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Technologia EDI – niezbędny element Przemysłu 4.0

Proces sprzedaży / zakupu z EDI
SPRZEDAWCA

KLIENT / ZAMAWIAJĄCY

Coraz dynamiczniej zmieniające się upodobania i potrzeby klientów to konieczność produkcji w coraz krótszych seriach.
Dzięki odpowiednim narzędziom, nie musimy wybierać już między elastycznością a rentownością. Technologia EDI
pozwala na automatyzację procesów i optymalizację czasu i kosztów:
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Proces sprzedaży bez EDI

uzgodnienia indywidualne

SPRZEDAWCA

KLIENT / ZAMAWIAJĄCY
FAX

E-MAIL

zamówienia są przysyłane mailem lub faksem
i wprowadzane ręcznie do systemu

zamówienie

SYSTEM
SPRZEDAŻOWY
(ERP)
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DODATKOWE
PRZETWARZANIE
WEWNĄTRZ FIRMY

zamówienie

PDF

DODATKOWE
PRZETWARZANIE
WEWNĄTRZ FIRMY

faktury są wysyłane PDF na maila

2

telefonicznie pracownik
potwierdza przyjęcie zamówienia

3

telefonicznie pracownik informuje
klienta o wysyłce towaru

4

awizo jedzie wraz z przesyłką

SYSTEM
ZAKUPOWY
(ERP)

Co nas wyróżnia?
Kompleksowa
obsługa

mailowo klient potwierdza odbiór towaru
lub wyjaśnia ewentualne różnice

5

pracownik działu księgowości telefonicznie
przypomina o terminie płatności

6

Doświadczenie

Specjalizacja w EDI

od 14 dni po terminie płatności w przypadku
nieuregulowanych FV rusza proces windykacji

Niezawodna
infrastruktura

Proces zakupu bez EDI
SPRZEDAWCA

Globalna sieć
połączeń

Bezpieczeństwo
danych

Gwarancja
jakości

KLIENT / ZAMAWIAJĄCY
E-MAIL

1

zamówienia składane są drogą mailową

zamówienie

zamówienie

E-MAIL
SYSTEM
SPRZEDAŻOWY
(ERP)

Rozwiązania szyte
na miarę

DODATKOWE
PRZETWARZANIE
WEWNĄTRZ FIRMY

część dostawców odsyła mailowo potwierdzenie przyjęcia
zamówienia, ewentualne doprecyzowanie telefoniczne

2

wszyscy Dostawcy mailowo odsyłają
potwierdzenie nadania towaru

3

kierowca przywozi awizo dostawy

4

faktury są otrzymywane PDF na maila
lub papierowo przywożone
przez kierowcę

DODATKOWE
PRZETWARZANIE
WEWNĄTRZ FIRMY

faktury traﬁają do działu księgowości,
gdzie są weryﬁkowane z zamówieniami

5

dział ﬁnansowy wyjaśnia rozbieżności

6

faktury są wprowadzane do systemu
i przekazywane do płatności

7

SYSTEM
ZAKUPOWY
(ERP)

W czym jesteśmy najlepsi?

Komunikacja EDI

E-faktury

Integracja systemów ERP

Szkolenia i konsulting

– dzięki indywidualnemu
podejściu, dopasowujemy
rozwiązanie do Twoich
potrzeb, niezależnie od skali
przedsiębiorstwa.

– wspieramy procesy P2P
i O2C, posiadamy kompleksowe rozwiązania dla faktur
elektronicznych w każdym
formacie.

– łączymy ze sobą wszystkie
systemy ERP. Dla nas nie ma
rzeczy niemożliwych.

– wspieramy merytorycznie
na wszystkich etapach
wdrażania EDI i po zakończeniu
implementacji.

