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EDI KOMUNIKACE-VŠEOBECNÉ 

INFORMACE 

EDI VŠEOBECNÉ INFORMACE 

 

EDI je mezinárodní formát elektronických zpráv, jehož účelem je stanovit, jaký formát budou mít zprávy 
předávané mezi různými informačními systémy a zároveň určuje formu tohoto předání. Na standard EDI v ČR 
dohlíží organizace GS1 ČR. Ta určuje tzv. národní subset, tj. prvky zpráv, které musí být v EDI zprávě obsaženy. 
Takováto zpráva potom dojde jakémukoliv cílovému partnerovi pomocí mezinárodní identifikace organizace 
GLN.  
 
Globus provozuje všechny běžné typy EDI-zpráv ve formátu EANCOM, standard D01B, viz příloha. 
 
Zavedení EDI u Globusu je třeba chápat jako změnu způsobu přenosu objednávek (ORDERS) a ostatních  typů  
zpráv. Místo faxu Vám bude naše objednávka doručena elektronickou cestou. 
 
Existují 2 možnosti přenosu zpráv elektronickou cestou: standardní a s výstupem přes Internet (s využitím služeb 

některého z  providerů). 

Na konci tohoto dopisu je stručný přehled přípravných a testovacích postupů v Globusu, v příloze pak data 

potřebná k zavedení EDI-komunikace s Globusem (seznam identifikačních čísel našich jednotlivých provozů) a 

kompletní seznam odesílaných a přijímaných EDI-zpráv. 
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PRO ZAČÁTEK VÁS PROSÍME O ZASLÁNÍ NĚKOLIKA ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ:  

 Kontaktní osobu pro EDI ve Vaší firmě - jméno, telefon, fax a e-mail 

 Vašeho operátora EDI   

 GLN (EAN, identifikační číslo) Vaší firmy - je nutné k registraci do našeho systému a slouží jako adresa 

při přenosech dat. Pokud ho neznáte, poradí Vám s ním zvolený operátor. 

 Údaj o množství v  objednávce budete chtít v kartonech, nebo ve spotřebitelském balení? 

 V objednávce chcete mít čárové kódy (EANy) spotřebitelských nebo obchodních balení? 
 Budete chtít v objednávce dostávat texty = název výrobku? (u xml2edi je tam automaticky) 

 

K položce zboží v EDI-objednávce/ORDERS odesíláme pouze: EAN zboží, objednané množství, příp. název 
výrobku v max. délce 35 znaků a označení zboží. Žádné další údaje, ani poznámky není možno do zprávy 

zatím přidat!!!  

 
 
 
 
 

Po vzájemné registraci a opravě zalistování výrobků si dohodneme harmonogram dalších pracovních postupů. 

 

NAŠE OSVĚDČENÁ PRAXE  PŘI ZAVÁDĚNÍ ORDERS JE NÁSLEDUJÍCÍ:  

 

 Pokusná objednávka na ověření průchodnosti EDI systému  

 Jednotková objednávka = objednávka kompletního sortimentu odeslaná přes EDI 

 Ostrý provoz na všech domech Globusu bez dalšího faxování 

 Akceptační protokol, podpis Smlouvy 

 

Specifikace a podmínky pro zavedení dalších zpráv pošleme na vyžádání nebo jsou ke stáhnutí na našich 

internetových stránkách Globusu www.globus.cz v sekci pro Dodavatele. 

http://www.globus.cz/

