
EDI v segmente 
HORECA a GASTRO

Najmä v období posledných pár rokov prechádza segment Horeca  
a Gastro výraznými zmenami, čo sa týka zavádzania moderných technológií.

O
krem využívania aplikácií pre inteli-
gentné telefóny či tablety a rôznych 
online riešení a sociálnych sietí pre 
komunikáciu s koncovými zákaz-

níkmi je aktuálnou horúcou témou aj projekt 
eKasa. Finančná správa odštartovala projekt 
eKasa od apríla tohto roka, pričom cieľom je 
online evidencia všetkých tržieb realizovaných 
prostredníctvom registračných pokladníc. Me-
nej verejne známou témou, ale rovnako dôleži-
tou je automatizácia a elektronizácia procesov 
v bežnej prevádzke. To, čo je v zahraničí už 
bežnou praxou, preniká aj do nášho regiónu 
a stáva sa bežnou súčasťou. Hovoríme o sys-
téme EDI alebo elektronickej výmene dát.
Čo je EDI a ako funguje?
EDI je automatizovaný elektronický prenos 
údajov medzi informačnými systémami ob-
chodných partnerov postavený na medziná-
rodných štandardoch, zabezpečení obsahu 
dát a spoľahlivosti prenosu. Výhodou EDI je 
zrýchlenie a skvalitnenie prenosu informácií, 

odbúranie manuálnych činností, zníženie ad-
ministratívnej záťaže a úspora nákladov.
Aké dáta je možné prostredníctvom EDI 
prenášať?
S využitím EDI komunikácie je možné spracúvať 
prakticky všetky bežné dokumenty v rámci pro-
cesu nákupu tovaru, napr. objednávky, katalógo-
vé listy s opisom a cenami tovarov a pod. Tak-
tiež môže byť súčasťou aj dodací list či príjemka, 
ktoré slúžia na automatizáciu príjmu tovaru. 
Ako súvisí elektronická fakturácia s EDI?
Fakturácia založená na formátoch a princípoch 
EDI je jedna z najrozšírenejších foriem elek-
tronickej fakturácie, ktorá má oporu aj v legis-
latíve. Jej výhodou je automatizácia procesu 
spracovania faktúr v informačných systémoch 
tak na strane vystavovateľa, ako aj na strane 
prijímateľa faktúry.
Je EDI vhodné pre firmu každej veľkosti?
Áno, EDI je vhodné pre spoločnosti všetkých 
veľkostí. K dispozícii sú rôzne systémy od jed-
noduchých a lacných WebEDI služieb cez au-

tomatizované cloudové riešenia až po veľké 
integračné systémy vhodné pre zákazníkov 
s najnáročnejšími požiadavkami.
Využíva sa EDI aj v iných sektoroch?
V regióne Slovenska je využívanie EDI najroz-
šírenejšie v oblasti rýchloobrátkového tovaru 
a automobilového segmentu, kde je EDI etab-
lované desiatky rokov. Novšími oblasťami sú 
napr. logistika či bankovníctvo a začiatočníkmi 
by sa dali nazvať napr. stavebný priemysel či 
štátna správa. 
EDITEL Group je popredným medzinárodným 
poskytovateľom riešení v oblasti elektronickej 
výmeny dokumentov (EDI) v regióne CEE. Spo-
ločnosť sa špecializuje na optimalizáciu a auto-
matizáciu B2B procesov národných a medzi-
národných firiem. Hlavným produktom skupiny 
je integračná sieť eXite®, spájajúca viac ako  
15 000 zákazníkov, pomocou ktorej si zákaz-
níci so svojimi obchodnými partnermi po ce-
lom svete z rôznych odvetví vymenia viac ako  
400 miliónov elektronických dokumentov ročne.


