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TIPY PRO PODNIKÁNÍ:

Proč byste měli přemýšlet o EDI
EDI neboli Elektronická výměna dat není žádná novinka. Je to zaběhlá technologie, kterou využívá po celém světě 
řada úspěšných společností. Bohužel velká část českých společností EDI komunikaci raději opomíjí, protože ji berou 
spíše jako komplikaci než přínos.

Elektronická výměna dat 
(Electronic Data Interchange – 
EDI) se začala používat  
v 60. letech. V té době firmy 
především z automobilového 
průmyslu hledaly efektivnější 
způsob předávání dokumentů 
se svými dodavateli a odběra-
teli. Firmám se EDI osvědčila, 
proto vytvářely nátlak na své 
obchodní partnery, aby EDI 
začali také využívat. Ti si řekli, 
že když už zavedou EDI, vytěží 
z ní maximum pro zefektivně-
ní firemních procesů. To se jim 
podařilo.

Po zavedení mezinárodních 
standardů sjednocující digitál-
ní komunikaci se EDI rozšířila 
po celém světě.

V současnosti patří EDI 
k nejpoužívanějšímu datové-
mu formátu pro elektronické 
obchodní transakce.

Jak EDI funguje
Elektronická výměna dat slou-
ží především ke komunikaci 
mezi dvěma partnery, kteří si 
posílají nejen obchodní doku-
menty. EDI je univerzální jazyk 
umožňující komunikaci zcela 
nezávislých a odlišných vnit-
ropodnikových informačních 
systémů (ERP). Firmy mohou 
odesílat a přijímat dokumenty, 
aniž by je někdo musel složitě 
překládat či ručně zadávat.

EDI různé informační sys-
témy propojuje pomocí kon-
vertorů. Konvertor je aplikace, 
která „překládá“ (konvertuje) 
data z jednoho informačního 
systému do EDI formátu a pak 
zpět do formátu druhého infor-

mačního systému. Prakticky to 
vypadá tak, že firma ve svém 
informačním systému vytvoří 
objednávku, která se automa-
ticky objeví v informačním sys-
tému dodavatele, jenž s ní může 
okamžitě pracovat.

Bez EDI zákazník musí 
objednávku odeslat e-mailem,  
nebo dokonce vytisknout 
a odeslat faxem nebo poštou. 
Poté, co ji přijme dodavatel, 
musí objednávku ručně zadávat 
do svého systému.

EDI nabízí rychlý a spolehli-
vý postup, jenž je navíc napojen 
na další procesní kroky, které 
se výrazně zjednoduší.

Jaké výhody EDI přináší
EDI cílí k postupné náhradě 
papírových dokumentů elekt-
ronickými. Elektronická forma 
dokladů sníží náklady a zefek-
tivní jejich tok.

EDI sebou přináší zpřehled-
nění informací a menší chybo-

vost. S EDI se také zvyšuje bez-
pečí předávaných informací. 
Dokument může zpracovávat 
pouze oprávněná osoba a nikdo 
jiný k němu nemá přístup. EDI 
využívá bezpečnostní softwa-

rové prvky a kryptografické 
metody, jako je šifrování nebo 
elektronický podpis. Nemůže 

se stát, že by dokument někde 
bezprizorně ležel.

Kromě toho, že doklady 
mezi partnery kolují bez zby-
tečných prodlev, má firma 
dokonalý přehled o interních 

Přestože EDI přináší řadu výhod 
včetně mezinárodního použití, v Če-
chách ji zatím příliš firem nevyužívá. 
Podle údajů ČSÚ méně než 10 % ma-
lých firem, méně než 15 % středních 
a přibližně 30 % velkých firem. 

procesech, které se automati-
zují. Plánování, řízení výroby 
a obchodu, zásobování a vysk-
ladňování je rychlejší a efek-
tivnější.

Jak EDI zavést do praxe
V současnosti se většina střed-
ních a malých firem přiklá-
ní k variantě, kdy EDI osloví 
poskytovatele. Firma v tako-
vémto případě nepotřebuje 
pořizovat nákladný speciál-
ní software a konvertory. Vše 
zajistí EDI provider, u kterého 
je celé řešení.

Nejdříve je nutná důklad-
ná analýza firemních potřeb. 
Následně poskytovatel navrh-
ne řešení, které se dá do ost-
rého provozu aplikovat 

do 3 měsíců. Pokud navíc fir-
ma používá běžný informační 
systém, který podporuje EDI 
komunikaci, aplikace může být 
hotová i do 14 dnů.

Samotná komunikace pak 
probíhá tak, že firma odešle 
doklad ze svého systému, ten 
přijde k EDI poskytovateli, kde 
se data přeloží a odesílají se dál 
k finálnímu příjemci. Tato vari-
anta za minimální pořizova-
cí náklady nabízí automatický 
provoze s neustálým technic-
kým dohledem včetně potřeb-
ných aktualizací.

Proč tedy o EDI přemýšlet
Díky moderním technologiím 
je EDI dostupná prakticky kaž-
dé firmě napříč obory.

J aponská společnost dodávající špičková 
zobrazovací zařízení EIZO uspořádala kon-
cem roku 2016 tiskovou konferenci, na níž 

představila novinky pro následující období. 
Konkrétně LCD panely EIZO řady ColorGraphic 
CG2730 a CS2730 a také kancelářský model: 
EV2780. Co bylo však mnohem zajímavější, že 
kromě novinek uvedlo EIZO i zcela nové a revo-
luční řešení Quick Color Match (dále QCM).

Revoluce nebo evoluce
Dlouho očekávaná služba, kterou ocení všichni, 
kdo pravidelně pracují s obrazovými daty (foto-
grafie, video, grafika), a to buď na ryze profesio-
nální úrovni anebo jednoduše požadují přes-
nou barevnou shodu na vstupu i výstupu. Řeč 
je tedy o profesionálních fotografech, graficích 
a filmařích, ale také jde o pokročilé uživatele – 
amatéry. Nový systém QCM totiž výrazně zjed-
nodušší a zefektivní do teď stále složitou proble-
matiku správy barev (Color Management neboli 
CMS). Pro úplnost udejme, že na novém řešení 
nemá podíl pouze společnost EIZO, ale jedná se 
o výsledek spolupráce hned čtyř gigantů v obo-
ru: společností EIZO, Adobe, Canon a Epson.

EIZO a Quick Color Match
Řešení QCM vzniklo proto, aby výrazně ulehči-
lo – pro mnohé stále dost neuchopitelnou – pro-
blematiku správy barev. Všechny firmy, které 
se podílely na tvorbě QCM, využily své dosa-
vadní know-how. EIZO – jakožto dlouholetý lídr 
trhu se zobrazovacími technologiemi – vyvinulo 
pokročilý softwarový nástroj, usnadňující sla-
dění barev v celém tiskovém řetězci. Motivace 
byla prostá. I se správným vybavením předsta-

vuje color management stále složitý proces, kte-
rý prostě málokdo efektivně zvládne. Vše začíná 
správným nastavením fotoaparátu (v přípa-

dě fotografů), pokračuje přes rozumné nasta-
vení (zobrazení) odpovídajícího monitoru, dále 
nastavení CMS v SW aplikaci (Adobe Photoshop, 
Adobe Acrobat) a konče nastavením tiskárny 
a správnými profily médií (papírů), na něž tisk-
neme. K přesným výsledkům vede trnitá cesta, 
kde stačí jedna malá chybička, aby se nám celý 
řetězec zhroutil jako domeček z karet.

QCM: snadno a rychle
Program Quick Color Match celý proces sprá-
vy barev výrazně zjednodušuje, neboť se sám 
– víceméně automaticky – postará o nejlepší 

nastavení monitoru, aplikace pro úpravu dat 
a tiskárny. Že to zní až příliš dobře, aby to byla 
pravda? Samozřejmě že úplně všechno za vás 
program QCM neudělá. Nicméně na uživate-
le jsou kladeny jen nároky minimální, spočí-
vající v korektním zadání několika základních 
vstupních dat. Software QCM na kompatibil-
ním monitoru EIZO automaticky nastaví bílý 
bod (dle charakteru okolního osvětlení), dále jas, 
gradaci obrazu (gama) a barevný prostor (Ado-
be RGB). Na základě těchto nastavení pak dojde 
k vytvoření barevného ICC profil monitoru a dle 
typu tiskárny a použitého papíru systém auto-
maticky nastaví správu barev pro tisk. Na uži-
vateli tak v podstatě zbývá jen přetáhnout foto-
grafii do okna Quick Color Match (Drag & Drop). 
Snímek se otevře v programu Adobe Photoshop 
v příslušném tiskovém modulu (Epson, Canon 
– dle vybrané tiskárny) s korektně nastavený-
mi parametry. Uživateli dále zbývá vybrat jen 
správnou tiskárnu a konkrétní typ papíru.

Závěrem
QCM je založen na zásuvných modulech Canon 
Print Studio Pro nebo Epson Print Layout, kde 
dochází automaticky k výběru tiskového pro-
filu, společně s nastavením barev a parametrů 
pro danou tiskovou úlohu. Software QCM  
je kompatibilní s většinou monitorů EIZO  
ColorEdge včetně nejnovějších typů. Program 
můžete stáhnout bezplatně ze stránek společ-
nosti EIZO. Na vás pak bude jen soustředit se 
na co nejpreciznější editaci fotografií či grafiky, 
kterou následně vytisknete v reálných barvách.
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Quick Color Match je moderní  
odpovědí společností EIZO,  
Adobe, Epson a Canon na složitý 
a pro mnohé neuchopitelný  
color management.

NOVÉ ŘEŠENÍ QCM:

EIZO a nový systém Quick Color Match
Světový výrobce zobrazovacích technologií nedávno představil revoluční řešení v segmentu správy barev (CMS).

↑ Řešení Quick Color Match, monitor EIZO a tiskárna Canon.

Navíc aktuální trend prů-
mysl 4.0, prosazující co největ-
ší automatizaci procesů, jde 
EDI naproti. Mnoho firem brzy 
bude muset přistoupit k radi-
kálním krokům, aby probíhají-
cí změny ustály. Naneštěstí je 
v Čechách stále vrcholem elek-
tronické komunikace e-mail.

EDI je jedním z kroků, jak se 
trendu začít přizpůsobovat.

I legislativa se začala hýbat 
tímto směrem. Evropská unie 
přijala nařízení eIDAS o elek-
tronické identitě, kdy zjedno-
dušeně řečeno dává stejnou 
váhu digitálním dokumentům 
jako papírovým.
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