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I. Účel EDI v Schicht prodej 
Poskytování našich služeb či výroba a prodej zboží je vysoce integrovaný obchodní proces. Uvědomujeme 

si potřebu pro jednoduchý tok informací mezi námi (dodavatelem) a našimi zákazníky. Hledali jsme proto 

řešení, které zlepší procesy v našich dodávkách či vztazích s našimi obchodními partnery. Rádi bychom 

optimalizovali tok informací ve zkrácení dodacích lhůt, spolehlivosti a nákladové efektivity na obou 
stranách. Za tímto účelem využíváme moderní komunikační technologie - EDI (Electronic Data Interchange) 

a spolupracujeme s poskytovatelem EDI řešení, společností artipa.software. 

EDI služby mají následující výhody: 

Zlepšují přesnosti vyměňovaných 

dat 

Data jsou obvykle vyměňována mezi dvěma informačními 
systémy. Můžete vyloučit nutnost opětovného zadávání dat z 
papírových nebo e-mailových dokumentů, a tím zabránit 
potenciálním chybám při zadávání dat. EDI ušetří více než 10% 
nákladů, které vznikají při odstranění chybovosti. 

Urychlují výměnu informací Informační tok je pro výměnu velmi důležitý. Čas mezi odesláním 
a přijetím EDI zprávy je velmi krátký. Maximálně několik sekund či 

minut. 

Snižují složitost výměny Všechny EDI procesy jsou automatické ve standardizovaném 
formátu dat. Výměna EDI umožňuje společnostem a závodům 
používajícím různé informační nebo účetní systémy, dosáhnout 

skvělé a rychlé výměny obchodních dokumentů mezi počítači 
(nebo servery). Typickými dokumenty jsou objednávky, faktury, či 

dodací listy. 

Snižují potřebu lidských faktorů Všechny transakce v rámci EDI snižují osobní asistenci nebo 
snižují náklady na zapojení lidských zdrojů. 

 

II. EDI podpora a kontakty 
 

Technická podpora support@artipa.com (v českém či anglickém jazyku) 

Obchodní a koordinační podpora sales@artipa.com (v českém či anglickém jazyku) 

Provozní doba podpory Pondělí až pátek, 08.00 - 17.30 CET 

 

Při styku s EDI podporou uvádějte váš e-mail, celé jméno a váš GLN kód. 

 

http://www.artipa.com/
mailto:support@artipa.com
mailto:sales@artipa.com
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III. Podporované EDI zprávy 
Schicht prodej podporuje primárně tyto EDI zprávy: 

EDI zpráva Popis Odesílatel Příjemce 

ORDERS UN/EDIFACT D.01B EAN 

010 
Nákupní objednávka Odběratel SCHICHT 

CONTRL UN/EDIFACT D.01B EAN 

004 

Technické potvrzení systému EDI o obdržené EDI 

ORDERS.  
SCHICHT Odběratel 

DESADV UN/EDIFACT D.01B EAN 

007 
Dodací list          SCHICHT Odběratel 

INVOIC UN/EDIFACT D.01.B EAN 

010 (signed - ISO 9735-5) 
Faktura (s digitálním podpisem) SCHICHT Odběratel 

CONTRL UN/EDIFACT D.01B EAN 

004 
Technické potvrzení zprávy DESADV a INVOIC Odběratel SCHICHT 

AUTACK UN/EDIFACT D.94A Potvrzení el. podpisu zprávy INVOIC Odběratel SCHICHT 

APERAK UN/EDIFACT D.01B EAN 

003 
Aplikační potvrzení zpráv DESADV a INVOIC Odběratel SCHICHT 

  

Všechny výše uvedené typy zpráv podporuje systém Schicht prodej nebo EDI provider artipa. V případě 
jakýchkoliv dotazů na další typy zpráv nás prosím kontaktujte e-mailem na support@artipa.com.  

IV. EDI konektivity1 
 

Všechna EDI propojení zajišťuje EDI systém artipa.BusinessPortal společnosti artipa, či Váš stávající EDI 

provider. 

EDI sítě artipa.BusinessPortal lze dosáhnout pomocí následujících protokolů nebo softwarových nástrojů: 

AS2 Vzájemné propojení s jinými poskytovateli EDI VAN nebo dodavateli, kteří mají své 
vlastní řešení AS2. 

EDIVAN/X.400 Spojení s dalšími poskytovateli EDI VAN v rámci světových sítí X.400. 

ABPClient Přímé zabezpečené připojení HTTPS protokolem s klientským softwarem artipa. Pro 

více informací nám zašlete svůj požadavek na sales@artipa.com. 

WEB EDI Manuální uživatelské rozhraní pro EDI partnery, kteří nemají tradiční EDI řešení a dávají 
přednost jednoduchému používání skrz webový prohlížeč se všemi jeho výhodami či 

limity. Pro více informací a podrobný návrh nám řešení zašlete svůj požadavek na 
sales@artipa.com.  

  

 
1 Podrobné technické informace naleznete v EDI datasheetu. 

mailto:support@artipa.com
mailto:sales@artipa.com
mailto:sales@artipa.com
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Obrázek 1Situace před nasazením EDI se společností Schicht prodej 

 

 

 
Obrázek 2 - EDI situace v Schicht prodej a podporované EDI kanály 
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V. Proces nastavení 

 

Požadavek na EDI propojení a výměnu 

Vy (odběratel) zašlete žádost o připojení do komunity SCHICHT EDI e-mailem na adresu 

support@artipa.com. 

Tým EDI podpory artipa vám zašle zpět podrobné informace o připojení EDI (datasheet EDI). 

Vyplníte datasheet EDI a odešlete jej zpět na support@artipa.com. 

 

 

 

Testovací fáze – EDI propojení 
Tým EDI podpory artipa nastaví nové spojení s vaší stranou podle vyplněného datového listu. 

 

 

 

Testovací fáze – EDI zprávy 

Tato testovací fáze se zaměří na faktickou přesnost zpráv EDI, dodržování EDI standardů a správnost 

syntaxe. Během této fáze si s námi budete vyměňovat obchodní dokumenty paralelně papírovou cestou 

i přes EDI, dokud nebude správnost EDI zpráv odsouhlasena oběma stranami. 

 

 

 

Produktivní fáze 

Zahájení produktivní výměny EDI bude koordinováno s týmem podpory artipa EDI. Tento tým vám zašle 

emailem informaci o možnosti zahájení EDI produkce. Následně potvrdíte taktéž stoprocentní 

připravenost. Od předem dohodnutého data budou dokumenty vyměňovány pouze ve formě EDI. 

 

mailto:support@artipa.com
mailto:support@artipa.com

