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FLEXIBILNÁ EDI-INTEGRÁCIA 

Či už ide o objednávanie, fakturáciu (e-Faktúra), alebo 
skladový manažment, toto riešenie poskytuje komplexnú 
integráciu procesov elektronického dodávateľského re-
ťazca, garantujúc najvyššiu efektivitu a kvalitu dát.

RIEŠENIE E-FAKTURÁCIE 
PRE VŠETKY POTREBY 

Či už ide o fakturačný portál, podpísané PDF faktúry, či 
tradičné EDI faktúry, EDITEL má to pravé e-fakturačné 
riešenie pre Vaše potreby.

ARCHÍV (EDI) DOKUMENTOV 
SPĹŇAJÚCI POŽIADAVKY AUDITU

Z právneho hľadiska sú splnené všetky požiadavky,  
a to ako pre faktúry, tak aj pre iné dokumenty a formáty.

BUSINESS MONITORING

Umožňuje sledovať všetky EDI transakcie a poskytuje 
komplexné možnosti analýzy.

WEB EDI PORTÁL PRE SME

Ideálne riešenie pre malé a stredné podniky, pretože 
im umožňuje používať EDI s minimálnymi systémovými 
požiadavkami.

A MNOHO ĎALŠIEHO…

Ostatné EDI služby  
v kocke  

€



MAXIMÁLNA BEZPEČNOSŤ A DOSTUPNOSŤ

Pre eXite® zostáva bezpečnosť top prioritou. Toto zahŕňa našu dôveryhodnú 
fail-safe infraštruktúru poskytovanú naším technologickým partnerom, spo-
ločnosťou T-Systems, ako aj kompletnú evidenciu o všetkých transakciách, 
prístupoch k informáciám a ďalších aktivitách. Neustále vylepšujeme a vynovu-
jeme naše bezpečnostné vlastnosti a verifikačné mechanizmy, aby sme spĺňali 
najnovšie technologické štandardy.

  Redundantná infraštruktúra v dátových centrách s vysokým zabezpečením

  Dostupné 24 hodín denne, 7 dní v týždni, každý deň v roku, údržba bez prerušenia prevádzky 
  Koncept viacúrovňového firewall zabezpečenia pre maximálnu bezpečnosť

  Prenos iba zašifrovaných dát

  Digitálne podpísané protokoly o prenosoch (potvrdenie o doručení)

  Priebežné sledovanie schránok

  Periodické audity a penetračné testy pre celú infraštruktúru

NOVÝ EXITE® ONLINE PORTÁL

Sledovanie prenášaných dát je ľahšie ako kedykoľvek predtým vďaka 
 pokročilému vyhľadávaniu a užívateľsky prívetivým možnostiam sledovania 
EDI transakcií. Budete mať úplný prehľad o všetkých EDI operáciách  
cez eXite®, 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

  Denné informácie o stave EDI operácií vďaka inteligentnej nástenke

  Prispôsobiteľné vyhľadávacie obrazovky/pokročilé možnosti vyhľadávania

  E-mailové reporty o stave doručenia

  Ľahšia manipulácia s dátami pri manuálnom nahrávaní EDIFACT, XML, atď.

  Integrovaná aplikácia Location Finder: vyhľadávanie GLN predajní vašich obchodných 
partnerov 

  momentálne je dostupných viac ako 10 000 GLN čísel a pravidelne sa  aktualizujú

  Prístup do eXite® logov

  Vylepšený koncept autorizácie

PRIPÁJANIE NOVÝCH EDI  PARTNEROV 
JE JEDNODUCHÉ   

Navyše, nová verzia eXite® tiež podporuje mnohé priemyselné štandardy, 
ERP/WWS adaptéry a komunikačné kanály. Prakticky nie je žiaden EDI 
 partner, s ktorým by Vaša spoločnosť nemohla komunikovať cez eXite®. 
Toto robí proces pripájania nových obchodných a/alebo EDI partnerov rých-
lejším ako kedykoľvek predtým.

  Komplexné možnosti integrácie s ERP adaptérmi pre SAP, Oracle, Peoplesoft, MQSeries, atď.

  Podpora rôznych priemyselných štandardov (EDIFACT, EANCOM, VDA, ebXML,  
RosettaNet, TRADACOMS, atď.)

  Množstvo rôznych komunikačných kanálov (P2P, AS2, OFTP, X.400, SOAP Web Services, 
FTPs, atď.)

  Prispôsobiteľný proces spracovania 

  Medzinárodný dosah a podpora (24/7/365)

  EDITEL podpora pri pripájaní nových partnerov

» Vydajte sa na NOVÚ 
EDI CESTU s eXite®! «

Nová generácia eXite® robí používanie EDI vo Vašej 
 spoločnosti jednoduchším než kedykoľvek predtým. 
Nový komplexný EDI balíček spoločnosti EDITEL zahŕňa 
služby pre všetky možné potreby, od EDI komunikácie 
a  integrácie po e-faktúry, digitálnu archiváciu, business 
 monitoring a webEDI. 

Najmodernejšie technológie a architektúra budúcnosti za-
isťuje pre Vašu spoločnosť dobrú pripravenosť na zvládnu-
tie akejkoľvek výzvy v oblasti EDI teraz aj do budúcnosti.

Radi pre Vás naplánujeme osobnú konzultáciu. Jednoducho 
nám zavolajte na telefónne číslo 02/322 722 10, alebo nás 
kontaktujte e-mailom na info@editel.sk. Tešíme sa na Vašu 
návštevu.

eXite® – Najnovšia EDI generácia 
Je bezpečná, flexibilná a funkčná! 

Vaše benefity v kocke  
 Užívateľsky prívetivý eXite® online portál

 Prvotriedna úroveň zabezpečenia a dostupnosti

 Komplexné sledovanie a trasovanie

 Nespočetne nových vlastností

   a veľa ďalšieho!

www.editel.sk/eXite


