
Ušetrite náklady vďaka 
automatizácii obchodných 
procesov

Začnite využívať výhody distribúcie produktov a služieb 
podporovaných elektronickou výmenou obchodných doku-
mentov. Maximalizujte efektivitu svojho dodávateľského 
reťazca prostredníctvom automatizácie a integrácie. Či už 
ide o proces objednávania, fakturácie (e-fakturácia), alebo 
riadenie skladov, automatizované procesy vám pomôžu 
ušetriť peniaze a ďalšie zdroje na každom kroku, a to vďaka:

 Výrazne menším nárokom na spracovanie dokumentov
 Využitiu presných a aktuálnych dát
 Podstatne lepšej spolupráci s obchodnými partnermi
  Bezproblémovým napojením poskytovateľov logistických 
služieb a ďalších partnerov

 
 

EDITEL ponúka širokú škálu EDI riešení, ktoré vám umožnia 
plne pokryť všetky vaše B2B procesy. Všetky nami ponú-
kané riešenia sú na mieru prispôsobené požiadavkám 
klientov. Podľa vašich potrieb vám môžeme poskytnúť 
integrované riešenia využívané formou služby alebo ako 
inhouse riešenie.

 

EDI INTEGRÁCIA

Získané výhody 
  Efektívnejšie a úspornejšie obchodné procesy
  Maximálna flexibilita
  Možnosť voľby medzi outsourcingom  
alebo inhouse riešením

  Komunikácia pomocou platformy eXite®

  E-fakturácia
  Elektronická archivácia v súlade s  
právnymi požiadavkami

  Business monitoring a reporting
  Workflow management
  Platformová nezávislosť
  Podpora v režime 24/7

EDI INTEGRÁCIA

EDI integrácia



Validácia dát  

  Validácia dát založená na
   syntaxe
   požadovanom obsahu
   porovnaní dokumentu
   master dátach
   logických závislostiach a podmienkach
  Validačné správy

Konverzia

  Konverzia z/do akéhokoľvek formátu 
(EDIFACT, CSV, TXT, XML, IDOC, PDF,…)
  Adaptéry pre rôzne ERP systémy  
(napr. SAP,...)
  Dopĺňanie dát (číselníky)
  Potvrdzovacie správy
  Náhľad jednotlivých dokumentov
  Rozhranie pre B2B platformu eXite®

Archivácia  

  Podpora všetkých dátových formátov
  Zabezpečuje integritu dát
  Flexibilná doba archivácie
  Vyhľadávanie dokumentov,  
náhľad a sťahovanie
  Manuálny upload
  Plne auditovateľný proces 

Bezpečnosť

  Najvyššie bezpečnostné štandardy 
(šifrovanie, ochrana dát)
  Prístupy užívateľov na základe rolí
  Elektronický podpis založený na verejnom 
kľúči
  Časová pečiatka

Tento bezpečnostný modul sa opiera o všetky 
známe bezpečnostné normy a algoritmy: MD5, 
SHA1, SHA2 (SHA256, SHA384, SHA512), PKCS 
# 7, RC4, RSA, DES, 3DES, CRL. 

Business monitoring a 
reporting
  Monitorovanie a vizualizácia podnikových 
procesov
  Jednotlivé správy a oznámenia
  Workflow pre viacstupňové schvaľovacie 
procesy
  Podpora mobilných zariadení

EDITEL vám ponúka 
nasledujúce služby:
  Komplexnú podporu a analýzu vašich procesov 
pred zahájením projektu

  Implementáciu a realizáciu projektu 

  Komplexnú správu procesu napájania obchodných 
partnerov

  Spoľahlivú podporu vášho EDI systému po zavedení

EDI integrácia
Služba pre maximálnu flexibilitu

Dôležité fakty
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