Web EDI

A költséghatékony
megoldás kezdő EDI
felhasználóknak
Az EDITEL csoport a kis- és középvállalkozások
számára ajánlja a web alapú tradeIT alkalmazást,
amellyel költséghatékonyan, gyorsan és biztonságosan
cserélhetnek
adatokat
elektronikusan
az
üzleti
partnereikkel.

A tradeIT szolgáltatás külön infrastruktúra kiépítése
nélkül, egy internetkapcsolattal könnyedén, bárhonnan
elérhető. A regisztráció után a felhasználói azonosítójával
és jelszavával könnyedén beléphet az alkalmazásba, és
rendszere máris alkalmas üzleti dokumentumok cseréjére,
akár nagyobb kereskedelmi partnereivel is.

Web EDI

A tradeIT a következő elektronikus
üzleti folyamatokat támogatja:
Terméktörzsadatok cseréje (PRICAT)
Megrendelések feldolgozása (ORDERS)
Rendelés visszaigazolása (ORDRSP)
Szállítólevelek küldése (DESADV)
Átvételi értesítések feldolgozása (RECADV)
Számlák küldése (INVOIC)
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SSCC logisztikai címkék nyomtatása
Ha ügyfele SSCC kóddal ellátott logisztikai címkét kér
Öntől, a tradeIT-ben ennek a kérésnek is könnyen eleget
tehet. A rendszerben közvetlenül rendelhet termékeihez
SSCC számokat, illetve GS1 szállítói címkéket, és
egyszerűen ki is nyomtathatja azokat. Az ehhez szükséges
információkat a rendeszer a már elmentett szállítói levélből
nyeri ki. Ezeket az adatokat kinyomtatva, mint egy papír
alapú szállítólevelet hozzácsatolhatja szállítmányhoz. Ezzel
leegyszerűsödik az átvételi folyamat ügyfele számára, Ön
pedig biztonságosan nyomon követheti termékei útját.

Web-EDI mobil applikáció
Mostantól
bármikor
hozzáférhet
rendelési adataihoz, akár útközben is:
egyszerűen töltse le telefonjára vagy
táblagépére az „EDITEL Mobile WebEDI“ mobil alkalmazást az iTunes
Store, vagy a Google Play Store-ból
és már használhatja is!

Az Ön előnyei
nincs szükség szoftver beruházásra
kedvező díjazás
a partnerek igényeire szabható
integrált törzsadatkezelés
a következő dokumentumok elektronikus feldolgozása:
terméktörzsadatok (PRICAT), megrendelések
(ORDERS), szállítólevelek (DESADV), átvételi
értesítések (RECADV), számlák (INVOIC)
felhasználóbarát kezelőfelület
igény esetén integrált elektronikus aláírás
integrált archiválás
exportálás, nyomtatás és letöltés pdf formátumban

tradeIT regisztráció
A tradeIT regisztrációhoz kérjük lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal a +36 23 504 847 telefonszámon, vagy
az info@editel.hu e-mail címen. További információért keresse fel a www.editel.hu/megoldasok/web-edi/ oldalt!

EDITEL Hungary Kft., Baross u. 89., 2040 Budaörs
T +36-23-504 844, E info@editel.hu, www.editel.hu

