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Progress Cycle je velkoobchod 
s cyklistickým zbožím s výhradním 
zastoupením cyklistického vybavení 

značek Giant, Giro, Bell, CamelBak 
a dalších. S 30 zaměstnanci produ-
kuje roční obrat 166 mil. Kč v prodeji 
a v servisních službách.
Josef Přib, zakladatel a výkonný 
ředitel Progress Cycle, začal své 
podnikání jako muzikant a hudební 
manažer. Založil legendární vyda-
vatelskou firmu Monitor (dnes EMI/
Warner Music). V hudebním průmys-
lu působil celých 18 let, následně 
podnikal v bankovnictví v investič-
ních společnostech. Působil krátce 
i v Patria. Ke kolům se dostal až 
ve svých 36 letech v Americe, kde 
propadl mountain bikingu, který 

se pro něj stal sportem č. 1. V roce 
1997 založil firmu Progress Cycle, 
která si do svého portfolia výhradních 

obchodních zastoupení vybírá pouze 
technologické a designové špičky 
svého oboru. Josef Přib výběr značek 
komentuje: „V počátcích jsme každý 

rok uváděli 3 nové značky na český 
trh. Giant byl naše největší chlou-
ba. V začátcích jsme o tuto značku 
usilovali dvakrát, avšak neúspěšně. 
Pak nás Giant po několika letech sám 
oslovil s dotazem na spolupráci. To pro 
nás bylo ocenění toho, že svou práci 
děláme dobře.“

MODERNÍ IT V OBCHODU
Stejně jako výrobky, které prodává, 
vybírá Progress Cycle také techno-
logie, které v každodenní obchodní 
praxi používá. O využití informačních 

PROGRESS CYCLE, ČESKÝ PRODEJCE SVĚTOVÝCH KOL
Prodejce kol a cyklistického příslušenství Progress Cycle pro svůj online B2C prodej 
používá ABRA eSHOP, který je spravován přímo z informačního systému ABRA G3.
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Josef Přib, předseda představenstva a výkonný ředitel Progress Cycle

„E-SHOP S PŘÍMÝM PROPOJENÍM NA ERP NÁM 
ZKRÁTIL EXPEDICI ZBOŽÍ O JEDEN DEN.“

Josef Přib
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technologií hovoří IT manažer David 
Krásenský: „Snad kromě mailů pou-
žíváme systém ABRA G3 na veškerou 
práci v obchodní agendě.“ 
Dříve Progress Cycle používal 
DOS verzi ekonomického systému 
ABRA Gold. V roce 2007 vypsal vý-
běrové řízení na moderní informační 
systém, ve kterém uspěla ABRA ve 
verzi G3. „ABRA pro nás byla jasnou 
volbou, byla optimální kombinací uni-
verzálního řešení, funkcí a ceny,“ popi-
suje výběrové řízení David Krásenský. 

PŘÍNOSY ERP
„ERP ABRA nám pomáhá především 
s vyřizováním stále vyššího počtu 
elektronických objednávek, které byly 

v dřívějších dobách mnohem častěji 
realizovány faxem nebo přes telefon. 
Nedokážu si představit jiné ERP, které by 

nám nabídlo tolik, co ABRA. Ze systému 
G3 dostáváme všechny obchodní infor-
mace,“ pokračuje David Krásenský.

ABRA ESHOP
Především v samotném obchodním 
procesu je největším přínosem přímé 

propojení e-shopu s informačním 
systémem. „ABRA eSHOP, který 
používáme k přímému prodeji koncovým 

zákazníkům (B2C), provázaný na ERP 
nám šetří čas. Již nemusíme přepiso-
vat offline objednávky. Náš obchodník 

jednoduše každé ráno zpracuje příchozí 
objednávky. Tím jsme zkrátili expedici 
zboží o jeden den, což samozřejmě vy-
hovuje nejen nám, ale především našim 
zákazníkům,“ říká Josef Přib.

RYCHLEJŠÍ PRODEJ
Další urychlení práce přichází s elek-
tronickým vystavováním faktur přes 
OLE rozhraní. Automaticky také z jed-
notlivých objednávek v informačním 
systému vznikají skladové karty, na 
jejichž základě jsou tvořeny odběra-
telské předobjednávky a celé kolečko 
končí přes naskladnění ve skladu 
u zboží v rukou objednatele.

PROGRESS CYCLE = GIANT
Progress Cycle spolupracuje se 
stovkou koncových prodejců kol Giant. 
Provozuje exkluzivní franchisové 
prodejny, v nichž se prodává převážně 
značka Giant. Program Concept Store 
má několik úrovní spolupráce, od 
konceptu odděleného prostoru v pro-
dejně, která prodává i jiné značky, až 
po stoprocentní obchody s vyhrazeným 
prostorem pouze pro značku Giant.

Progress Cycle se podílí na rozvoji tak 
krásného sportu, jakým je cyklistika. 
Byl u boomu horských kol, a je tu 
i nyní, kdy přichází comeback silnič-
ní cyklistiky a na popularitě nabývá 
cykloturistika jako způsob aktivního 
životního stylu.

Prodejna kol a příslušenství v Hostivicích

PODNIKATELSKÝ PŘÍBĚH PROGRESS CYCLE

„NEDOKÁŽU SI PŘEDSTAVIT JINÉ ERP, KTERÉ BY 
NÁM NABÍDLO TOLIK, CO ABRA. ZE SYSTÉMU G3 
DOSTÁVÁME VŠECHNY OBCHODNÍ INFORMACE.“

David Krásenský

objednání zboží automatické zpracování
objednávek z e-shopu v ERP 

expedice zboží 
zákazníkovi

AUTOMATIZACE ZPRACOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH OBJEDNÁVEK


