
On-line platforma pro 
objednávkový proces 
vašich klientů

Využijte možnosti jednou provždy optimalizovat své elek

tronické objednávky od drobných zákazníků! S naší novou 

online platformou buyIT je zapojení malých obchodních 

partnerů do již existujícího EDI dodavatelského řetězce 

snadné a rychlé. Jediné, co potřebujete pro spojení  

se všemi obchodními partnery, kteří nepoužívají EDI, je 

připojení k platformě eXite®.

buyIT funguje jako tradiční online obchod, do kterého  

se mohou vaši klienti přihlásit a využívat uživatelsky přívětivé 

webové rozhraní pro správu objednávek, jejich ukládání  

a odesílání, kdykoliv potřebují. Díky jednoduchému 

způsobu nahrávání můžete přizpůsobit a aktualizovat 

dostupný sortiment produktů, stejně jako ceníky a slevy, 

přesně podle potřeb každého zákazníka.

Veškeré objednávky budou elektronicky přeneseny přes 

EDI platformu eXite®, stejně jako tradiční ORDERS, a zpra

covány ve vašem ERP systému.

WEBOVÉ EDI

Získané výhody    

  Jeden online portál pro všechny klienty

  Plná integrace se stávajícími EDI procesy

  Automatické aktualizace kmenových dat

  Sortiment produktů, ceníky a slevy vytvořeny podle 

potřeb každého zákazníka

  Možnost stanovit minimální objem objednávek

  Automatické sledování objednávek

V současné době jsou k dispozici následující funkce: 

 Objednávky (ORDERS) 

 Potvrzení objednávky (ORDRSP) 

 Dodací listy (DESADV) 

 Faktury (INVOIC)
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Máte možnost stanovit si minimální objemy objednávek  

a dále je automaticky sledovat pomocí potvrzovacích zpráv  

na objednávku (ORDRSP) nebo dodacích listů (DESADV), které 

vám v dlouhodobém horizontu umožní optimalizovat kvalitu 

doručování. Kromě toho budete svým klientům poskytovat 

aktuální informace o stavu objednávek. Tento centralizovaný 

způsob řízení objednávek pomocí buyIT vám ušetří práci  

i peníze.

EDITEL vás podpoří při implementaci této online platformy  

a poskytne vám očekávanou kvalitu i při následném provozu 

systému. Navíc není potřeba provádět žádné změny ve vaší 

stávající IT infrastruktuře.

Výhody buyIT pro vaše klienty   
  Objednávání online během celého dne

  Přizpůsobené objednávkové šablony

  Zobrazování produktových skupin a možnost 

jejich prohledávání

  Automatická emailová upozornění  

na objednávky

  Uživatelsky přívětivé online rozhraní
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