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ABRA Gen odbavuje téměř dvě třetiny  
objednávek přes ABRA E-shop

Případová 
studie

České zastoupení společnosti Hama hledalo komplexní nástroj  
obchodu a administrativy. Zároveň potřebovalo efektivní řešení datové 
komunikace s německým koncernem. Vybralo si flexibilní informační 
systém ABRA Gen, který přes integrovaný ABRA E-shop vyřizuje  
téměř dvě třetiny B2B objednávek.

Historie německé firmy Hama se datuje už od 
dvacátých let minulého století. České výhradní 
zastoupení Hama spol. s r.o. založil Jaroslav Trepeš 
v roce 1991 poté, co u německé firmy brigádničil 
a následně do Československa začal dovážet 
fotopříslušenství ve větším množství. V roce 1998 
také založil obchodní zastoupení Hama na Slovensku.  
 
V současnosti obě firmy zaměstnávají dohromady 
165 zaměstnanců. Hama dnes prodává nejen 
fotografické příslušenství, ale rovněž počítačové 
periferie, elektroniku a přístroje pro domácnosti. 
Česká Hama do světového portfolia přispívá i vlastní 
výrobou fotorámečků v Syrovicích.

ABRA E-Shop 
Pro české zastoupení Hama je klíčový obchod.  
Základním prodejním nástrojem je B2B e-shop, přes  
který jde 58 % objednávek. Hama používá e-shop 
integrovaný v informačním systému ABRA Gen. 

„E-shop je neustále živá věc. Nikdy 
nemůžeme říct, že máme hotovo. 
Sledujeme trendy v e-commerce  
oblasti a ty za pomocí konzultantů  
z ABRA Software zapracováváme do 
našeho e-shopu,“ říká Jaroslav Trepeš, ředitel 

společnosti Hama pro ČR a SR.

Koncern Hama v číslech 

1923 založení společnosti

2 500 zaměstnanců

550 obchodních zástupců v Evropě

30 000 obchodních partnerů ve více  
než 70 zemích světa 
cca 500 000 000 EUR celkový obrat společnosti



Z elektronického obchodu se 
objednávky automaticky ukládají 
do ERP systému ABRA Gen. 
B2B zákazníci, tedy provozovatelé prodejen, mají do 
internetového obchodu přístup. Mohou v něm svým 
zákazníkům sestavovat nabídky i s vlastními cenami 
a vytvářet objednávky.

Výměna dat
Data se mezi informačním systémem a e-shopem 
vyměňují ve formátu XML. Stejným způsobem probíhá 
také výměna dat s německým koncernem Hama.
 

„Po tom, co jsme e-shop rozšířili 
o specifi cké funkce, máme z mého 
pohledu snad lepší přehled nad 
obchodními daty než naši němečtí 
kolegové,“ doplňuje Jaroslav Trepeš.

IT správa ve dvou lidech
Celé IT zázemí v Hama obstarávají dva lidé. Starají 
se o výpočetní techniku i informační systém 
ABRA Gen. 

„Při správě systému využíváme 
konzultanty z ABRA Software, cena je 
adekvátní a my nepotřebujeme další 
odborníky ve fi rmě,“ říká Jaroslav Trepeš.

Reporty v ABRA BI
Hama aktivně používá patnáct různých reportů, 
které jsou automaticky generované v ABRA BI. 

„Oblíbil jsem si zasílání tabulek mailem,“ 
chválí si manažerské rozhraní Jaroslav Trepeš, 

„v ABRA BI sleduji obraty, nejprodávanější 
zboží, kontroluji marže, vývoj zákazníků, 
stavy skladů a sleduji tzv. ležáky. ABRA BI 
mi šetří spoustu času.“
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Implementované moduly ABRA Gen:



Název      Hama spol. s r.o.

Obor      elektronika

Místo      Jihomoravský kraj

Počet zaměstnanců    144

Roční obrat     400 mil. Kč

Web      www.hama.cz

Informace o společnosti

Elektronická výměna dokumentů 
EDI je v B2B segmentu standardem
 „S obchodními partnery musíme 
komunikovat pružně. Jejich systémy 
nejsou často schopny se rychle 
přizpůsobit změnám. My ABRA Gen 
ohýbáme hodně, ať už jde o uživatelské 
vlastnosti, funkce e-shopu nebo EDI 
komunikaci. Práce s elektronickými 
doklady nám přinesla hodně výhod, 
například fakturantky již nemusí ručně 
porovnávat příjemky s dodacími listy, 
šetříme tak čas a máme jistotu nulové 
chybovosti při vystavování faktur,“ 

říká Marek Boro, IT manažer a správce ABRA Gen.

Budoucnost
Hama neustále sleduje vývoj elektroniky 
a přizpůsobuje se nejen produktovým řadám, 
ale také novým oblastem, jako jsou potřeby pro 
domácnost, školní potřeby apod. Proto Hama 
v současnosti nabízí 18 000 aktivně prodávaných 
produktů ze všech myslitelných kategorií příslušenství. 
Všem potřebám fi rmy i stálému růstu se přizpůsobuje 
také informační systém ABRA Gen.

„S ABRA Gen dostáváme vše, co pro 
rozvoj Hamy potřebujeme. V porovnání 
s přínosy jsou náklady na provoz 
ABRA Gen malé,“ shrnuje Jaroslav Trepeš.


