EDITEL
connecting your business
Chytrá EDI řešení pro dodavatelské řetězce

EDITEL
connecting your business
Jsme EDITEL, přední mezinárodní poskytovatel služeb
v oblasti EDI (Electronic Data Interchange). Jsme
specialisti na elektronickou fakturaci, důvěryhodnou
archivaci, automatizaci výměny obchodních dokumentů.
Naším cílem je optimalizace obchodních procesů mezi
obchodními partnery. Díky našemu zázemí a působnosti
v řadě zemí jsme ideálním partnerem pro všechny typy
zákazníků od drobných živnostníků až po mezinárodní
společnosti.

Elektronická archivace

€
E-fakturace

EDI integrace

EDI komunikace

40 let zkušeností v oblasti
dodavatelských řetězců
EDITEL nabízí komplexní portfolio EDI řešení pro firmy
všech velikostí z různých průmyslových odvětví. Rozsáhlé
zkušenosti a hluboké odborné znalosti získané během
40 let praxe jsou zárukou úspěšné realizace jakéhokoliv
EDI projektu.

Business
monitoring
a reporting

Webové EDI

Konzultace

EDI komunikace
Pokud mají komunikační procesy mezi společnostmi
dlouhodobě úspěšně fungovat, musí být bezpečné,
spolehlivé a jednoduché. Moderním a osvědčeným
prostředkem je EDI (Electronic Data Interchange), které
umožňuje elektronickou výměnu obchodních dokumentů.
eXite® je jednou z největších mezinárodních B2B platforem. Každoročně více než 20 000 společností zpracuje
prostřednictvím platformy eXite® společnosti EDITEL
přes 400 milionů transakcí.
Připojení k platformě eXite® pokryje veškeré vaše komunikační procesy s obchodními partnery. Všechny obchodní dokumenty, jako elektronické objednávky, dodací listy, faktury atd. mohou být přenášeny v reálném

Naši zákazníci

čase, bezpečně a jednoduše. Znamená to, že již nebudete muset ztrácet čas používáním tradičních komunikačních kanálů, jako jsou telefon, fax nebo e-mail.

Získané výhody
Spolehlivý přenos obchodních

dokumentů v reálném čase
Jedno připojení pro všechny obchodní partnery
Maximální bezpečnost a dostupnost dat
Sledovatelnost veškerých transakcí
Podpora v režimu 24/7
Dostupné napříč odvětvími a zeměmi
Založeno na mezinárodních standardech GS1

EDI integrace
Začněte využívat výhody distribuce produktů a služeb
podpořené elektronickou výměnou obchodních dokumentů. Maximalizujte efektivitu svého dodavatelského
řetězce prostřednictvím automatizace a integrace. Ať už
jde o proces objednávání, fakturace (e-fakturace) nebo
řízení skladů, automatizované procesy vám pomohou
ušetřit peníze a další zdroje na každém kroku, a to díky:
 ýrazně menším nárokům na zpracování dokumentů
V
 yužití přesných a aktuálních dat
V
 odstatně lepší spolupráci s obchodními partnery
P
 ezproblémovým napojením poskytovatelů
B
logistických s lužeb a dalších partnerů

EDITEL vám nabízí následující služby
Komplexní podporu a analýzu vašich procesů před
zahájením projektu
Implementaci a realizaci projektu
Komplexní správu procesu napojování obchodních
partnerů
Spolehlivou podporu vašeho EDI systému po jeho
zavedení

Naši zákazníci

EDITEL nabízí širokou škálu EDI řešení, která vám usnadní plně pokrýt veškeré vaše B2B procesy. Všechna námi nabízená řešení jsou na míru přizpůsobena
požadavkům klientů. Podle vašich potřeb vám můžeme poskytnout integrovaná řešení využívaná formou
služby nebo jako inhouse řešení.

Získané výhody
 fektivnější a úspornější obchodní procesy
E
 aximální flexibilita
M
 ožnost volby mezi outsourcingem nebo
M

inhouse řešením
Komunikace pomocí platformy eXite®
E-fakturace
Elektronická archivace v souladu s právními
požadavky
Business monitoring a reporting
Workflow management
Platformní nezávislost
Podpora v režimu 24/7

€
E-fakturace
Elektronická forma fakturace vám umožní výrazně zjednodušit a zefektivnit proces příjmu nebo vystavení faktur. Těžit z výhod elektronického zpracování budete jak
v krátkodobém, tak i v dlouhodobém horizontu. Podle
mezinárodních studií lze ušetřit až 51 EUR* za každý
jednotlivý obchodní případ od zaslání objednávky až
po fakturaci.
EDITEL nabízí řešení pro jednotlivé oblasti nebo integrované řešení s pokrytím všech běžných kanálů.
Všechna řešení jsou v souladu s platnými právními předpisy a přizpůsobená na míru jak výstavci, tak příjemci
faktur.

Výhody e-fakturace
 ýrazná úspora nákladů procesu od zaslání objednávky
V
až po fakturaci
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 etailní kontrola procesu
D
Plný soulad s legislativou ČR, EU a dalších států světa
Bez potřeby manuálního zadávání dat
Nižší chybovost a celkové zrychlení zpracování
Úspora až 80 % na tisku, balném a poštovném
Lepší podpora všech firemních procesů

Výhody řešení pro e-fakturaci
společnosti EDITEL
Standardizovaná řešení pro všechny obchodní

 artnery (výstavci/příjemci faktur)
p
Bezpečný a sledovatelný přenos faktur prostřednictvím
platformy eXite®
Konverze do požadovaného formátu (EDI, PDF, XML, ...)
Archivace v souladu se zákonem
Úplná automatizace

Elektronická archivace
Společnost EDITEL vyvinula špičkové řešení trustIT pro
elektronickou archivaci, které je koncipováno jako univerzální úložiště pro všechny typy archivovaných dat
bez ohledu na původ, datový formát nebo přítomnost
elektronického podpisu.
Umožňuje dlouhodobou a profesionální archivaci
po zvolenou dobu, s garantovanou integritou a autenticitou vložených dat. Řešení je v souladu se všemi
legislativními požadavky a předpisy, řídí se zároveň
doporučeními na úrovni EU. Nejčastěji je užíváno k archivaci daňových dokladů, smluv, digitalizovaných dokumentů, zpráv z datových schránek apod.
Archivační řešení může být využíváno podle potřeby
v různých režimech a v různých stupních integrace
s ostatními IT systémy. S dokumenty lze aktivně p
 racovat
v rámci uživatelského rozhraní trustIT, přistupovat k nim
z aplikací třetích stran nebo může elektronický a
rchiv
tvořit samostatnou legislativní p
 ojistku vedle existujících
DMS/workflow systémů.
trustIT může být využíván formou služby nebo jako inhouse řešení.
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Získané výhody
Profesionální archivace s nejvyššími bezpečnostními

standardy
Archivace jakéhokoliv formátu dat
 souladu s legislativou EU
V
Zaručena integrita dat po celou dobu archivační doby
Automatické generování metadat archivovaných

dokumentů
Rozhraní integrované do platformy eXite®
Webové uživatelské rozhraní
Náhled a možnost stažení originálních dokumentů
Možnost autorizovaného exportu dat
Škálovatelné řešení

Business monitoring
Nástroj pro business monitoring a reporting od společnosti EDITEL zajišťuje komplexní monitoring a kontrolu podnikových procesů, které jsou klíčové pro komunikaci vaší společnosti s obchodními partnery.
Budete mít úplný přehled o veškerých vyměněných
obchodních d
okumentech, o jejich vzájemných vazbách, správnosti obsažených informací a v neposlední
řadě také o cel
kovém stavu jednotlivých obchodních
případů.
Systém vám umožní zkontrolovat objednané množství
zboží uvedené v objednávkovém formuláři, srovnat jej
s příslušnými dodacími listy, zajistit potvrzení objednávky a faktury a tím zajistit bezproblémový průběh
procesů. Řešení pro business monitoring a reporting
je velmi flexibilní a může být nasazeno v nejrůznějších
konfiguracích.
Související kontrolní mechanismy mohou být nastaveny
přímo na on-line platformě, která zobrazuje všechny
informace od elektronických dokumentů, procesů a sta-
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vových ukazatelů až po elektronické podpisy.
Uživatelé mají možnost velmi jednoduše upravit
uživatelské rozhraní a nastavit vyhledávání tak, aby

odpovídalo přesně jejich potřebám. Prostřednictvím

business monitoringu a reportingu dosáhnete rychlého
a efektivního přístupu k důležitým informacím.

Získané výhody
 onitorování dílčích stavů nebo celých obchodních
M
případů
Možnost upozornění na konkrétní chybové stavy
Jasné zobrazení vazeb jednotlivých dokumentů
Možnost exportu dat a zasílání e-mailových notifikací na
nestandardní stavy
Přívětivé uživatelské rozhraní včetně podpory mobilních
zařízení
Bezpečná archivace všech elektronických obchodních
dokumentů

Webové EDI
Webové EDI je ideální volbou pro malé a středně velké
společnosti, které mají zájem o výměnu elektronických
obchodních dokumentů prostřednictvím EDI.
Zřízení webového EDI je mimořádně jednoduché
a nákladově efektivní. Jediné, co vyžaduje, je přístup
k Internetu. Abyste mohli webové EDI využívat, není
třeba provádět složitou implementaci. Jakmile si založíte vlastní účet, budete „EDI-ready“ a budete moci
vyměňovat obchodní dokumenty s vašimi obchodními
partnery.
Strukturovaná data v EDI formátu jsou přenášena pomocí B2B platformy eXite®, která díky vysoké míře
dostupnosti zajišťuje spolehlivý příjem a odeslání všech
obchodních dokumentů.
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Webové EDI podporuje následující
formáty zpráv
 menová data výrobků (PRICAT)
K
 bjednávky (ORDERS)
O
 odací listy (DESADV)
D
 říjemky (RECADV)
P
Faktury (INVOIC)

Získané výhody
 evyžaduje implementaci
N
 elmi rychlé zřízení
V
 říznivé náklady
P
Uživatelsky přívětivé prostředí
Digitální podpis faktury

Konzultace

EDITEL pomáhá svým zákazníkům při realizaci projektů
všech velikostí. Využívá přitom rozsáhlé know-how
technologického, oborového i realizačního charakteru.
Podle potřeby jsou jednotlivé projekty doplněny službami,
které výrazně usnadní a zrychlí proces implementace. V
rámci rozsáhlých projektů s velkým počtem partnerů jde
zejména o službu Partner Management. Může zabezpečovat jednorázové zapojení komunity partnerů na klíč i
jejich komplexní dlouhodobou správu. Partner Management vychází z dlouhodobých zkušeností a důsledně
využívá metodiku EDITEL Agile Delivery.

EDITEL nabízí služby zejména
v následujících oblastech
 artner Management jednorázově i dlouhodobě
P
 onzultační služby
K
 ptimalizace procesů
O

Získané výhody
Implementace EDI, která šetří váš čas a zdroje
40 let zkušeností v oblasti EDI projektů
Rychlé a časově efektivní propojení s vašimi partnery
Asistence a podpora vašim obchodním partnerům

Naši zákazníci

EDITEL GROUP
K VAŠIM SLUŽBÁM

EDITEL CZ s.r.o.
V parku 2294/2
148 00 Praha, Česká republika
www.editel.cz

EDITEL Hungary Kft.
Baross u. 89.
2040 Budapešť, Maďarsko
www.editel.hu

EDITEL Austria GmbH
Brahmsplatz 3
1040 Vídeň, Rakousko
www.editel.at

EDITEL Adria d.o.o
Ulica grada Vukovara 284
10000 Záhřeb, Chorvatsko
www.editel.hr

EDITEL SK s.r.o.
Slowackého 1/A
821 04 Bratislava, Slovensko
www.editel.sk

EDISON S.A. Poland
ul. Dobrego Pasterza 122A
31-416 Krakov, Polsko
www.editel.pl
plus obchodní partneři ve více než 20 zemích!

www.editel.cz

www.editel.cz

