jej tak zafiadit
do úzké skupiny dodavatelÛ, ktefií udávají
smûr, spou‰tí ve spolupráci s AHOLDem 
pilotní projekt v˘mûny elektronick˘ch avíz 
o dodání zboÏí (DESADV) s identifikací palet
pomocí SSCC kódÛ. Jejich vyuÏití pfiedstavuje
jak usnadnûní pfii vychystávání a dodávce
zboÏí, tak zrychlení pfii pfiíjmu a naskladnûní,
kdy je najednou pfievzata celá logistická jed-
notka (napfi. paleta) bez nutnosti jejího
rozbalení, neboÈ její obsah je naãítán z elektro -
nického dodacího listu podle SSCC kódu.
Spoleãn˘m zámûrem zúãastnûn˘ch stran je
pfiedev‰ím zrychlení pfiíjmu zboÏí u odbû -
ratele. Franti‰ek ·tika, logistics manager
spoleãnosti Henkel, k tomu fiíká: „Cílem je,
aby pfiíjem jednoho zcela plného kamionu
zboÏí netrval déle neÏ 20 minut. Projekt zlep‰í
sledovanost zboÏí v dodavatelském fietûzci 
a také pomÛÏe dosáhnout pruÏnûj‰ích 
a rychlej‰ích závozÛ. Vy‰‰í efektivita pak vede
v koneãném dÛsledku samozfiejmû k v˘raz -
nému sníÏení nákladÛ.“

EDI 2.0 a software jako sluÏba
Kromû masivního zavádûní nov˘ch typÛ zpráv
a zapojování dal‰ích B2B subjektÛ v‰ak zaÏívá
EDI v˘znamné zmûny i po stránce technologií.
Takfika úplnû se upustilo od vyuÏívání náklad-
n˘ch komunikaãních sítí a ke slovu pfii‰la
zabezpeãená komunikace prostfiednictvím In-
ternetu. Jak dokladuje poptávka ze strany do-
davatelÛ do retailu, doslova hitem poslední
doby je EDI 2.0 s modelem software jako
sluÏby (SaaS), pfiiná‰ející kromû redukce 
nákladÛ i dal‰í pfiidané hodnoty. Mezi nû patfií
napfiíklad pfieklady jednotliv˘ch formátÛ od
rÛzn˘ch zúãastnûn˘ch stran, datové kontroly
a kompletace, dÛvûryhodná archivace ãi
garance legislativního souladu. 

Pfiíkladem vyuÏívání outsourcingu v rámci
elektronické v˘mûny dat je sluÏba EDI Orion,
jejímÏ prostfiednictvím mûsíãnû proudí 
miliony zpráv a avíz od tisícÛ spoleãností. UÏi-
vatelem této sluÏby je i PlzeÀsk˘ Prazdroj,
kter˘ pfiedstavuje z hlediska objemu komu-
nikace vÛbec nejvût‰ího dodavatele do retailu
na tuzemském trhu. „PlzeÀsk˘ Prazdroj 
vzhledem k prodejním objemÛm a zároveÀ 
k poãtu obchodních partnerÛ klade obrovsk˘
dÛraz na kvalitu a úroveÀ sluÏeb spojen˘ch 
s v˘mûnou elektronick˘ch dokladÛ. Rychlá 
a spolehlivá komunikace s na‰imi zákazníky 
a dodavateli prostfiednictvím formátu EDI je
zcela klíãová jak z finanãního, tak logistického
hlediska“, fiíká Pavel Puãelík, Sales systems
manaÏer spoleãnosti PlzeÀsk˘ Prazdroj. 

Obecné smûfiování firem k outsourcovan˘m
sluÏbám pak potvrzuje David Reichel, ze
spoleãnosti CCV Informaãní systémy, která je
provozovatelem sluÏby EDI Orion: „Vnímáme,
Ïe se zákazníci bez ohledu na velikost firmy
pfiestali bránit ucelen˘m outsourcovan˘m ãi
cloudov˘m fie‰ením, kdy neinvestují do vlast-
nictví aplikace, ale získávají sluÏbu s pfiidanou
hodnotou pfii minimalizaci nákladÛ na správu
EDI komunikace.“ 

K fie‰ením typu SaaS smûfiují nejen firmy,
které s EDI zaãínají, ale i ty, kter˘m se klasické
fie‰ení nasazené pfiímo u nich (tzv. on-premise
fie‰ení) z nûjakého dÛvodu neosvûdãilo.
Rozhodnû nelze fiíci, Ïe SaaS je doménou
pouze dodavatelÛ, vyuÏívá jej fiada v˘znam-
n˘ch odbûratelÛ, mezi nûkter˘mi lze jmeno-
vat COOP Morava, dále OBI ãi novû CBA CZ,
kde je formou sluÏby dodáváno kompletní za-
ji‰tûní EDI komunikace, vãetnû archivace
dokumentÛ a zpráv.                  Václav Kotyk

Elektronická komunikace ve své standardizované EDI podobû zaÏívá v posledních letech v˘znamnou akceleraci svého
rozvoje. Pfiíãinou jsou zejména ekonomickou nejistotou motivované obchodní subjekty, vyÏadující efektivnûj‰í vzá-
jemnou komunikaci. NarÛstá tak ‰kála vyuÏívan˘ch EDI zpráv a avíz, zvy‰uje se poãet do v˘mûny zapojen˘ch firem
a ke slovu pfiichází tzv. EDI 2.0 a software vyuÏívan˘ formou sluÏby. Na pofiad dne se dostává také v˘mûna produk-
tov˘ch dat, která doposud byla EDI aÏ na v˘jimky nedotãená.

ŘEŠENÍ EDI ORION® SLAVÍ
10 LET NA ČESKÉM TRHU!

www.edizone.cz

Nedávná ekonomická recese donutila velké mnoÏství firem z úsporn˘ch dÛvodÛ propustit urãitou ãást sv˘ch 
zamûstnancÛ. V následném období oÏivení zji‰Èují, jak je tûÏké získat je zpût a udrÏet kvalitní zamûstnance, ktefií 
by jim pomohli k prosazení se na trhu. Kromû kvalitní práce personálního oddûlení jim k tomu mohou pomoci 
i specializované systémy na fiízení vztahÛ se zamûstnanci.

NOVÉ TECHNOLOGIE 
DO NOVÉHO ROKU 

Mlékárensk˘ holding ACCOM, kter˘ je
nepfiehlédnutelnou souãástí ãeského po-
travináfiského prÛmyslu, plánuje do
prostfiedí nároãného non-stop provozu
spoleãnosti nasadit nové technologie
nad stávajícími ERP a WMS systémy,
které CCV Informaãní systémy nasazo-
valy pfied ‰esti lety. Do nového roku
2012 tak bude vstupovat s v˘konnûj‰í
podporou logistiky.

Kromû pfiechodu na novou verzi CCV
¤ízen˘ sklad je pfiipravován také upgrade
na nejnovûj‰í verzi systému Microsoft
Dynamics NAV, kter˘ zajistí kompatibil-
itu s dal‰ími navazujícími technologiemi.
Oãekávan˘mi pfiínosy jsou rozloÏení
zátûÏe, vyãi‰tûní systému od pfie-
byteãn˘ch dat ãi zrychlení bûhu celého
systému, ale také sjednocení procesÛ na
dislokovan˘ch distribuãních stfiediscích
do jednotné podoby nad centrálními,
cross-dockov˘mi sklady a v˘robními
závody, jako jsou Bohu‰ovická mlékárna
nebo ChoceÀská mlékárna, které jsou
pevnou souãástí trhu svojí nezamûnitel-
nou produkcí mléãn˘ch v˘robkÛ.   -onr-
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âEKÁ NÁS ROK REVOLUCE VE V¯MùNù KMENOV¯CH DAT?
Vrcholem osmého roãníku konference pfied
zraky 220 úãastníkÛ byla panelová diskuze 
s názvem „Vpád datové synchronizace“,
kterou si nenechali ujít pfiedev‰ím zástupci 
obchodních spoleãností a jejich dodavatelé.
Zaznûly praktické zku‰enosti s pfiicházející 
revolucí ve v˘mûnû kmenov˘ch dat v dodava-
telském fietûzci – zejména datové synchro-
nizaci produktového portfolia dodavatelÛ pro
zalistování u obchodních fietûzcÛ. 

V diskusním panelu zasedli vedle sebe
Katefiina Hájková, vedoucí zákaznického
servisu ve spoleãnosti Nestlé, Jan Dadík, kter˘
ve spoleãnosti Globus âR od roku 2004 
pÛsobí jako vedoucí oddûlení organizace 
a zboÏového hospodáfiství pro âeskou republiku,
dále Marek ·tván, kter˘ v souãasnosti fiídí IT
oddûlení spoleãnosti FM Logistics v âeské 
republice a na Slovensku a pohled poskyto-
vatele sluÏeb EDI komunikace prezentoval
David Reichel, fieditel divize CCV eBusiness.
Role moderátora panelové diskuse se ujal
Tomá‰ Martoch, fieditel GS1Servis.cz. 

Kvalitní kmenová data jsou
základem EDI
Úãastníci se shodovali, Ïe rostoucí tlak na
efektivitu v rámci dodavatelského fietûzce 
s sebou pfiiná‰í zvy‰ující se potfiebu sdílení dat
mezi úãastníky, tedy mezi v˘robcem, poskyto-
vatelem logistick˘ch sluÏeb a obchodním
fietûzcem. Kvalitní kmenová data jsou základ-
ním pfiedpokladem jak pro správné fungování
elektronické komunikace, tak i dodavatelského
fietûzce jako celku.

Chybovost v této oblasti je totiÏ pfiená‰ena do
celého fietûzce a pfiiná‰í ztráty v‰em, 
od chyb pfii objednávání aÏ po problémy s dos-
tupností zboÏí na regálu. Proto je tfieba zajistit,
aby v‰ichni pracovali se stejn˘mi daty a jejich
interpretace rÛzn˘mi systémy byla jedno -
znaãná. Tomá‰ Martoch v úvodním slovû
zdÛraznil, Ïe problematice dat sdílen˘ch v supply
chain je potfieba se vûnovat, aby byly elimi-

Synergie eKatalogu a EDI 
komunikace v jednom
Kromû EDI komunikace, e-fakturace ãi datov˘ch
schránek je nyní k dispozici nové roz‰ífiení
konsolidaãního centra ORION v podobû pro-
duktového katalogu, kde lze ukládat, spravo-
vat a publikovat celou fiadu informací ke zboÏí,
nutn˘ch zejména pfii jeho zalistování. Zákazníci
sluÏby ORION tak mají produktová data i sou-
visející doklady, které se vztahují k transakcím
s tûmito produkty (objednávky, faktury, dodací
listy apod.) na jednom místû.

Informace jako názvy, mûrné jednotky, DPH 
a dal‰í údaje lze pfiitom automaticky pfiedvyplnit
právû z údajÛ dostupn˘ch v EDI. Snadné je do-
plnûní také dal‰ích údajÛ, které lze napfi. vy-
exportovat z informaãního systému nebo naãíst
z XLS souboru. ORION  eKatalog  pak slouÏí pro
schválení a finalizaci dat, doplnûní o údaje, které
je nutné mít k produktÛm pohromadû, a pub-
likaci schválen˘ch dat, tedy zaslání obchodnímu
partnerovi v poÏadovaném formátu.

Správná a úplná data 
o dodávaném zboÏí
Správnost a úplnost informací poskytnut˘ch
pfii zalistování má pfiím˘ vliv na obchod
samotn˘ a ovlivÀuje také kvalitu dat dal‰ích
dokladÛ posílan˘ch pfies EDI. Nezfiídka se dnes
stává, Ïe v˘robek identifikovan˘ na objednávce

v koneãné fázi nesedí s tím, co je dodáno 
a dochází tak k fiadû dal‰ích problémÛ. Efek-
tivní nástroj pro správu kmenov˘ch dat tak
bude pfiínosem nejen pro dodavatelskou
stranu, ale také pro odbûratele.

Kromû bûÏn˘ch poloÏek zboÏí je souãástí 
eKatalogu i správa a v˘mûna cen. Konkrétnû pro
fietûzec Globus jsou dÛleÏitou informací, jeÏ 
v tuto chvíli dokáÏe pfiijímat pouze formou EDI
zprávy PRICAT nebo prostfiednictvím portálu
pro dodavatele. Zpráva PRICAT zároveÀ pfied-
stavuje zpÛsob, jak˘m jsou data vãetnû cen pub-
likována z ORION eKatalogu právû pro Globus.

Od kompletního zalistování 
aÏ po mobile commerce
Po spu‰tûní elektronického zalistování se
spoleãností Globus budou nyní pfiidáváni dal‰í
obchodní partnefii, se kter˘mi bude moÏno 

z jednoho místa sdílet kmenová data. 
Postupnû pÛjde se sluÏbou ORION eKatalog
zalistovat zboÏí u vût‰iny maloobchodních
fietûzcÛ v retailu jako AHOLD, COOP,
Makro/Metro, Tesco a dal‰í. 

VyuÏití eKatalogu je pro uÏivatele fie‰ení ORION
prvním krokem v dal‰í fázi elektronického ob-
chodování. V blízké budoucnosti lze oãekávat
vyuÏití v oblasti dal‰ího roz‰ífiení EDI komu-
nikace, internetovém obchodování ãi oblasti
mobile commerce. K produktÛm lze pfiidat
celou fiadu rÛznorod˘ch informací, které lze dále
sdílet, aÈ uÏ obchodním partnerÛm nebo kon-
cov˘m uÏivatelÛm. VyuÏití dopfiedného fie‰ení
správy kmenov˘ch dat umoÏní zákazníkÛm také
dal‰í rozvoj pro napojení na systémy optimali-
zace zásob nebo systémy plánování dostup-
nosti zboÏí v prodejnách. -kmn-

V˘mûna produktov˘ch dat v praxi
V praxi b˘vá v˘mûna kmenov˘ch dat oznaão -
vána také pojmem datová synchronizace.
Ve‰kerá produktová data, a není jich ke
kaÏdému produktu málo, potfiebují dodavatelé
poskytnout sv˘m obchodním partnerÛm, aby
je mohli zafiadit do sortimentu, tzv. zalistovat,
a následnû pfiipravit pro prodej koneãn˘m
zákazníkÛm. Pfii vût‰ím portfoliu produktÛ to
znamená sdûlit velké mnoÏství informací. 
V praxi se tato v˘mûna aÏ doposud mohla
vykonávat pomocí papírov˘ch formuláfiÛ, pfií-
padnû textov˘ch dokumentÛ (DOC, PDF), 
v tûch nejlep‰ích pfiípadech rÛzn˘ch datov˘ch
tabulek (XLS). Jsou pfiípady, kdy dodavatel
musí tyto informace sdûlovat telefonicky nebo
trávit bezpoãet hodin „datlováním“ údajÛ do
portálu svého obchodního partnera, kter˘ch je
ãasto více.

Rychlost a pofiádek pomocí zprávy PRICAT
PRICAT (Price/sales catalogue) je zpráva
urãena k v˘mûnû informací o produktech 
a cenách a jak uÏ to v EDI b˘vá, tak ve struktur ované
podobû vhodné k automatickému zpracování.
Mûla by to b˘t první zpráva, kterou si doda vatel
a odbûratel vymûní pfied první objednávkou. 
Ve zprávû je moÏno zaslat kompletní informace
o produktech, jejich logistick˘ch variantách 
a nûkolik typÛ cen. Pfiíjemce zprávy odesílateli
potvrzuje pfiijetí zprávy, takÏe odesílatel má

hned informace o tom, zdali pfiíjemce jeho 
produkty akceptoval. Pfii dal‰ích zmûnách 
v katalogu se pak po‰le pouze daná poloÏka,
která se mûní.
Samotná implementace zprávy PRICAT patfií 
k nároãnûj‰ím. Je potfieba vyfie‰it nejenom 
zalistování zboÏí, ale také zmûnov˘ proces 
v pfiípadû ru‰ení poloÏky nebo její zmûny. 
S implementací je vhodné se poradit s posky-
tovatelem EDI komunikace. Pro své zákazníky
má CCV Informaãní systémy nûkolik variant,
jak zalistování zboÏí úspû‰nû implementovat.

Globus novû umoÏÀuje zalistování zprávou
PRICAT
Obchodní fietûzec Globus je mezi prvními, 
kdo se rozhodl komplexnû fie‰it proces zalis-
tování zboÏí. Jeho dodavatelé mají na v˘bûr 
z nûkolika moÏností jak data zalistovat, jednou
z nich je i EDI zpráva PRICAT. JiÏ dfiíve byla
moÏné zprávu vyuÏívat u fietûzcÛ AHOLD 
a COOP Morava, vyuÏití na stranû dodavatelÛ
v‰ak bylo nízké. Pfiedpokládá se, Ïe od roku
2012 budou mít v‰ichni dodavatelé Globusu
systém zalistování zprovoznûn a budou tak
moci vyuÏít rychlého a bezproblémového
pfienosu produktov˘ch dat.

Jakub Lamaã, 
senior konzultant divize CCV eBusiness

Po nûkolika letech diskusí a pfiíprav technologick˘ch nástrojÛ se na základû
zku‰eností z dal‰ích zemí rozjíÏdí první projekty datové synchronizace. 
V âesku uÏ se zapojují do projektÛ fie‰ení kmenov˘ch dat první retailefii i do-
davatelé. Co to pfiinese pro dodavatelsk˘ fietûzec? Na tuto otázku mûla
odpovûdût panelová diskuse listopadové konference LOG-IN 2011.

Dodavatelé obchodního fietûzce Globus mohou novû s tímto partnerem vyuÏít fie‰ení ORION pro elektronické zalis-
tování zboÏí. Men‰í pracnost, niÏ‰í chybovost a pfiedev‰ím v˘znamné zrychlení pfii zavádûní nov˘ch produktÛ pfied-
stavují hlavní v˘hody elektronického katalogu, kdy správa, ukládání a v˘mûna produktov˘ch dat, nûkdy také
naz˘van˘ch jako kmenová nebo master data, probíhá elektronicky s pomocí sluÏby ORION eKatalog.

EDI SE ROZ·I¤UJE DÁL, P¤ICHÁZÍ ZPRÁVA PRICATDODÁVÁTE DO GLOBUSU? ZALISTUJTE ZBOÎÍ ELEKTRONICKY!

novány problémy s nepfiesnostmi pfii uvedení
nového v˘robku, pfii zalistování, fie‰ení zmûn,
vylistování v˘robkÛ, vãetnû vlivu na space
planning a procesy objednávek, fakturace 
a distribuce. 

„Synchronizujeme uÏ i v âesku, ale jsme na
zaãátku. Obchodní fietûzce Globus âR a Makro
C&C zahájily v leto‰ním roce testování fie‰ení
datové synchronizace“, upozornil Tomá‰
Martoch. Proto je pro ãesk˘ trh navrÏen set
pûti desítek atributÛ s cílem zajistit konzistenci
dat v rámci celého fietûzce s oãekávan˘mi
dopady na efektivitu. Dodavatel pak mÛÏe
sdílet data s partnery a na druhé stranû 
maloobchodník jako pfiíjemce dat je schopen
si vyÏádat jen taková data, která zajímají jeho
informaãní systém.

Vítûzí ten, kdo je 
u spotfiebitele první
Zku‰enost dodavatele v praxi prezentovala
Katefiina Hájková: „Îijeme v rychlé dobû 
a platí, Ïe vítûzí ten, kdo se dostane ke
spotfiebiteli jako první. Proto máme velmi
roz‰ífienou EDI komunikaci, která nám velmi
pomáhá. Pouze rychlost ale nestaãí. DÛleÏitá
je i správnost dat. Jejich nepfiesnost dosahuje
v nûkter˘ch pfiípadech aÏ 1 % z mûsíãního 
objemu dodávek a pfiicházíme tak o 1 %
prodejÛ.

Pro zalistování v˘robkÛ nepouÏíváme jed-
notn˘ zpÛsob. KaÏd˘ odbûratel má jin˘ formát
zalistovací karty a automaticky tak data ne-
jsme schopni pfienést. V dÛsledku tohoto
stavu nov˘ v˘robek není zalistován u malo -
obchodních partnerÛ tak rychle, jak potfiebu-
jeme. Koneãnû máme na trhu krok, kter˘ mûl
podle mého názoru v EDI pfiijít jako první, tedy
nejdfiíve oãistit data a pak teprve komuniko-
vat v EDI zprávách.

Zaãali jsme testovat ãást sortimentu, ale tomu
pfiedcházela práce u nás jako dodavatele, pro-
toÏe je to hlavnû zmûna my‰lení. Proto jsme
museli oãistit historická data a nastavit daleko

efektivnûj‰í procesy uvnitfi firmy. Nejde jen 
o logistická data, kdyÏ budeme chtít pfiedávat
i ceny, musí b˘t nastaveno správné
naãasování, kdo kam bude dávat jaká data 
a kdo je bude pfiedávat odbûratelÛm.“ 

Problémy na stranû logistického operátora,
kter˘ je mezi dodavatelem a odbûratelem Ïiv-
otnû závisl˘ na kvalitû dat, osvûtlil Marek ·tván:
„UdrÏujeme data sami databázovû a nedÛvûfiu-
jeme jim jinak, neÏ Ïe si sami parametry
ovûfiíme, pfieváÏíme a pfiemûfiíme a pak teprve
aktualizujeme v na‰ich datech. V praxi se pak
tfieba uÏ nedivíme, proã stavíme dvû palety na
sebe, kdyÏ na to lidi nedosáhnou. Iniciativu
vítáme, ale zatím jsem spí‰e pesimista.“ 

Pfied 10 lety nebyla kmenová
data prioritou jako dnes

„KdyÏ se vrátím deset let zpût, tak jsem dostal
v Globusu na starost master data a tehdy to
nebyl problém. V‰e nám fungovalo a staãilo
vyplnit jen 10 údajÛ dodavateli, abychom
mohli objednat, pfiijmout a prodat,“ popisoval
Jan Dadík a pokraãoval: „Ale od té doby se
hodnû vûcí okolo zmûnilo. ProtoÏe pfii‰el space
planning, tak potfiebujeme znát rozmûry. Pak
pfii‰la logistika a najednou potfiebujeme
rozmûry a dal‰í parametry logistick˘ch jed-
notek a k tomu tu máme taky rÛzná balení,
kde je tfieba rozli‰it, kolik stojí balení to ãi jiné.

A tak má dnes u nás zalistovací karta povin-
n˘ch 35 údajÛ, které musí b˘t správné. TakÏe
za 10 let do‰lo k velkému tlaku na kvalitu master
dat, protoÏe jinak dochází k tomu, Ïe máme
tfieba palety, které se nám nevejdou do regálu, 
a vzniká tak problém. TakÏe tohle je tfieba dnes
uÏ fie‰it a zefektivnit, protoÏe ten objem prob-
lémÛ je ãím dál vût‰í a protoÏe nároãnost na
obou stranách je nesrovnatelnû vût‰í, neÏ
tomu bylo dfiíve. Nesouhlasil bych, Ïe se to mûlo
fie‰it dfiíve. ProtoÏe dfiíve to byl problém mino -
ritní a tehdy nebyly takové priority jako dnes. 

Proto zvedáme tento prapor podobnû jako
matefiská spoleãnost v Nûmecku,“ vysvûtloval
Jan Dadík s tím, oãekává úspory a vy‰‰í 
kvalitu dat, ale pfií‰tí rok bude hlavnû o ladûní
procesÛ s dodavateli, a dodal: „Na‰i logistici
jásají, protoÏe ti jsou na datech závislí, ale 
obchodníci mají nelehkou úlohu pfiesvûãit na‰e
dodavatele, Ïe tohle je správná cesta.“ 

Stojíme na poãátku 
v˘znamného trendu

Pohled poskytovatele fie‰ení EDI pak odhalil
David Reichel: „Práce se zalistováním ze-
jména u nov˘ch dodavatelÛ a procesy, s nimiÏ
jsou spojeny nové v˘robky, jsou problémová
stránka v EDI. âasto u nov˘ch v˘robkÛ dlouho
trvá, neÏ se to s partnery vyladí. Pak se posílají
dobropisy a vratky a systémy si nerozumûjí.

Tohle je tfieba fie‰it uÏ dlouho, proto se k tomu
stavíme aktivnû. 

VyÏadovat pouze jeden striktní zpÛsob, jak si
dodavatel mÛÏe zalistovat, by nevedlo 
k poÏadovanému úspûchu a asi by odbûratel
nebyl schopen v tak krátké dobû zapojit
v‰echny dodavatele na elektronické zalis-
tování. Je tedy dobré nabízet více moÏností
jako v pfiípadû Globusu.

Dodavatel, kter˘ zaãne projekt datové syn-
chronizace s jedním odbûratelem, tak mÛÏe
zaãít kter˘mkoliv zpÛsobem (webov˘ portál,
EDI zpráva PRICAT, GDSN), ale ãasto u takové
novinky zaãne tím nejjednodu‰‰ím. Jakmile
v‰ak pouÏívá napfi. webov˘ portál s více
odbûrateli, zaãne hledat nová fie‰ení. KdyÏ totiÏ
bude moÏnost fie‰it automatické zalistování
elektronicky u více odbûratelÛ, pak dodavatel
zjistí, Ïe mu fie‰ení pro správu kmenov˘ch dat
pfiinese úspory. 

Jakmile má dodavatel pût aÏ deset partnerÛ,
stává se jednoznaãnû v˘hodou nûjaké jed-
notné fie‰ení poskytovatele, jako máme my,
které fie‰í rÛzné poÏadavky odbûratelÛ. Tím, Ïe
se data centralizují a jsou snadno k dispozici,
nabízejí dal‰í moÏnosti vyuÏití – od logistic -
k˘ch systémÛ,  pfies e-business aÏ po mobile
commerce. Stojíme na poãátku v˘znamného
trendu. A to jsou optimistické v˘hledy,“
uzavfiel David Reichel.     -onr-

Nûkteré vûci nikdy nebudou dokonalé. Samotn˘m jim bude nûco chybût. Je potfieba je spojit
s nûãím dal‰ím, s nûãím, co je posune na vy‰‰í úroveÀ. To platí i pro EDI komunikaci a kata-
logy zboÏí, chcete-li master data nebo ãíselníky. Dokonale zvládnutá EDI komunikace nikdy
nebude stoprocentním pfiínosem bez kvalitní správy dat. Stejnû to platí i naopak. Sám kata-
log zboÏí bez EDI bezproblémové zpracování dat nezajistí. Proto pfiichází na fiadu dal‰í EDI
zpráva, která slouÏí právû k propojení EDI a katalogu zboÏí, v âR zatím neroz‰ífiená: PRICAT.

V diskusním panelu hovofiili zleva Katefiina Hájková (Nestlé), Marek ·tván (FM Logistics), Jan Dadík (Globus) a David Reichel (CCV Informaãní systémy)
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Obnovení zlatého partnerského certifikátu
Microsoft Gold Partner v kompetenci 
Enterprise Resource Planning pro CCV 
Informaãní systémy bylo naplnûno, coÏ
stvrzuje dlouhodobû pozici "prvoligového
dodavatele" podnikov˘ch ERP fie‰ení 
Microsoft Dynamics. Shodnou okolností
se tak stalo ve stejném t˘dnu, v nûmÏ
do‰lo k obnovení statutu Oracle Gold
Partner. 

Co na tom, kdyÏ to obhajujeme kaÏ-
doroãnû? Letos k zisku nejvy‰‰í úrovnû
partnerství se spoleãností Microsoft do‰lo
v nároãnûj‰ích podmínkách zamûfien˘ch na
oblast nov˘ch zákaznick˘ch referencí,
zdolání expertních certifikací zamûstnancÛ,
prÛzkumy spokojenosti zákazníkÛ a v ne -
poslední fiadû také obchodní revenue
spoleãnû s dodrÏováním obnovy mainte-
nance (BREP) pro dal‰í rozvoj u v‰ech stá-
vajících zákazníkÛ. Zatímco v minulosti
tento status pouÏívala fiada partnerÛ imple-
mentujících podniková fie‰ení Microsoft
Dynamics, novû uÏ to tak v‰ední vûc není.
To se totiÏ povedlo dohromady pouze
desítce spoleãností na ãeském trhu.

Myslím, Ïe nov˘ partnersk˘ program 
Microsoft Partner Network je pfiínosem
hlavnû pro zákazníky, neboÈ jeho zostfiené
poÏadavky jsou zárukou vût‰í transparent-
nosti a zfietelnûji prokazují odborné znalosti
partnerské spoleãnosti.

Také ze strany Microsoftu dochází ke kon-
trole jak úrovnû spokojenosti zákazníkÛ, tak
rozvoje odborn˘ch znalostí projektov˘ch
t˘mÛ na stranû partnerÛ. V dÛsledku toho
pak program pomáhá i nám. Pfiipomíná
povinnost neopomíjet na‰i znalostní a ob-
chodní pfiipravenost na potfieby trhu 
a trvale dbát na rozvoj na‰í pozice mezi
pfiedními dodavateli podnikov˘ch fie‰ení
Microsoft.

Zatímco podle mûfiítek partnerského pro-
gramu se nám dlouhodobû dafií obhájit
pozici mezi TOP desítkou partnerÛ 
Microsoft Dynamics NAV, podle rozsáhlého
marketingového prÛzkumu spoleãnosti
Markent a magazínu Computerworld jsme
dokonce tfietím nejpreferovanûj‰ím doda-
vatelem systémÛ Microsoft Dynamics na
ãeském trhu. 

To nás mÛÏe tû‰it, ale pfiedev‰ím se
opravdu soustfiedíme na na‰i unikátní spe-
cializaci v retailu a logistice a na to, abychom
zákazníkÛm nebo dal‰ím spolu pracujícím
partnerÛm Microsoftu nabízeli svou spe-
cializaci tam, kde jsme na‰imi zku‰enostmi,
referencemi a ‰irokou nabídkou po -
kroãil˘ch fie‰ení zfiejmou jedniãkou v part-
nerské síti. Proto jsme v leto‰ním roce
prohloubili specializaci na‰ich expertních
t˘mÛ na oblast fiízení nákupních, logistick˘ch
a expediãních procesÛ, získali nûkolik
nov˘ch logistick˘ch certifikací a zpfiístup-
nili na‰e portfolio související s oblastí WMS
(Warehouse Management System) a fiízení
SCM (Supply Chain Management).

Marek Procházka
fieditel divize CCV Business Solutions

• archivace denních výkazů

• časová uzávěrka

• mimořádné přerazítkování

• dokumentové úložiště

• DMS, workflow

• archivační deníky

CCV Důvěryhodný archiv

• tvorba archivační průvodky

• ověření e-podpisu

• vypočtení hash

výsledek archivace � hostovaná část

� prostředí zákazníka

ověření 
dokumentu

výsledek
archivace

doložení
pravosti

archivační
průvodka
(metadata)

Mezi produktov˘mi novinkami leto‰ního roku uvádûn˘mi do na‰eho produk-
tového portfolia patfií CCV DÛvûryhodn˘ archiv, kter˘ do startu dostává 
v˘znamnou podporu spojenou s úãastí v soutûÏi IT produkt roku 2011. Jedná
se o jedno z prvních fie‰ení pro dÛvûryhodnou archivaci elektronick˘ch 
dokumentÛ s referencemi v komerãním sektoru. 

VEDETE ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY?
ARCHIVUJTE JE DÒVùRYHODNù!
Proã dÛvûryhodnû elektronicky
archivovat?
Elektronické dokumenty jsou dnes pfiiroze -
nou souãástí Ïivota firem. Pfiicházejí od 
obchodních partnerÛ nebo jsou formou 
komunikace se státní správou. Elektronické
dokumenty jsou souãástí také podnikov˘ch
systémÛ, proto je papírová forma uÏ z povahy
dne‰ních procesÛ nevyhovujícím formátem. 
Elektronické dokumenty sniÏují nároky na ad-
ministrativu. UmoÏÀují rychlej‰í zpracování.
Jsou dostupnûj‰í. Souãasnû nesou pro orga-
nizaci men‰í nároky na prostor. Potfiebují
v‰ak, stejnû jako dokumenty papírové, takov˘
zpÛsob ukládání, kter˘ umoÏní v pfiípadû
potfieby dokladovat pÛvod a pravost dokumentÛ,
dané zejména zákonem ã.  227/2000 Sb., 
o elektronickém podpisu, v platném znûní. 
Není na tom nic zvlá‰tního. Ovûfiení platnosti
podpisu je pfiece u listin také obvyklé. Kdo by
pfiijal od partnera papírov˘ doklad, kter˘
nemá originální podpis s razítkem? Rozdíl tu
ale je. U elektronické podoby je totiÏ vystavi-
tel elektronického dokumentu zv˘hodnûn tím,
Ïe uveden˘ zákon ukládá povinnost na pfií-
jemce, aby provedl v‰echny úkony potfiebné
k ovûfiení platnosti. Povinnost, zodpovûd-
nost, pfiípadné ‰kody.

Kdo ve firmû nese zodpovûdnost?
Zrychlování komunikace v obchodním styku
pfiiná‰í tlak na odbourání papírování. Elektro -
nická forma dokumentÛ v fiadû oborÛ uÏ dnes
dominuje. PodceÀování se nemusí vyplatit.
Pokud dokument nejde pouÏít jako platn˘ pfii
vedení obchodního sporu nebo pfii jiném
dÛkazním fiízení, je to problém. âasto drah˘
problém. Pak se hledá viník. Paradoxnû lidé
své dotazy na platnosti elektronick˘ch doku-
mentÛ nesmûfiují na právníka, ale pod-
nikového IT manaÏera. Pokud IT oddûlení
nechá na sobû tento údûl bez externí pod-
pory, tak je pran˘fiováno právem. 

Prakticky Ïádn˘ IT manaÏer stfiednû velké
firmy totiÏ nemÛÏe b˘t schopen spolehlivû
tuto oblast zaji‰Èovat. Kde by vzal ãas 
sledovat, zda je jeho postup v souladu 
s aktuálnû platnou legislativou? Jak fie‰it, jak˘
elektronick˘ formát dokumentÛ nebo jaké
certifikáty budou na trhu podporovány za

desítky let? Jak sledovat vypr‰ení platnosti
elektronick˘ch podpisÛ a jak zajistit vãas
potfiebné úkony ãasového razítka? Jak mÛÏe
garantovat podporu a neprolomitelnost rozví-
jejících se nárokÛ na oblast bezpeãnostních
standardÛ a algoritmÛ hashování? 

Jednodu‰e to jde v praxi vyfie‰it pofiízením
on-line sluÏby, která zodpovûdnost pfievezme.
DÛvûryhodn˘ elektronick˘ archiv od CCV 
Informaãní systémy umoÏÀuje dodrÏovat
v‰echny zákonné lhÛty archivace a zaruãuje
koncepcí svého fie‰ení pÛvod a integritu
zpráv, a to pouÏitím elektronického podpisu 
v souladu se zákonem o DPH o formû 
a podobû elektronick˘ch daÀov˘ch dokladÛ 
a zákonem o elektronickém podpisu.

Kombinujte archiv s DMS

Správn˘ smûr nabízeného fie‰ení, které je 
k dispozici formou sluÏby (SaaS) s moÏností
kombinace s roz‰ífien˘m produktem pro správu
dokumentÛ Microsoft Office SharePoint

Server 2010, potvrzuje ocenûní v kategorii
„on-line a souvisejících sluÏeb“, které toto
archivaãní fie‰ení získalo postupem mezi 
finalisty v odborné soutûÏi o nejlep‰í 
IT produkt roku 2011, vyhlá‰ené redakcí 
ãasopisu Computerworld.

¤e‰ení umoÏÀuje dlouhodobé uchování elektro-
nick˘ch dokumentÛ zpÛsobem, kter˘
zaruãuje jejich nemûnnost a autenticitu 
v souladu s platnou legislativou. ZároveÀ
poskytuje ochranu pfied jejich ztrátou ãi 
neoprávnûn˘m pfiístupem. ¤e‰ení lze vyuÏít
pro archivaci jak˘chkoliv elektronick˘ch
souborÛ, jejichÏ archivaãní periodu lze podle
povahy dokumentu nastavit. Po celou dobu
archivace je zaji‰tûna ãitelnost dokumentu 
a jsou k dispozici dÛkazní záznamy o jeho
pÛvodu a originální podobû. Pfii archivaci

MEZI ZAJÍMAVÉ VLASTNOSTI PRODUKTU PAT¤Í:
� dostupnost - vhodné jak pro malé podniky, tak pro velké nadnárodní firmy
� rychlé nasazení formou sluÏby bez nutnosti velké poãáteãní investice
� auditované fie‰ení plnû garantující soulad s normami a legislativou 

po celou dobu archivace
� náklady na pouÏití ãasov˘ch razítek nese poskytovatel
� není omezeno úzk˘m rozsahem formátÛ dokumentÛ, umí pfievádût 

do ãitelné podoby také dokumenty EDI

jsou ukládány také vybrané identifikaãní
údaje (metadata) umoÏÀující snaz‰í 
vyhledávání a filtrování.

DÛvûryhodn˘ archiv elektronick˘ch doku-
mentÛ je fie‰ení, které je poskytováno formou
sluÏby (SaaS), variantnû je nasazováno 
v kombinaci s produktem Microsoft Sharepoint
s moÏností dÛvûryhodného uloÏení doku-
mentÛ pfiímo u zákazníka. Archiv vyuÏívá sys-
tému v˘kazÛ, deníkÛ podle typÛ dokumentÛ
ãi stfiedisek a disponuje správou pouÏívan˘ch
certifikátÛ. Lze jej jednodu‰e integrovat 
s podnikov˘mi systémy, aÈ uÏ pro auto -
matické vkládání dokumentÛ do archivu nebo
pro zaji‰tûní workflow nad dokumenty. 
K archivovan˘m souborÛm lze pfiistupovat
také zabezpeãenû prostfiednictvím webové
aplikace.                                                -onr-

Podporujeme na‰e mistrynû!
Oddíl synchronizovaného plavání
SK Univerzity Palackého Olomouc

Reprezentantka oddílu SKUP Olomouc Eli‰ka Skácalová ovládla na sklonku roku nejvût‰í tuzemskou mezinárodní soutûÏ, 30. roãník Vánoãní ceny Prahy 
v synchronizovaném plavání. Sedmnáctiletá akvabela vyhrála sólovou disciplínu voln˘ch sestav v kategorii Ïen, kdyÏ v poli poraÏen˘ch nechala nejen
domácí soupefiky, ale také konkurenci z Ruska, Maìarska, Chorvatska ãi Belgie.


