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EDI
w branży instalacyjno-grzewczej

Gwarancja bezpieczeństwa danych potwierdzona certyfikatami ISO

Aby poznać szczegóły oferty, skontaktuj się z naszym Działem Handlowym
www.edison.pl

dh@edison.pl / 12 425 09 60

Witamy w świecie EDI - świecie zaufanych relacji
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EDISON – wiodący dostawca usług EDI w branży instalacyjno-grzewczej,
wspierający procesy sprzedażowo-logistyczne od niemal 25 lat
Charakter branży instalacyjno-grzewczej jest bardzo złożony, zadaniem Operatora EDI jest wkomponować się w istniejące procesy firmy tak, aby elektroniczna wymiana dokumentów przyniosła maksimum korzyści, nie
obciążając przy tym standardowego cyklu sprzedażowego czy produkcyjnego.

Dzięki ciągłemu rozwojowi zaplecza technologicznego i nowatorskim na rynku rozwiązaniom z dziedziny EDI, wspieramy Klientów
na każdym z etapów wymiany danych:

KOMUNIKACJI Z KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI
DOSTAWCAMI PÓŁPRODUKTÓW,
ZAGRANICZNYMI ODDZIAŁAMI FIRM

WEWNĘTRZNEJ
WYMIANY DANYCH

SPRZEDAŻY
I DYSTRYBUCJI

EDI
Połączenia zagraniczne,
mapowanie formatów zagranicznych,
transfer danych wysokiego ryzyka

Kompatybilność
systemowa

Optymalizacja
procesów

Redukcja
kosztów

Łatwa
obsługa

Archiwizacja dokumentów elektronicznych
Transfer wewnętrznych danych

Dzięki temu, iż oferowana przez nas komunikacja EDI odbywa się
niezależnie od systemu ERP, z którego korzysta Klient oraz jego
Odbiorca/Dostawca, wdrożenie nie wiąże się ze zmianami systemu,
szkoleniem personelu czy kosztownymi inwestycjami w infrastrukturę IT.

Bezpieczeństwo

Globalny zakres usług EDISON oraz mnogość obsługiwanych
protokołów komunikacyjnych ( x12, x400, AS2, AS4, OFTP, itd.)
gwarantuje sprawną komunikację przy okazji transakcji eksportowych
czy transferu danych do powiązanych kapitałowo spółek zagranicznych.

Zgodność
z ustawą o VAT

Zintegrowane lub platformowe narzędzia do komunikacji EDI
gwarantują usprawnienie samego procesu obróbki dokumentów,
zdecydowaną oszczędność kosztów oraz zgodność z aktualnymi
regulacjami prawnymi dotyczącymi e-faktur.

Wymiana danych za pośrednictwem standardowych
rozwiązań EDI bądź platform typu B2B

Dzięki technologii EDI współpraca z partnerami handlowymi jest bardziej wydajna, koszty logistyczne
ograniczone, a czas realizacji transakcji ograniczony do minimum – bez względu na wielkość
przedsiębiorstwa.

Zbuduj przewagę konkurencyjną
i podnieś komfort swojej pracy
z EDISON S.A.

