
 Téma čísla: esyco business
Malý krok pro lidstvo, ale velký skok pro váš business:

3 v 1 aneb řiďte své podnikání jedním tahem

 Rozhovor:
Aleš Mrkáček: Efektivita a rychlost na skladě je jedním
z hlavních přínosů systému esyco business

Informační zpravodaj společnosti E LINKX a. s.

 Rozhovor:



Trh s informačními systémy se koncentruje 

a někteří menší dodavatelé nestíhají reagovat 

na změny, které jsou vyžadovány poptávkou 

a úpravami v legislativě. Tak dochází k tomu, 

že slabší „vypadnou ze hry“ a zůstanou jen 

silné, vysoce adaptabilní společnosti se stabilní 

základnou.

Naše společnost E LINKX a. s. investovala 

za poslední 2 roky 22 milionů korun do rozvoje 

informačního systému esyco business a toto 

komplexní řešení se tak stává dostupnější 

i pro řádově menší společnosti. Jeho hlavní 

výhodou je spojení 3 v 1 (ERP – Enterprise 

Resource Planning, adresovaný sklad a e-shop 

pro obchodní partnery a koncové zákazníky). 

Díky tomu není nutné vytvářet dodatečné 

komunikační můstky mezi aplikacemi, 

které jsou potřebné u jiných systémů a které 

mohou být příčinou řady problémů v přenosu 

dat. V esyco business je vše zajištěno přímo, 

z jednoho místa a od jednoho dodavatele.

Pokud plánujete pořízení informačního systému 

nebo uvažujete o jeho změně, pak se na 

následujících stránkách dozvíte o přednostech 

ERP systému esyco business, jeho výhodách 

a jak vám usnadní vaše podnikání.

Vhodný ERP systém ovlivní 

konkurenceschopnost vaší společnosti. 

Je proto skutečně důležité, aby manažeři 

věnovali dostatek času výběru komplexního 

a stabilního ERP systému. Věřím, že tento 

zpravodaj vám ve vašem rozhodování pomůže.

EDITORIAL

Plánování podnikových zdrojů 
má ERP v malíčku

2

Ing. Karel Nekuža, MBA

Výkonný ředitel E LINKX a. s.



TémA číSLA
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malý krok pro lidstvo, ale velký 
skok pro váš business.



nformační systémy jsou dnes klíčovou součástí každé firmy

a málokdo si již dokáže představit provoz bez nich. Existuje celá 

škála informačních systémů, které pokrývají firemní procesy,

ale chod všech se ve finále promítne do centrálního ERP systému. 
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ERP systém pokrývá základní ekonomické 

a evidenční funkce každé organizace, bez ohledu 

na to, zdali jde o obchodní společnost, neziskovou 

organizaci či státní instituci. Jednotlivé činnosti 

jako výroba, logistika, distribuce, prodej, fakturace, 

účetnictví jsou zpracovány a propojeny v rámci 

systému a ten je pak schopen poskytnout přehled 

o aktuální situaci podniku. Investice do kvalitního 

informačního systému se bohatě vrátí v podobě 

lepších procesů, rychlejšího rozhodování 

a ve výsledku tedy větší konkurenceschopnosti. 

Jak zajistit systém jedné pravdy 

ve firemních datech?

Esyco business je všestranný informační systém, 

jehož předností je především možnost spravovat 

z jednoho místa e-shop a také řídit skladové 

zásoby spolu s vyspělým ERP systémem. Díky 

svým vlastnostem je provoz tohoto řešení možný 

v širokém spektru obchodních organizací, jako jsou 

distribuční firmy, sklady, ale i firmy nabízející služby.

Informace jsou v systému vzájemně provázány a tím umožňují 
snadné a rychlé navazování jednotlivých procesů.
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Variabilita

Informační systém esyco business je velice 

variabilní, a tak je vhodný i pro firmy 

s menším počtem zaměstnanců (řádově 

desítky), optimalizován je také pro středně 

velké a velké obchodní společnosti 

se stovkami uživatelů. Tyto vazby dále 

zabezpečují možnost jednoduchého a rychlého 

vysledování souvislostí a umožňují tím efektivní 

hodnocení jednotlivých obchodních případů.

Flexibilita

Všestranný informační systém esyco business 

je sestaven ze samostatných aplikačních částí:

•	 aplikace informačního systému 

esyco business,

•	 webové aplikace pro obchodování 

s dealery/koncovými odběrateli 

(B2B/B2C),

•	 adresovaný sklad,

•	 webové služby pro výměnu dat mezi 

obchodními partnery.

Systém esyco business nabízí vždy možnost 

flexibilní volby, které části z výše definovaného 

aplikačního celku využijete. Základní 

komponentou je vždy aplikace informačního 

systému esyco business a její databáze. 

Na tu je možné dále napojit webové nástavby, 

datové výměny, anebo již existující aplikace 

vlastní nebo třetích stran. Součástí systému 

je také podpora elektronické komunikace 

s dodavateli i odběrateli a „full e-business“. 

Tím je umožněno prohlížet si ceník zboží, 

objednávat, fakturovat i platit. K dispozici jsou 

veškeré informace, např. stav objednávek, 

faktury, platby, dodávky, reklamace.

Modularita

Informační systém esyco business má 

modulární strukturu, každý modul je funkčně 

samostatný celek. Souhrn všech modulů 

ve výsledku tvoří provázaný a ucelený 

informační systém, který je schopen podpořit 

každodenní informační požadavky jednotlivých 

oddělení a zaměstnanců. V neposlední řadě 

nabízí škálu agregátních informací vhodných 

pro management firmy, kterému poskytne 

rychlý a ucelený pohled o dění v organizaci, 

čímž nabízí kontrolu nad celou organizací.
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Účetnictví

V rámci esyco business máte zajištěnu 

podporu účetní a daňové legislativy CZ a SK

a také kompletní obchodní procesy,

od poptávky až po fakturaci, včetně přímé 

návaznosti na účetnictví a platební styk.

Řízený sklad

Data jsou přenášena online z informačního 

systému a tak víte přesně, kde se konkrétní 

zboží ve skladu nachází. Řízený adresovaný 

sklad umožňuje provádění skladových operací 

prostřednictvím mobilního terminálu s plnou 

podporou čárových kódů, přesuny zboží mezi 

lokacemi/sklady, evidenci šarží, exspirací, tisk 

produktových štítků a štítků pro přepravce, 

elektronickou komunikaci s přepravci,

nebo inventuru skladu.

E-shop

V systému provozujete B2B/B2C e-shopy

v různých jazykových mutacích. Administrace 

e-shopu je přímo součástí esyco business.

Na kartě zboží vidíte aktuální data (např. cena 

pro konkrétního klienta, skladová dostupnost, 

akční nabídky, atd.).
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3 v 1 aneb řiďte své podnikání 
jedním tahem
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Bez chyb a v kratším čase 
Dobrá zpráva: jde to

Přínosy informačního systému 

esyco business:

•	 zefektivnění a zrychlení podnikových 

procesů,

•	 centralizace a vyčištění dat, snížení 

chybovosti pořízených dat,

•	 optimalizace pracovního toku obchodních 

procesů a dokumentů (workflow),

•	 dlouhodobé úspory v investicích 

do informačních systémů a hardware,

•	 zvýšení bezpečnosti,

•	 rychlejší výstupy (efektivnější reporting) 

pro vedení firmy (zaměstnanci nemusí 

připravovat podklady).

Další výhody:

•	 výhradní a individuální přístup v průběhu 

implementace a následném provozu,

•	 přidaná hodnota nadstandardních služeb

•	 jeden dodavatel na celou oblast 

informačních a komunikačních 

technologií (ICT),

•	 zázemí datového centra a využití jeho 

komplexní infrastruktury,

•	 školení od profesionálů s certifikacemi 

microsoft a služby od programátorů, 

marketingových specialistů, designérů 

a analytiků procesního řízení.

Díky automatizaci dílčích částí obchodních případů 
je ERP dělá rychlejší, účinnější a méně náchylné k chybám. 
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Efektivita a rychlost na 
skladě je jedním z hlavních 
přínosů systému esyco 
business.

Aleš mrkáček, jednatel společnosti VIAKOm CZ s. r. o.
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eptali jsme se našeho zákazníka, 

jak jsou spokojeni s naším 

informačním řešením esyco 

business. Rozhovor poskytl jednatel 

společnosti, pan Aleš Mrkáček.

Proč jste se rozhodli pro nás?

Prvotním impulsem pro implementaci byl 

adresovaný sklad. Ale kvůli hlavní výhodě 

systému esyco business, a to spojení 3 v 1 

(ERP systém, adresovaný sklad a e-shop) jsme 

se rozhodli implementovat komplexní řešení. 

Díky tomu není třeba vytvářet dodatečné 

propojení mezi aplikacemi, administrace 

je z jednoho systému a vše nám poskytuje 

jeden dodavatel.

Jak probíhala implementace systému?

Průběh implementace byl v několika fázích. 

Nejprve byla provedená analýza, která 

popisovala naše současné fungování 

a možnosti implementace našich procesů 

do esyco business.

 

V průběhu implementace jsme měli možnost 

již pracovat se systémem a postupně se s ním 

seznamovat. V rámci implementace nám bylo 

poskytnuto vzdálené školení přes aplikaci 

Skype, díky kterému jsme získali přehled 

a znalosti o základních funkcích tohoto řešení. 

Při přípravě spuštění systému oceňujeme 

profesionalitu a vstřícnost projektového 

manažera, který nám kdykoliv ochotně pomohl.

Spuštění do ostrého provozu se uskutečnilo 

1. 5. 2016, kdy jsme zavedli ERP systém esyco 

business, společně s adresovaným skladem 

a e-shopem B2B. Vše proběhlo v pořádku,

bez problémů a komplikací.
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ROZHOVOR

Přečtěte si o zkušenostech s naším systémem 
od významného klienta, společnosti VIAKOm CZ s. r. o., 
která je od roku 1999 přední dovozce a zároveň 
velkoobchod kamerových systémů.

Z
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ROZHOVOR

Jak jste s řešením spokojeni?

S řešením jsme velmi spokojeni, výkonnost 

práce a efektivita se zněkolikanásobila. 

Odpadly nám problémy, se kterými jsme 

se potýkali v rámci skladu. Díky adresovanému 

skladu, který funguje on-line s ERP esyco 

business a e-shopem, nemáme nyní potíže 

s řešením nedostatečné skladové zásoby, 

nebo s „nepořádkem“ na skladě. 

Efektivita a rychlost na skladě je jedním 

z hlavních přínosů daného systému. Díky 

esyco business nám dokonce narostl roční 

obrat o 35 %. V rámci e-shopového řešení 

jsme poskytli svým klientům další nástroje, 

které zefektivnily jejich nákup, stránky jsou 

přehlednější a tím i orientace klienta snazší. 

Nyní nemáme problém s neaktuální skladovou 

zásobou na e-shopech. Vše je totiž on-line.

Jak na to reagují Vaši zákazníci?

Zákazníci si všimli především nového vzhledu 

e-shopu, většina ho přivítala s radostí a přišly 

nám pozitivní reakce na nové funkce a design. 

Samozřejmě se našli i tací, kteří nemají rádi 

změny. Obecně jsme však měli kladné reakce 

na zrychlení dodávky zboží, přehlednost 

a zaručenou skladovou zásobu, která 

byla uvedena na e-shopu. 

Co plánujete dál? 

V brzké době plánujeme založení nové 

společnosti, která by se měla zaobírat zdravou 

výživou. Samozřejmě stále doplňujeme 

a vylepšujeme současný e-shop o nové funkce. 

Společnost E LINKX a. s. nám v ERP systému 

esyco business umožňuje provádět dodatečné 

úpravy, které nám usnadňují a zpříjemňují práci 

a tím i zvyšují naši efektivitu.
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Spolupráce je postavena 
na přátelské úrovni, 
vzájemném respektu
a důvěře.
Opět využijeme informační systém esyco business, 
společně s adresovaným skladem a e-shopem. Ať už 
v rámci implementace, nebo i při současném ostrém 
provozu, jsme se společností E LINKX a. s. a jejími 
zaměstnanci spokojeni, vždy se nám snaží vyjít vstříc
a splnit naše požadavky. Proto doufáme, že i nadále 
se bude naše spolupráce vzájemně rozvíjet.

VIAKOm CZ s. r. o.



V případě, že vás zaujal náš informační systém, ozvěte se nám na telefonním čísle 

+420 597 444 777 nebo e-mailem na obchod@elinkx.cz. Rádi bychom vám 

představili možnosti spolupráce a implementace řešení esyco business.

Více si o nás můžete přečíst na našich webových stránkách: www.elinkx.cz.

 Obraťte se na nás a společně  
 zkonzultujeme, jak zefektivnit  

 a zlepšit vaše podnikání. 
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