EDI integrace
Ušetřete náklady pomocí
automatizace obchodních
procesů
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:
Výrazně menším nárokům na zpracování dokumentů
Využití přesných a aktuálních dat
Podstatně lepší spoluprací s obchodními partnery
Bezproblémovým napojením poskytovatelů logistických
služeb a dalších partnerů
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
Efektivnější a úspornější obchodní procesy
Maximální flexibilita
Možnost volby mezi outsourcingem nebo 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
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Služba pro maximální flexibilitu
Důležitá fakta
Validace dat
Validace dat založená na
Syntaxi
Požadovaném obsahu
Porovnání dokumentu
Master datech
Logických závislostech a podmínkách
Validační zprávy

Konverze
Konverze z/do jakéhokoliv formátu
(EDIFACT, CSV, TXT, XML, IDOC, PDF,…)
Adaptéry pro různé ERP systémy
(např. SAP,…)
Doplňování dat (číselníky)
Potvrzovací zprávy
Náhled jednotlivých dokumentů
Rozhraní pro B2B platformu eXite®

Bezpečnost
Nejvyšší bezpečnostní standardy
(šifrování, ochrana dat)
Přístupy uživatelů na základě rolí
Elektronický podpis založený na veřejném klíči
Časové razítko
Tento bezpečnostní modul se opírá o všechny
známé bezpečnostní normy a algoritmy: MD5,
SHA1, SHA2 (SHA256, SHA384, SHA512),
PKCS # 7, RC4, RSA, DES, 3DES, CRL.

Business monitoring
a reporting
Monitorování a vizualizace podnikových
procesů
Jednotlivé zprávy a oznámení
Workflow pro vícestupňové schvalovací
procesy
Podpora mobilních zařízení

Archivace
Podpora všech datových formátů
Zajišťuje integritu dat
Flexibilní doba archivace
Vyhledání dokumentů, náhled a stahování
Manuální upload
Plně auditovatelný proces

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
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