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Automatizované 
vyčítání faktur

KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY, a.s.



Automatizované vyčítání faktur

CO NAŠEHO KLIENTA TRÁPILO?

Klient se potýkal s nutností zpracování velkého 
počtu faktur v rozdílných SAP instancích, tj. dle 
jednotlivých společností a dále dle druhu 
pořizovaných faktur.

Klient požadoval zpracování uniformní, proces jasně 
popsatelný, definovatelný, rychlejší a úsporu FTEs.

JAKÉ ŘEŠENÍ JSME IMPLEMENTOVALI?

Automatizovali jsme proces pořizování přijatých 
faktur. Robot je schopen vyčíst faktury z emailů a 
importovat je do složek jednotlivých entit 
společnosti v rámci platformy umělé inteligence. 
Každá složka byla nastavena dle specifik faktur. 
Také v SAPu, v každé instanci, se nastavily kroky 
specifické pro danou entitu. Zajištěna je i kontrola 
provázanosti faktur s jednotlivými objednávkami. 
Proces končí pořízením dokladů a jejich předáním na 
účtárnu k zaúčtování.

„Řešíte, jak zefektivnit rozdílné způsoby evidence a účtování faktur v rámci různých entit Vaší společnosti?“



Automatizované vyčítání faktur

Procesní mapa automatizovaného procesu

Zpracování 
došlých faktur

Stažení faktur 
z emailů

Nahrání dat do 
platformy AI

Vytěžení dat 
faktur

Nahrání 
vytěžených 
dat do ERP

Příprava 
podkladů v 

SAP dle 
různých entit

Předání 
podkladů k 
zaúčtování

Jaké výhody přinesla automatizace procesu

Zkrácení doby 
zpracování faktury

Snadnější 
auditovatelnost 

procesů

Snížení nákladů 
(úspora FTEs)

Implementace
v rámci dalších entit

Snížení chybovosti



Automatizované 
vystavování faktur

CZECHOSLOVAK GROUP, a.s.



Automatizované vystavování faktur

CO NAŠEHO KLIENTA TRÁPILO?

Klient řešil nutnost manuálně zpracovat velké 
množství faktur v omezeném čase. Proces navíc 
závisel pouze na jednom pracovníkovi s 
požadovanou kvalifikací. Vyvstával zde tedy 
problém jeho nezastupitelnosti v případě výpadku 
tohoto pracovníka. 

JAKÉ ŘEŠENÍ JSME IMPLEMENTOVALI?

Automatizovali jsme proces, který nahradil práci 
účetního oddělení. Controllingové oddělení vytvoří 
podklady pro fakturaci, které uloží na Sharepoint. 
Robot si podklady stáhne a podle nich vytvoří 
fakturu, kterou odešle odběrateli.

„Potýkáte se s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a jejich zastupitelností? Chcete zvýšit přidanou hodnotu 
Vašich účetních?“



Automatizované vystavování faktur

Procesní mapa automatizovaného procesu

Získání dat od 
controllingu

Import dat do 
ERP

Generování 
faktur a příloh 

v PDF

Uložení 
dokumentů na 

Sharepoint

Nahrání 
vytěžených 
dat do ERP

Příprava 
podkladů v 

SAP dle 
různých entit

Předání 
podkladů k 
zaúčtování

Jaké výhody přinesla automatizace procesu

Zkrácení doby 
vytvoření faktury

Zastupitelnost 
kvalifikovaných 

pracovníků

100% přesnost 
zadávání dat



Automatické 
zpracování emailů

VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.



Automatické zpracování emailů

CO NAŠEHO KLIENTA TRÁPILO?

Klientovi jsou každý den doručovány e-maily se 
šifrovanými přílohami. Dešifrování těchto emailů 
bylo časově náročné a přitom tento čas mohl být 
využit efektivněji, ve prospěch úkolů, vyžadujících 
si přímou participaci pracovníka. Požadavkem tedy 
bylo tyto emaily automaticky zpracovat a uložit je 
na server.

JAKÉ ŘEŠENÍ JSME IMPLEMENTOVALI?

Vyvinuli jsme automatizovaný proces pro 
dešifrování emailových příloh. Automatizace 
zpracování emailů však pokrývá mnohem více:

• čtení emailů a jejich třídění
• dešifrování, ukládání a import příloh
• přeposílání emailů
• odpovídání na emaily

„Chcete rychle a efektivně zpracovávat příchozí poštu a mít tak více času na stěžejní úkoly?“



Automatické zpracování emailů

Procesní mapa automatizovaného procesu

Uložení příloh 
emailu

Dešifrování 
příloh v 
aplikaci

Přejmenování 
dešifrovaných 

souborů

Nahrání 
dešifrovaných 

souborů na 
server

Jaké výhody přinesla automatizace procesu

Uvolnění kapacity 
pracovníkům

Rychlejší odezva a 
zpracování emailů

Dešifrování 2 - 6 
souborů za 25 - 50 s



Komplexní 
automatizace 
účetní agendy

M.L. Moran, a.s.



Komplexní automatizace účetní agendy

CO NAŠEHO KLIENTA TRÁPILO?

Klient se potýkal s nedostatkem kapacity 
kvalifikovaných pracovníků, kteří byli navíc zatíženi 
rutinními procesy a nemohli tak zajistit dostupost 
služeb v optimální míře.

JAKÉ ŘEŠENÍ JSME IMPLEMENTOVALI?

Automatizací celkové učetní agendy bylo pokryto 6 
hlavních účetních procesů:

• Nahrávání bankovních výpisů do účetního 
systému 

• Automatické zpracování příchozích faktur
• Cash pooling
• Automatická platba schválených faktur
• Vystavování a rozesílání pravidelných faktur 
• Evidence faktur po splatnosti a tvorba upomínek

„Rádi byste svým účetním ulevili od zahlcení doklady a rutinní operativou s nimi spojenými? Chcete, aby měli čas 
reflektovat účetní výsledky a poskytovat vám relevantní informace pro řízení firmy?“



Komplexní automatizace účetní agendy

Procesní mapy automatizovaných procesů

Stažení faktur 
z emailu

Vytěžení 
faktur pomocí 

AI
Export faktur 

do ERP
Email o 

výsledku

Stažení 
bankovních 

účtů
Import do ERP Uložení na 

Sharepoint
Email o 

výsledku

Vytvoření 
evidence 
položek

Kontrola 
položek

Oprava 
položek

Email o 
výsledku

Zjištění 
položek k 
zaplacení

Zaslání 
schvalovateli

Označení 
položek k 
zaplacení

Zadání 
položek k 

platbě

1. Bankovní účty

2. Faktury přijaté

3. Cash Pooling

4. Odchozí platby

Identifikace 
data 

vystavení

Vytvoření 
faktury v ERP

Odeslání 
faktury 

odběrateli

Identifikace 
faktur po 
splatnosti

Určení doby 
po splatnosti

Přidělení 
úrovně 

upomínky

Odeslání 
upomínky 
odběrateli

5. Faktury vydané

6. Upomínky



Komplexní automatizace účetní agendy

Jaké výhody přinesla automatizace procesu

Uvolnění kapacity 
kvalifikovaným 
pracovníkům

Získání času k řešení 
složitějších úkolů

Úspora nákladů na 
vytváření pracovích 

míst

Dostupnosti procesů 
v libovolném čase 

a místě



Tvorba 
konfirmačních 
dopisů

BDO Česká republika, a.s.



Tvorba konfirmačních dopisů

CO NAŠEHO KLIENTA TRÁPILO?

Jedním z procesů klienta je zjistit z velkého 
množství interních dat stav pohledávek a závazků 
obchodních partnerů společností, jimž klient 
poskytuje služby, a ověření těchto informací u 
svých klientů.

JAKÉ ŘEŠENÍ JSME IMPLEMENTOVALI?

Robot ověřuje stav pohledávek a závazků 
společností tak, že prochází jejich účetní doklady 
dostupné v interní databázi a vytvoří email se všemi 
potřebnými informacemi. Tento email odešle 
obchodnímu partnerovi našeho klienta, který 
potvrdí, zda eviduje u daného zákazníka tyto 
pohledávky/závazky.

„Hledáte způsob, jak se rychle orientovat ve velkém množství interních dat a jak ověřit jejich relevanci?“



Tvorba konfirmačních dopisů

Procesní mapa automatizovaného procesu

Zjištění 
pohledávek 
a závazků

Vytvoření 
konfirmačního 

emailu a 
přílohy v PDF

Odeslání 
konfirmačního 

emailu

Uložení 
odeslaného 

emailu

Jaké výhody přinesla automatizace procesu

Zkrácení doby čtení 
účetních dokladů

Rychlejší příprava 
podkladů k 

navazujícímu procesu

100% přesnost 
vyčítání dat



Tvorba smluv

ALD Automotive, s.r.o.



Tvorba smluv

CO NAŠEHO KLIENTA TRÁPILO?

Klient se potýkal s nedostatkem pracovníků, kteří by 
zpracovávali rostoucí množství smluv v optimálním 
čase. Docházelo tak k prodlevám a odkladu 
navazujících procesů, nebyl zajištěn jejich plynulý 
chod.

JAKÉ ŘEŠENÍ JSME IMPLEMENTOVALI?

Vzhledem k rutinní povaze procesu a zadávání jasně 
strukturovaných dat uložených ve dvou různých 
databázích se nabízelo řešení proces tvorby smluv 
zcela automatizovat.

„Tráví Vaši zaměstnanci až příliš času shromažďováním dat pro přípravu smluv a kontrolou správnosti zadaných 
informací?“



Tvorba smluv

Procesní mapa automatizovaného procesu

Extrakce 
potřebných 

dat z různých 
databází

Vytvoření 
smlouvy v ERP

Aktualizace 
statusu 

smlouvy v 
databázi SQL

Odeslání 
emailové 
notifikace 

administrátorovi

Jaké výhody přinesla automatizace procesu

Rychlejší vytvoření 
smlouvy

Zajištění plynulé 
návaznosti procesů

Bezchybnost 
zadaných dat



Podávání daňových 
přiznání

Czech Property Investments, a.s.



Podávání daňových přiznání

CO NAŠEHO KLIENTA TRÁPILO?

Klient mající 270 entit se potýkal s nutností podat 
průměrně 650 řádných daňových přiznání, 
kontrolních a souhrnných hlášení za měsíc. Zjistili 
jsme, že časová náročnost tohoto procesu byla více 
než 35 hodin/měsíc.

JAKÉ ŘEŠENÍ JSME IMPLEMENTOVALI?

V rámci automatizace jsme vytvořili denní proces 
zasílání daňových přiznání, kontrolních výkazů a 
souhrnných výkazů finančním institucím ve formě 
datových zpráv s využitím interní aplikace klienta.

„Jste zahlceni administrativou spojenou s podáváním daňových přiznání a souvisejících dokumentů a celý proces je 
tak pro Vás časově náročný?



Podávání daňových přiznání

Procesní mapa automatizovaného procesu

Identifikace 
souborů 

určených ke 
zpracování

Kontrola dat 
souborů na 
daňovém 
portálu

Vytvoření a 
odeslání 

datové zprávy 
v Sharepointu

Notifikace o 
odeslaných 

dokumentech 
účetní

Jaké výhody přinesla automatizace procesu

Zkrácení doby podání 
dokumentů

Úspora 2 FTEsEliminace chyb při 
zadávání dat

Zastupitelnost 
procesu



Vybudování
centra excelence

VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.



Vybudování centra excelence

CO NAŠEHO KLIENTA TRÁPILO?

V podniku je těžké najít a definovat možné procesní 
optimalizace. Procesy tak zůstávají v zastaralé a 
neefektivní podobě po mnoho let. Externí analýza je 
vždy vítaná, ale je potřeba i interní širší pohled na 
celý systém podnikových procesů. Náš klient si také 
přál atraktivnější prostředí, které by zajímalo mladší 
generaci zaměstnanců a nové talenty.

JAKÉ ŘEŠENÍ JSME IMPLEMENTOVALI?

Transformaci společnosti zevnitř urychlí vznik 
Centra excelence (CoE). Jedná se o interní tým lidí 
vyškolených pro práci s robotickou platformou. 
Centrum excelence v první řadě zlepší interní pohled 
na možné úspory v podnikových procesech a také 
umožní jejich samotnou automatizaci.

„Chcete zefektivnit chod Vašeho podniku, ale nevíte, jak identifikovat procesy vhodné k opitmalizaci?“



Vybudování centra excelence

Průběh vzniku Centra excelence

Výběr 
vhodných 
kandidátů 

týmu (CoE)

Zaškolení 
kandidátů

Identifikace 
procesů k 

automatizaci

Automatizace 
procesů

Přínosy interního centra excelence

Vytvoření rámce pro 
kontinuální změnu a 

zlepšování 
výkonnosti

Zvýšení přidané 
hodnoty pracovníků

Implementace 
procesních 

optimalizací interně



Děkujeme za vaši 
pozornost.

V případě dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat na
info@innovationpath.eu


