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Aktuality – červen 2019
Elektronické stravenky

Webové služby COOP

V našem projektu CIS přijímáme
k automatickému zaúčtování informace
o provedených platbách elektronickými
stravenkami na prodejnách, např.
Edenred, Benefit Plus, Sodexo, UP ČR,
Gusto.

V loňském roce proběhlo jednání na
COOP,
kde
jsme
informovali
o možnostech využití webových služeb
v projektech PORS. Zatím máme tyto
služby zakomponovány ve svých
informačních systémech jako jediný
dodavatel.
Je dokončeno testování na číselníku
zboží, který je možno importovat do
projektu
Velkoobchodního
skladu
v současném rozsahu. Postupně budou
data rozšířena o další údaje, které je
možné přes webové služby předávat.

Rovněž mzdový program podporuje
využívání
elektronických
stravenek
(Sodexo, Edenred a COOP - Dobrá
karta): nahrání čísel karet do seznamu
zaměstnanců, automatické vytvoření
srážky
zaměstnancům
za
počet
odebraných stravenek, zajištění výstupu
souboru pro dobití jednotlivých karet
zaměstnancům.

Dne
3.6.2019
COOP
zpracování
webových služeb dočasně pozastavil.

Track and Trace

GDPR a anonymizace dat

Od 20. května letošního roku platí
povinné sledování cigaret od výrobce až
po konečného prodejce tzv. Track and
Trace. Vzhledem k náročnosti zajištění
této povinnosti na velkoobchodě zvolila
všechna družstva používající systém CIS
přímý závoz na prodejny. Připravili jsme
dvě varianty řešení. Jedna spočívá
v klasickém zpracování dodavatelského
elektronického dodacího listu přímo na
prodejně v modulu MIS, druhá pak
představuje určitou formu crossdockingu,
kdy se tento dodací list importuje do
velkoobchodního modulu CIS a na
prodejnu jde pak ve stejném formátu jako
ostatní elektronické DL z VO. Pro oba
případy jsme vytvořili nový importní
program. Následně je pak pro obě
varianty
generovaná
elektronická
fakturace za dekádní období, která se
zpracuje na centrále v IS CIS.

Počátkem prosince 2018 schválila
Sněmovna nová pravidla ochrany
soukromí, která navazují na evropské
nařízení GDPR (Obecné nařízení
o ochraně osobních údajů). Nový zákon
o zpracování osobních údajů nyní
zpracovává Senát.
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Poslanecké úpravy se ale dotýkají
především připomínek vědy, medií a měst
a obcí. Dopad schváleného zákonu na
sféru obchodních organizací je tak zcela
minimální.
V systému PORS je možnost smazání
osobních a citlivých dat součástí modulu
GDPR. S její pomocí je možno pro daný
modul vymazat ze všech dokladů a zápisů
osobní údaje klienta a nahradit je
neutrálním
textem.
Ostatní
data
nepodléhající GDPR pak mohou zůstat
zachována.

