
Doświadczenia z projektu zrealizowanego przez 

Castorama Polska przy udziale firmy Edison 

Faktury elektroniczne 
jako element łańcucha 
dostaw  



Program optymalizacji dokumentów księgowych 

Zakres projektu i cele projektu 

Główne problemy w procesie tradycyjnym 

Wdrożony komunikat EDI Invoice 

Włączanie dostawców do projektu 

Problemy w trakcie realizacji 

Projekt w liczbach 

Kryteria sukcesu i bilans korzyści 
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Agenda 



Program Optymalizacji Dokumentów 

Księgowych 

EDI Faktury 

Skanowanie i OCR 
+ Archiwum 

Elektroniczne 

Również odbieranie 
dokumentów 

elektronicznych 
(inne niż EDI) 

Regionalizacja 
Księgowości 

Automatyczna 
komunikacja 

mailowa 

- Noty debetowe 

- Dowody Wyjścia 
(zwroty) 

- itd. 



Zakres projektu 

• Reorganizacja księgowości 

• Wdrożenie procesów kontrolnych  

• Zmiany w umowach z dostawcami – umowa EDI 

• Uruchomienie komunikatu EDI – INVOICE 

• Uruchomienie automatycznej walidacji 

• Uruchomienie archiwum elektronicznego dla zamówień  
i faktur 

• Uruchomienie komunikatu zwrotnego APERAK 

 

EDI 
Faktury 



Cele projektu 

Optymalizacja w procesie 
obiegu 

• Likwidacja obsługi poczty - otwieranie 
kopert, potwierdzenia odbioru. 

• Wyeliminowanie problemów faktur 
dotyczących innego sklepu. 

• Wyeliminowanie zaginięć faktur. 

• Zminimalizowanie czasu pomiędzy 
datą otrzymania a zaksięgowaniem 
faktury. 

• Wyeliminowanie procesu 
segregowania i archiwizacji 
dokumentów. 

Optymalizacja w procesie 
księgowania 

• Wyeliminowanie błędów formalnych. 

• Wyeliminowanie błędów 
uniemożliwiających uzgodnienie  
faktury z zamówieniem. 

• Przyspieszenie  rejestracji faktur 
m.in. na potrzeby supply chain 
finance. 

 

EDI 
Faktury 



EDI 
Faktury 

Główne problemy 

w procesie tradycyjnym 



Wdrożony komunikat  

EDI Invoice 
EDI 

Faktury 



Włączanie dostawców  

do projektu 

• Wolumen dokumentów  

• Status edi-enable  i determinacja Dostawcy 

• Faktoring odwrócony 

Kwalifikacja 

dostawców 

• Kontakt z Dostawcą ustalenie szczegółów procesu 

• Wyjaśnianie zapisów umowy 

• Konfiguracja systemów 

Wysłanie 

umowy EDI 

• Konieczne przed uruchomieniem faktury EDI 
Zamówienie 

EDI 

• Przesłanie próbnych dokumentów do Edisona 

• Przesłanie próbnych dokumentów do Castorama –  
weryfikacja jakości faktur min. 2 tygodnie 

Faktura  EDI - test 

• Oświadczenie Castorama o zakończeniu testów 

• Potwierdzenie Dostawcy o zaprzestaniu wysyłki faktur 
drogą tradycyjną 

Faktura EDI - 
produkcja 

EDI 
Faktury 



Problemy 

w trakcie realizacji 
EDI 

Faktury 



Projekt w liczbach 

  

• Zamówienia 

• Faktury 

• Korekty 

• Dostawcy 
faktury 

• Dostawcy 
zamówienia 

Wszystkie 
(miesięcznie) 

• 165 tys. 

• 160 tys. 

• 28 tys. 

 

• ponad 500 

 

EDI 
(miesięcznie) 

• 95 tys. 

• 60 tys. 

• 3 tys. 

• 113 (w tym 28 
wysyła korekty) 

• 350 

6 Regionalnych Centrów Księgowych 

72 Sklepy 

powyżej 60 tys.SKU 

EDI 
Faktury 



Kryteria sukcesu 

• wyznaczenie działu Księgowości jako jedynego 
właściciela procesu EDI Faktury 

Właściciel 
procesu 

• utworzenie stanowiska koordynatora ds. EDI w 
celu objęcia nowych kompetencji i 
nadzorowania procesu przyłączania dostawców 
– ponad 38% faktur przesyłanych jest przez EDI 

Koordynator 
EDI 

• zbudowanie mierników i narzędzi kontroli 
nowego procesu – raporty i procedury Mierniki  

EDI 
Faktury 



• determinacja oraz czynne wsparcie ze 
strony Sponsora we wprowadzeniu zmian 

Rola 
Sponsora 

• zapewnienie właściwej koordynacji u 
wszystkich  zaangażowanych w projekt 
graczy: KITS, EDT, Edison, własne IT, 
Regionalne Centra Księgowe, Księgowość 
Centrali 

Koordynacja 

• rozwiązanie problemów prawnych poprzez 
prawidłowo skonstruowaną umowę EDI 
pomiędzy Castorama a Dostawcami 

Umowa 

EDI 
Faktury Kryteria sukcesu 



Bilans korzyści 

 

 

 

Redukcja  
etatów 

Przekierowanie 
zasobów ludzkich do 
innych zadań/działów 

Eliminacja 
procesów 
ręcznych 

Poprawa 
wskaźnik

ów 

Obniżenie 
kosztów 

archiwum 

Zgodność 
z CSR 

Poprawa 
komunika

cji z 
dostawca

mi 

Korzyści dla dostawców:  

- udział w programie finansowania  

- niższe koszty procesowania 

dokumentów 

EDI 
Faktury 



Dziękujemy za uwagę 

• Monika Pietryszak 
● Dyrektor ds. Księgowości i Podatków, Castorama Polska Sp. z o.o. 

 

• Andrzej Pasula 
● Dyrektor ds. Rozwoju, Edison S.A. 

 

EDI 
Faktury 



Jeśli poszukują Państwo godnego zaufania partnera, oferującego najlepszej 
jakości usługi EDI oraz kompleksowe wsparcie handlowe i techniczne, 
zapraszamy do kontaktu: 
 
EDISON S.A. 
ul. Dobrego Pasterza 122 A       
31- 416 Kraków 
 

Jesteśmy pierwszym Operatorem EDI w Polsce, specjalizujemy się w 
tematyce EDI, oferujemy wsparcie techniczne i doradztwo na każdym etapie 
wdrożenia projektu i po jego zakończeniu, posiadamy certyfikat zgodności z 
międzynarodowymi standardami GS1. 

12 425 09 70 
dh@edison.pl  
 

Płowiecka 3                                                                             
04-501 Warszawa 
 

mailto:dh@edison.pl

