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EDITEL 
connecting your business  
Sme EDITEL, popredný medzinárodný poskytovateľ služieb v oblasti EDI 
(Electronic Data Interchange). Sme špecialisti na elektronickú fakturáciu, 
dôveryhodnú archiváciu, automatizáciu výmeny obchodných dokumentov.
Naším cieľom je optimalizácia obchodných procesov medzi obchodnými 
partnermi. Vďaka nášmu zázemiu a pôsobnosti v mnohých krajinách sme 
ideálnym partnerom pre všetky typy zákazníkov od drobných živnostníkov 
až po medzinárodné spoločnosti.

Elektronická archivácia

E-fakturácia

EDI integrácia

EDI komunikácia



Business
monitoring
a reporting

            40 rokov skúseností 
v oblasti dodávateľských reťazcov  

EDITEL ponúka komplexné portfóliio EDI riešení pre firmy všetkých veľkostí
z rôznych priemyslových odvetví. Rozsiahle skúsenosti a hlboké odborné
znalosti získané počas 40 rokov praxe sú zárukou úspešnej realizácie
akéhokoľvek EDI projektu.

Konzultácie

Webové EDI



Pokiaľ majú komunikačné procesy medzi 
spoločnosťami dlhodobo úspešne fungovať, musia 
byť bezpečné, spoľahlivé a jednoduché. Moderným 
a osvedčeným prostriedkom je EDI (Electronic Data 
Interchange), ktorý umožňuje elektronickú výmenu 
obchodných dokumentov.

eXite® je jednou z najväčších medzinárodných B2B
platforiem. Každoročne viac ako 20 000 spoločností
spracuje prostredníctvom platformy eXite® spoločnosti
EDITEL viac ako 400 miliónov transakcií.

Pripojenie k platforme eXite® pokryje akékoľvek vaše 
komunikačné procesy s obchodnými partnermi. Všet-
ky obchodné dokumenty, ako elektronické objednávky, 
dodacie listy, faktúry atď., môžu byť prenášané v reál-
nom čase, bezpečne a jednoducho. Znamená to, že už 
nebudete musieť strácať čas používaním tradičných ko-
munikačnýchkanálov, ako sú telefón, fax alebo e-mail. 

Získané výhody

  Spoľahlivý prenos obchodných
   dokumentov v reálnom čase
  Jedno pripojenie pre všetkých obchodných partnerov
  Maximálna bezpečnosť a dostupnosť dát
  Sledovateľnosť všetkých transakcií
  Podpora v režime 24/7
  Dostupné skrz odvetvia a krajiny
  Založené na medzinárodných štandardoch GS1

Naši klienti

EDI komunikácia



Naši klienti

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

Začnite využívať výhody distribúcie produktov a služieb 
podporovaných elektronickou výmenou obchodných 
dokumentov. Maximalizujte efektivitu svojho dodáva-
teľského reťazca prostredníctvom automatizácie a integ-
rácie. Či už ide o proces objednávania, fakturácie (e-fak-
turácia), 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. Všet-
ky nami ponúkané riešenia sú na mieru prispôsobené 
požiadavkám klientov. Podľa vašich potrieb vám 
môžeme poskytnúť integrované riešenia využívané for-
mou služby alebo ako inhouse riešenie. 

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
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Elektronická forma fakturácie vám umožní výrazne 
zjednodušiť a zefektívniť proces prijímania alebo vysta-
venia faktúr. Ťažiť z výhod elektronického spracovania
budete ako v krátkodobom, tak aj v dlhodobom hori-
zonte. Podľa medzinárodných štúdií možno ušetriť až
51 EUR* za každý jednotlivý obchodný prípad od zasla-
nia objednávky až po fakturáciu. EDITEL ponúka rieše-
nie pre jednotlivé oblasti alebo integrované riešenie s 
pokrytím všetkých bežných komunikačných kanálov. 
Všetky riešenia sú v súlade s platnými právnymi pred-
pismi a prispôsobené na mieru ako odosielateľovi, tak 
aj príjemcovi faktúr. 

Výhody e-fakturácie

  Výrazná úspora nákladov od zaslania objednávky
   až po fakturáciu
  Plný súlad s legislatívou SR, EÚ a ďalších štátov sveta

  Bez potreby manuálneho zadávania dát
  Nižšia chybovosť a celkové zrýchlenie spracovania
  Úspora až 80 % na tlači, balnom a poštovnom
  Lepšia podpora všetkých firemných procesov

Výhody riešenia pre e-fakturáciu 
spoločnosti EDITEL

  Štandardizované riešenia pre všetkých obchodných
   partnerov (vystavovatelia/príjemcovia faktúr)
  Bezpečný a sledovateľný prenos faktúr

   prostredníctvom platformy eXite®
  Konverzia do požadovaného formátu

   (EDI, PDF, XML, ...)
  Archivácia v súlade so zákonom
  Úplná automatizácia
  Elektronický podpis a časové pečiatky

E-fakturácia

Naši klienti



Spoločnosť EDITEL vyvinula špičkové riešenie trustIT
pre elektronickú archiváciu, ktoré je koncipované ako
univerzálne úložisko pre všetky typy archivovaných dát
bez ohľadu na pôvod, dátový formát alebo prítomnosť
elektronického podpisu.

Umožňuje dlhodobú a profesionálnu archiváciu počas
zvolenej doby, s garantovanou integritou a autenticitou
vložených dát. Riešenie je v súlade so všetkými legis-
latívnymi požiadavkami a predpismi, riadi sa zároveň 
odporúčaniami na úrovni EÚ. Najčastejšie je používané 
pre archiváciu daňových dokladov, zmlúv, digitalizo-
vaných dokumentov, správ z dátových schránok a pod. 
Archivačné riešenie môže byť využívané podľa potreby 
v rôznych režimoch a v rôznych stupňoch integrácie s 
ostatnými IT systémami. S dokumentmi možno aktívne 
pracovať v rámci užívateľského rozhrania trustIT, pris-
tupovať k nim z aplikácií tretích strán, alebo môže tvoriť 
elektronický archív samostatnú legislatívnu poistku po-
pri existujúcich DMS/workflow systémoch. trustIT môže 
byť využívaný formou služby alebo ako inhouse riešenie. 

 Získané výhody  

  Profesionálna archivácia s najvyššími
   bezpečnostnými štandardami
  Archivácia akéhokoľvek formátu dát
  V súlade s legislatívou EÚ
  Zaručená integrita dát po celý čas archivačnej doby
  Automatické generovanie metadát archivovaných

   dokumentov
  Rozhranie integrované do platformy eXite®
  Webové užívateľské rozhranie
  Náhľad a možnosť stiahnutia originálnych dokumentov
  Možnosť autorizovaného exportu dát
  Škálovateľné riešenie

Elektronická archivácia

Naši klienti



Nástroj pre business monitoring a reporting od spo-
ločnosti EDITEL zabezpečuje komplexný monitoring a 
kontrolu podnikových procesov, ktoré sú kľúčové pre 
komunikáciu vašej spoločnosti s obchodnými partner-
mi. Budete mať úplný prehľad o všetkých vymieňaných 
obchodných dokumentoch, o ich vzájomných väzbách, 
správnosti obsiahnutých informácií a v neposlednom 
rade tiež o celkovom stave jednotlivých obchodných 
prípadov.
Systém vám umožní skontrolovať objednané množstvo 
tovaru uvedené v objednávkovom formulári, porovnať 
ho s príslušnými dodacími listami, zabezpečiť potvr- 
dnie objednávky a faktúry, a tým zabezpečiť bezproblé- 
mový priebeh procesov. Riešenie pre business monito-
ring a reporting je veľmi flexibilné a môže byť nasadené 
v najrôznejších konfiguráciách. Súvisiace kontrolné 
mechanizmy môžu byť nastavené priamo na on-line 
platforme, ktorá zobrazuje všetky informácie od elekt-
ronických dokumentov, procesov a stavových ukazova-
teľov až po elektronické podpisy.

Užívatelia majú možnosť veľmi jednoducho upraviť uží-
vateľské rozhranie a nastaviť vyhľadávanie tak, aby zod-
povedali presne ich potrebám. Prostredníctvom business 
monitoringu a reportingu získate rýchly a efektívny prístup 
k dôležitým informáciám. 

Získané výhody

  Monitorovanie čiastkových stavov alebo celých
   obchodných prípadov
  Možnosť upozornenia na konkrétne chybové stavy 
  Jasné zobrazenie väzieb jednotlivých dokumentov
  Možnosť exportu dát a zasielania e-mailových notifikácií

   na neštandardné stavy
  Přívětivé uživatelské rozhraní včetně podpory mobilních 
zařízení

  Bezpečná archivácia všetkých elektronických
   obchodných dokumentov
  Rozšírené a pokročilé možnosti vyhľadávania 

Business monitoring

Naši klienti

 Business monitoring  

  Monitoring a vizualizácie 
obchodných prípadov

  Sledovanie dokumentov
  Reporty a notifikácie
  On-line portál
  Podpora mobilných 

zariadení

  Viacstupňové workflow 
(automatizované 
alebo manuálne)

 Vkladanie príloh a 
komentárov  
 

Schvaľovacie procesyMonitoring

  Párovanie obsahu 
 dokumentov
  Notifikácie o stave
  Overenie faktúry
  Identifikácia odchýlok 
dodávky

Párovanie dokumentov

  Užívateľsky definovateľné 
reporty

  Exporty dát
  E-mailová notifikácia

   Automatická
   Manuálna

Reporting

=

Riadenie upomienok 
Funkčnosti pre exporty 
a zmenu riešiteľa



Webové EDI je ideálnou voľbou pre malé a 
stredne veľké spoločnosti, ktoré majú záujem o 
výmenu elektronických obchodných dokumentov 
prostredníctvom EDI.
Zriadenie webového EDI je mimoriadne jednoduché a 
nákladovo efektívne. Jediné, čo vyžaduje, je prístup 
na Internet. Aby ste mohli webové EDI využívať, nie je 
potrebné uskutočniť zložitú implementáciu. Akonáhle 
si založíte vlastný účet, budete „EDI-ready“ a budete 
môcť vymieňať obchodné dokumenty s vašimi obchod-
nými partnermi.
Štruktúrované dáta v EDI formáte sú prenášané pomo-
cou B2B platformy eXite®, ktorá vďaka vysokej mie- 
re dostupnosti zabezpečuje spoľahlivý príjem a odosie- 
lanie všetkých obchodných dokumentov. 

Webové EDI podporuje 
nasledujúce formáty správ

  Kmeňové dáta výrobkov (PRICAT)
  Objednávky (ORDERS)
  Dodacie listy (DESADV)
  Príjemky (RECADV)
  Faktúry (INVOIC)

Získané výhody
  
  Nevyžaduje implementáciu
  Veľmi rýchle zriadenie
  Priaznivé náklady
  Užívateľsky prívetivé prostredie
  Digitálny podpis faktúry

Webové EDI

Naši klienti



EDITEL pomáha svojim zákazníkom pri realizácii projektov
všetkých veľkostí. Využíva pritom rozsiahle know-how 
technologického, odborového aj realizačného charakteru.
Podľa potreby sú jednotlivé projekty doplnené službami, 
ktoré výrazne uľahčujú a zrýchľujú proces implementácie. 
V rámci rozsiahlych projektov s veľkým počtom partnerov
ide najmä o službu Partner Management. Môže zabez- 
pečovať jednorazové zapojenie komunity partnerov na 
kľúč a ich komplexnú dlhodobú správu. Partner Manage-
ment vychádza z dlhodobých skúseností a dôsledne 
využíva metodiku EDITEL Agile Delivery.

EDITEL ponúka služby najmä
v nasledujúcich oblastiach

  Partner Management jednorazovo aj dlhodobo
  Konzultačné služby
  Optimalizácia procesov

Získané výhody
 
  Implementácia EDI, ktorá šetrí váš čas a zdroje
  40 rokov skúseností v oblasti EDI projektov
  Rýchle a časovo efektívne prepojenie s vašimi partnermi
  Asistencia a podpora vašim obchodným partnerom

Konzultácie

Naši klienti



EDITEL SK s.r.o. 
Slowackého 1/A

821 04 Bratislava, Slovensko 

www.editel.sk

EDITEL CZ s.r.o. 
V parku 2294/2 

148 00 Praha, Česká republika 

www.editel.cz

EDITEL Austria GmbH
Brahmsplatz 3

1040 Viedeň, Rakúsko 

www.editel.at 

EDITEL Hungary Kft.                                         
Baross u. 89.                                  

2040 Budapešť, Maďarsko

www.editel.hu

EDITEL Adria d.o.o. 
Ulica grada Vukovara 284 

10000 Záhreb, Chorvátsko

www.editel.hr

EDISON S.A. Poland
ul. Dobrego Pasterza 122A 

31-416 Krakov, Poľsko

www.editel.pl

plus obchodní partneri vo viac ako 20 krajinách!

EDITEL GROUP  
K VAŠIM SLUŽBÁM 

www.editel.sk



www.editel.sk


