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PRÍNOSY PROJEKTU

EDI AKO JEDINÁ 
CESTA PRE 
DODÁVANIE DO 
POTRAVÍN ŽABKA

Okamžité 
vybavenie 
veľkých 
objednávok 
a minimalizácia 
rizika zámeny 
tovaru

• rýchla komunikácia 
s dodávateľmi aj odberateľmi

• GLN na jednoduchú 
identifikáciu predajní

• plná integrácia s účtovným 
systémom POHODA

• vyladenie postupu príjmu 
a vychystávania tovaru

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA



PŘÍPADOVÁ STUDIE

NOVOCASING 
dodáva 
potraviny do 
predajní Žabka, 
bez EDI by to 
vôbec nebolo 
možné
Objednávky tovaru z predajní Žabka často za-
berú desať stránok A4 a obsahujú 300 alebo 
400 položiek. Keby niekto na strane dodávateľa 
tieto údaje ručne prepisoval do podnikového 
systému, strávil by nad jedinou objednávkou 
celý deň. Firma NOVOCASING, logistický partner 
Žabky, preto zaviedla systém ORiON EDI, ktorý 
príjem objednávok úplne automatizuje.

Slovenská  spoločnosť NOVOCASING NITRA,  s.  r. o., patriaca do 
skupiny Tami – Tatranské mliekarne sa zaoberá najmä gastro zá-
sobovaním a  rozvozom potravín. V  rámci  spolupráce  so  sieťou 
predajní  Žabka  vystupuje  výhradne  v  pozícii  logistického pro-
videra. Niektoré druhy tovaru ako mäso, mlieko alebo korenie 
dodáva priamo zo svojich prevádzok, iné objednáva u externých 
dodávateľov,  ukladá  do  svojich  skladov  a  následne  rozváža  do 
predajní Žabka.

Podľa  výkonného  riaditeľa  Tomáša  Sillu  bol  práve  štart  spolu-
práce so Žabkou impulzom, ktorý NOVOCASING presvedčil, aby 
nasadil EDI. „Predtým sme dodávali len mäsové a mliečne výrobky, 
pri ktorých sme si vystačili s objednávkami  e-mailami. S príchodom 
Žabky a tisícov nových položiek tovaru však bolo nutné spôsob práce 
zmeniť,“ vysvetľuje.

EDI je napojené na systém 
POHODA
Vo firme NOVOCASING používajú účtovný systém POHODA, ktorý 
je možné s ORiON EDI pomocou integračného mostíka prepojiť. 
Každá objednávka zo Žabky v EDI  formáte sa tak automaticky 
načíta do systému POHODA,  kde  sa  s ňou dá okamžite ďalej 
pracovať – prijať ju, schváliť a obratom poslať ako EDI objednávku 
smerom k dodávateľom, alebo ju nahrať do čítačiek čiarových kó-
dov na účely vyskladnenia.

NOVOCASING  si  dokonca  ako  nadstavbu  zaobstaral  systém  na 
riadenie  skladov  LOKiA  WMS.  Ten  po  prepojení  s  programom 
POHODA prevezme dáta z objednávky, a ak  je  tovar na sklade, 
navedie k nemu skladníkov najrýchlejšou cestou  pomocou 
čítačiek a dohliada na to, aby vychystávanie prebiehalo v súlade s 
vyskladňovacou stratégiou (napríklad FIFO alebo FEFO).

Koronavírusová pandémia však spôsobila, že NOVOCASING zatiaľ 
nespolupracuje s dostatočným počtom predajní Žabky, aby doká-
zal WMS naplno využiť. „Momentálne ideme v režime just in time. Čo 
ráno privezieme od dodávateľov, to už poobede rozvážame do pre-
dajní. Preto pre nás aktuálne nemá zmysel tovar naskladňovať. WMS 
každopádne vnímam ako investíciu do budúcna, keď rozšírime počet 
zásobovaných predajní, určite ho využijeme,“ teší sa Silla.

Prácu obom stranám 
uľahčuje GLN
Ale aj samotné EDI vďaka okamžitému príjmu objednávky do úč-
tovného systému výrazne pomáha. Jeho efektivitu navyše zvyšuje 
GLN – globálne lokalizačné číslo – ktoré firmám a ich pobočkám 
prideľuje medzinárodná organizácia GS1.

„Každá predajňa Žabky má vlastné GLN, rovnako ako každá naša 
pobočka má vlastné GLN. A to všetko máme zadané v ORiON EDI. 
Vďaka tomu pri každej objednávke okamžite vieme, ktorá predajňa 
objednáva a na ktorú našu pobočku objednávka prišla. Môžeme s 
touto informáciou ďalej pracovať bez toho, aby sme museli objed-
návky manuálne skúmať a hľadať, ktorá Žabka vlastne objednáva,“ 
pochvaľuje si Silla.

Profil
zákazníka
Slovenská  spoločnosť Novocasing Nitra  s.r.o.,  sídliaca  v  Trnave, 
sa  zameriava  na  veľkoobchodný  a  maloobchodný  predaj  pre 
mäsovýrobu,  gastro  zásobovanie  a  rozvoz  potravín.  Okrem  zá-
sobovania  vlastných  pobočiek  v  Trnave  – Modranke  a  Prešove 
dodáva tovar aj sieti potravín Žabka. Okrem toho prevádzkuje aj 
obľúbený e-shop FoodFactory.sk so širokou ponukou mäsových, 
mliečnych a iných výrobkov.
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Výsledkom je správny 
workflow aj menšia 
chybovosť
EDI okrem príjmu objednávky urýchľuje a automatizuje aj ďalšiu 
obchodnú  komunikáciu  – NOVOCASING môže  prostredníctvom 
EDI na každú objednávku zo Žabky obratom reagovať  jej potvr-
dením, ďalej cez EDI zasiela avízo o odoslaní tovaru  (= dodací 
list) alebo faktúru. Žabka opačným smerom posiela potvrdenie 
o príjme tovaru.

NOVOCASING prostredníctvom EDI komunikuje aj so svojimi 
dodávateľmi, keď figuruje na opačnej strane reťazca, teda vysta-
vuje objednávky a prijíma dodacie listy alebo faktúry.

Jedinou  podmienkou  je,  aby  EDI správy chodili v správnej 
postupnosti. Nie je možné napríklad vystaviť dodací list na tovar, 
ktorý ešte nebol „papierovo“ prijatý na sklad. „ORiON EDI nám tým 
urobil poriadok v procesoch, predtým sme išli pokojne do mínuso-
vých skladov, teraz musíme postupovať správne. V súvislosti s rastom 
počtu objednávok aj položiek tovaru to hodnotím pozitívne,“ pokra-
čuje Silla.

Vôbec  najviac  si  však  výkonný  riaditeľ  firmy  NOVOCASING  po-
chvaľuje  to,  že  vďaka EDI nedochádza k zámenám tovaru. 
„Vezmite si len príklad Coca-Coly. Existuje klasická, Zero alebo Light, 
všetko v objemoch od 0,33 po 2 litre. Keby mal niekto ručne preklápať 
e-mailové objednávky do POHODY a následne objednávať u našich 
dodávateľov, zákonite pri tom narobí množstvo chýb. Takto to ide 
všetko cez EDI automatizovane a riziko zámeny je prakticky nulové,“ 
zakončuje Silla.

„Predtým sme dodávali len mäsové a mliečne 
výrobky, pri ktorých sme si vystačili s objednávkami  
e-mailami. S príchodom Žabky a tisícov nových 
položiek tovaru však bolo nutné spôsob práce 
zmeniť.“

Tomáš Silla
výkonný riaditeľ NOVOCASING

„ORiON EDI nám tým urobil poriadok 
v procesoch, predtým sme išli pokojne 
do mínusových skladov, teraz musíme 
postupovať správne. V súvislosti s rastom 
počtu objednávok aj položiek tovaru to 
hodnotím pozitívne.“

Tomáš Silla
výkonný riaditeľ NOVOCASING

Profil  
dodávateľa
Česká firma, ktorá vyrástla pod názvom CCV Informačné 
systémy. Od roku 2019 používa názov GRiT. Od roku 1992 
sa vypracovali na lídra EDI na českom trhu a významného 
dodávateľa  cloudových  služieb.  Spoločnosť má pobočky 
v Brne, v Opave a na Slovensku v Nitre. GRiT ponúka vý-
voj, poradenstvo a implementáciu riešení pre elektroni-
záciu, spracovanie a archiváciu dokladov, logistických 
riešení  (systémov  pre  riadenie  skladov)  a  ďalších 
služieb pre spoločnosti v celej Európe.
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www.grit.eu/sk

Piaristická 10, Nitra, 949 01, tel +421 911 580 590, www.grit.eu/sk

pozrite sa na ďalšie naše zaujímavé produkty
LOKiA
iNVOiCE FLOW
ROGER PLATBA
ORiON

www.grit.eu/sk

https://www.grit.eu/sk
https://www.grit.eu/sk
https://www.grit.eu/sk/wms/
https://www.grit.eu/sk/invoice-flow/
https://www.grit.eu/sk/riesenie-orion-edi/platba-od-rogera/
https://www.grit.eu/sk/riesenie-orion-edi/platba-od-rogera/
https://www.grit.eu/sk/elektronizace-dokladu/orion-2/
http://www.grit.eu/sk

