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Aktuality – říjen 2017
Koordinační porada
Ve čtvrtek 30.11.2017 se
v Havlíčkově
Brodě
v hotelu Slunce od 1000
uskuteční již tradiční koordinační porada
našich uživatelů. Bude rozdělena do dvou
částí. První bude zaměřena na změny
v daňových zákonech, ve druhé vás
seznámíme
s novinkami
v našem
maloobchodním informačního systému
a dalšími očekávanými změnami v roce
2018 jako např. zavádění GDPR.
Oficiální pozvánku budeme posílat do
konce října. Srdečně Vás tímto zveme.
Elektronická fakturace EDI
PORS software, a.s. se dlouhodobě
podílí na testování souborů EDI
fakturace pod novým vývojovým
prostředím na COOP Centru. Mimo
ověřování správnosti dat v zasílaných
souborech
testujeme
také
zprávy
APERAK a COMDIS. Na základě našich
vyhodnocovacích zpráv jsou prováděny
ve spolupráci s firmou EDITEL
požadované úpravy. Projekty PORS jsou
připravené na spuštění elektronické
fakturace COOP, i když z příčin mimo
PORS bude toto zpracování spuštěno až
od 1.1.2018.
Webové služby COOP
PORS software a.s. zpracoval předávání
datových souborů mezi PORS a CGI za
použití webových služeb.
M. Meduna, M. Kratochvílová, M. Maťátková, M. Fořt

V současné době se testuje využití těchto
přenosů pro předávání dat pro modul
Objednávky COOP. Po úspěšném
odladění tato komunikace nahradí
dosavadní způsob přenosu číselníků pro
objednávky COOP Centra.
Vzhledem k rozsahu předávaných dat,
která nebyla pro objednávkový modul
vždy významná, lze očekávat využití
těchto přenosů i pro další činnosti v rámci
družstva, například likvidace faktur,
inventury prodejen a samozřejmě i pro
pokladní systém.
GDPR
Od 25. května 2018 nabyde účinnosti
evropské nařízení upravující zpracování
osobních údajů (GDPR). Ve skutečnosti
jde o rozšíření a upřesnění současného
zákona o ochraně osobních údajů.
Problémem je, že zhruba jen 3% zákona
se zabývají dopadem na technologie, ale
jeho hlavní dopad bude na postupy,
jakými
je
organizace
řízena
a
kontrolována. O technologické záležitosti
se v projektu CIS postará PORS. Jde
o autorizace přístupu, šifrování dat
v databázích a při přenosech po síti,
možnosti smazání údajů, protokoly
z mazání dat, postupy pro mazání dat
ze záložních souborů, atd.
Je zde ale mnohonásobně větší oblast,
o kterou se musí personálně postarat
každá organizace. To rozebereme
v dalším čísle našeho bulletinu.
PORS software a.s.

