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FLEXIBILNÍ INTEGRACE EDI 
Ať již jde o výměnu objednávek, faktur (e-fakturace) či 
skladové hospodářství, toto řešení vám nabízí komplexní 
integraci elektronických dodavatelských procesů a garan-
tuje maximální efektivitu a  kvalitu dat. 

E-FAKTURACE PRO VŠECHNY ÚČELY 
Ať již jde o odesílání faktur přes webový portál, podepsané 
PDF faktury nebo tradiční EDI faktury, EDITEL pro vás má 
to správné řešení elektronické fakturace.

ARCHIV (EDI) DOKUMENTŮ 
ODPOVÍDAJÍCÍ AUDITNÍM 
POŽADAVKŮM
Archivace faktur a dalších dokumentů v EDI i jiných formá-
tech v souladu s platnými právními předpisy.

BUSINESS MONITORING
Nabízí dokonalý přehled o vašich transakcích v EDI a mož-
nosti komplexní analýzy.

PORTÁL WEB EDI PRO MALÉ 
A STŘEDNÍ PODNIKY
Ideální řešení pro malé a střední podniky, které umožňuje 
používání EDI s minimálními systémovými požadavky na 
straně klienta.

A MNOHÉ DALŠÍ…

Přehled dalších 
služeb v EDI: €



MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST A DOSTUPNOST 
Bezpečnost zůstává jednou z hlavních priorit eXite®. Je zajišťována pomocí 
zabezpečení proti výpadku, infrastruktury našeho technologického partnera, 
společnosti T-Systems, stejně jako přesnými záznamy o všech transakcích, 
přístupech a dalších aktivitách. Neustále aktualizujeme a vylepšujeme naše 
bezpečnostní prvky a ověřovací mechanismy, aby odpovídaly nejnovějším 
technologickým standardům.

  Záložní infrastruktura v přísně zabezpečených datových centrech

  Dostupnost 24 hodin denně, 365 dní v roce, i v době údržby

  Vícestupňový koncept firewallu pro maximální bezpečnost

  Data jsou vždy přenášena v zašifrované podobě

  Digitálně podepsané záznamy o předání (Proof of Delivery)

  Průběžný monitoring příchozích zpráv

  Pravidelné audity a penetrační testy pro celou infrastrukturu

NOVÝ ON-LINE PORTÁL eXite®

Pokročilé možnosti vyhledávání a velmi přehledné sledování transakcí v EDI 
vám umožní ještě snazší orientaci v přenesených datech. O všech operacích 
v EDI budete mít s novou platformou eXite® kompletní přehled, 24 hodin 
denně a 365 dní v roce.

  Každodenní přehled o stavu operací v EDI díky chytrému uživatelskému rozhraní

 Individuální nastavení filtrů / pokročilé možnosti vyhledávání

 E-mailové reporty o stavu doručení

 Jednodušší zpracování dat při manuálním importu v EDIFACT, XML a dalších formátech

 Integrovaná funkce location finder: vyhledávání GLN prodejních míst obchodních partnerů 
 (v současnosti je dostupných a pravidelně aktualizovaných již 10 000 GLN)

 Přístup k záznamům eXite®

 Vylepšený koncept autorizace

SNADNÉ ZAPOJOVÁNÍ NOVÝCH PARTNERŮ V EDI  
Nová verze eXite® podporuje řadu standardů, adaptérů ERP/WWS a komu-
nikačních kanálů. V EDI již prakticky neexistuje partner, s nímž by se vaše 
společnost nemohla pomocí eXite® propojit. Díky tomu je zahájení obchodní 
spolupráce i EDI s novými partnery ještě rychlejší než dříve.

  Rozsáhlé možnosti integrace s adaptéry ERP pro SAP, Oracle, Peoplesoft, MQSeries, atd.

  Podpora různých EDI standardů (EDIFACT, EANCOM, VDA, ebXML, RosettaNet, 
 TRADACOMS, atd.)

  Mnoho různých komunikačních kanálů (P2P, AS2, OFTP, X.400, SOAP Web Services, FTPs, 
atd.)

  Možnost přizpůsobení procesu zpracování klientovi

  Mezinárodní dosah a podpora 24 hodin denně, 365 dní v roce

  Podpora ze strany EDITELu při zapojování nových partnerů

» eXite
®
 – NOVÁ 

CESTA EDI! «

S nejnovější generací komunikační platformy eXite® bude 
elektronická výměna dat ve vaší společnosti jednodušší 
než kdy předtím. Nový komplexní EDI balíček od společ-
nosti EDITEL zahrnuje služby vyhovující různým požadav-
kům, od EDI komunikace a integrace, přes e-fakturaci, 
digitální archivaci, až po business monitoring a webové 
EDI.

Nejmodernější technologie a architektura zaměřená na 
budoucnost vám zajistí dobrou připravenost na jakékoli 
výzvy, které vám elektronická výměna dat připraví.

eXite® – nejnovější generace EDI  
Bezpečná, flexibilní a funkční! 

Výhody pro vás   
 Uživatelsky přívětivý on-line portál eXite®

 Špičková úroveň zabezpečení a dostupnosti

 Rozsáhlé možnosti sledování a dohledávání zásilek

 Spousta nových funkcí

   a mnohé další…
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