
Költségcsökkentés 

automatizált folyamatokkal   

Növelje ellátási lánca hatékonyságát az elektronikus áru-

beszerzési folyamat teljes integrációjával. A folyamatok – a 

rendeléstől kezdve, a számlázáson át a raktár üzemelteté-

sig – elektronikus lebonyolításával költséget és erőforrást 

takarít meg vállalata számára több szempontból is: 

  A munkaráfordítás jelentős csökkenése az 

adatfeldolgozásban

  Megbízható üzleti folyamatok a minőségi adatoknak 

köszönhetően

  Az üzleti partnerrel való együttműködés javulása

  A partnerek, pl. logisztikai szolgáltatók problémamentes 

becsatlakoztatása a rendszerbe

A sikeres integráció érdekében az EDITEL különböző, 

vevőre szabott EDI megoldást kínál ügyfeleinek. Igény sze-

rint lehetőség van az integrációs megoldást, mint kiszer-

vezett szolgáltatást alkalmazni (submIT), vagy mint helyi 

megoldást, teljes mértékben beillesztve a már meglévő IT 

infrastruktúrába (edisuITe). 

EDI Integráció

Az Ön előnyei 

  Költséghatékony folyamat optimalizálás

  Maximális rugalmasság

  Alkalmazható helyi vagy kiszervezett 

szolgáltatásként

  Integrált kommunikáció a magas rendelkezésre 

állású eXite® platformnak köszönhetően

  Integrált e-számlázás

  Elektronikus archiválás a törvényi előírásoknak 

megfelelően

  Business monitoring 

  Workflow Management

  Platformtól független 

  EDITEL ügyfélszolgálat a nap 24 órájában

Az integrációs szolgáltatásunk technikai részleteivel 

kapcsolatban, kérjük olvassa el tájékoztató 

füzetünket.
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Az EDITEL a következőket nyújtja:

  részletes tanácsadás valamint a vállalati folyamatok 

és a technikai feltételek elemzése

  kivitelezés (Mapping-Services)

  átfogó Roll out Management

  megbízható tanácsadás és ügyféltámogatás

EDI Integráció Tájékoztató
Szolgáltatásorientált design a flexibilitás érdekében

Adatérvényesítés

  adatok ellenőrzése

   syntax

   adattartalom helyessége

   törzsadatok

  jóváhagyási riportok

Konvertálás

  Any2Any konvertálás 

(EDIFACT, CSV, TXT, XML, IDOC, PDF,...)

  számtalan ERP-adapter (pl.: SAP,...)

  visszaigazolás

  dokumentumok megjelenítése

  interfész az eXite® platformhoz

Archiválás  

  különböző adatformátumok támogatása

  adatintegritás biztosítása

  dokumentumok keresése,  

megjelenítése és letöltése

  dokumentumok manuális feltöltése

  megfelel a szabályozásoknak

Biztonság

   magas fokú biztonsági standardok 

(kódolás, adatbiztonság)

   feladat alapú hozzáférési jogosultság

   PKI alapú elektronikus aláírás

   időbélyeg

A biztonsági modul az összes ismert standarddal és algo-

ritmussal dolgozik: MD5, SHA1, SHA2 (SHA256, SHA384, 

SHA512), PKCS#7, RC4, RSA, DES, 3DES, CRL. Emel-

lett támogatja EDIFACT, XML és PDF dokumentumok 

aláírását.

Business monitoring:

  üzleti folyamatok felügyelete és 

megjelenítése

  egyedi riportok és értesítések

  mobil készülékeken való megjelenítés 

támogatása
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