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Pomocí nejotevřenějšího API na trhu
je možné informační systémy ABRA
snadno integrovat s ostatními IT 
systémy (například s vaším e-shopem) 
a bez problémů tak automatizovat
většinu činností.

ABRA API umožňuje přístup 
k celé struktuře dat a navíc se 
automaticky přizpůsobuje všem 
jejím zákaznickým změnám, 
včetně rozšíření. Je k dispozici 
s kompletní dokumentací a lze 
rozšířit o vlastní metody.

Když si aplikace dobře rozumějí
Čtyři z pěti tuzemských podniků vnímají jako 
svoji hlavní prioritu zvyšování produktivity za-
městnanců. Zároveň 58 procent firem považu-
je zvyšování produktivity za hlavní cíl v oblasti 
digitalizace, automatizace a robotizace. Data vy-
cházejí z aktuálních průzkumů Asociace malých 
a středních podniků a živnostníků ČR.

Jak ale s digitalizací ve firmě začít, aby zvý- 
šila efektivitu pracovních činností a uspořila  
čas? Základem musí být jednotná evidence 
všech informací a řízení firemních procesů na 
jednom místě. V jednom firemním systému, se 
kterým propojíte všechny další systémy a uni-
kátní aplikace, které pro svoje podnikání po-
třebujete.

Právě integrace firemních agend na jednom 
místě dává velký prostor automatizaci. Takovou 
integraci však lze realizovat jen tehdy, když spo-
lu softwarové nástroje umí správně a rychle ko-
munikovat. Komunikace mezi aplikacemi dnes 
již běžně probíhá online přes internet, a to pro-
střednictvím moderního programátorského roz-
hraní API (Application Programming Interface). 
Je-li API rozhraní integrované přímo v informač-
ním systému, jeho propojení s externími aplika-
cemi je jednodušší, rychlejší a méně náročné 
na datové přenosy.

Když si spolu aplikace dobře rozumějí, přiná-
ší to uživatelům informačních systémů téměř 
neomezené možnosti, jak vylepšit každodenní 
firemní procesy. Data z výroby se přes API po-
šlou do systému, kde se s nimi může dál pra-
covat. Obchodník v terénu odešle přes mobil 
množství prodaného zboží, které se okamžitě 
odečte ze skladu. Manažer si kdykoliv a kdeko-
liv zobrazí v aplikaci pro smartwatch vývoj ob-
ratu nebo stav pohledávek. V systému se také 

hned objeví údaje o množství pohonných hmot, 
který zaměstnanci natankovali během pracov-
ní cesty.

A to je jen malý výčet možností, jak lze v mo-
derním světě využít automatickou komunikaci  
mezi aplikacemi. Abyste mohli využívat všech 
výhod integrace i ve vaší firmě, je potřeba polo-
žit klíčovou otázku: umí váš informační systém 
komunikovat přes API? Pokud ne, je čas hledat 
moderní náhradu. 


