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EDI modullal egészül ki a Sage Office Line 
 
A vállaltirányítási rendszereket kínáló Busienss Software cég ERP 
rendszere, a Sage Office Line mostantól kiegészül egy elektronikus 
adatcsere (EDI) hozzáféréssel az EDITEL eXite® platformjához. Az EDI 
segítségével a vállalatok egyszerűen és hatékonyan válthatnak egymás 
között elektronikus adatokat és ezeket további intézkedések nélkül 
illeszthetik be saját üzleti folyamataikba. 
 
(Bécs, 29.09.2015) Az üzleti partnerek közötti dokumentumok elektronikus 
cseréje, röviden EDI, már egyre több ágazatban alapkövetelménye az üzleti 
folyamatok hatékony működésének. Mostantól a Sage Office Line ERP 
rendszer a még nagyobb automatizálás és hatékonyság érdekében kiegészül 
egy EDI modullal is, amely lehetővé teszi az egyszerű és integrált adatcserét 
az üzleti partnerek között. 
 
A Sage Office Line EDI hozzáférését az elektronikus adatcsere területén nagy 
tapasztlattal bíró, EDITEL-lel közösen fejlesztették ki. “A modul lehetővé teszi 
ügyfeleink számára a hozzáférést az EDITEL eXite® EDI platformjához, és 
ezzel egyúttal 15.000 másik céghez számos üzleti ágazatban. Ezzel a 
megoldással igyekszünk kielégíteni ügyfeleink egyre növekvő integrált 
elektronikus kapcsolat iránti igényét”- nyilatkozta Johannes Schwaiger, a 
Business Software ügyvezetője. 
 
Az új EDI modul minden további ráfordítás nélkül hozzáilleszthető a már 
meglévő és az újonnan telepített ERP rendszerekhez is. Használatával az 
elektronikus megrendelésekből, a szállítólevelekből és a számlákból számos, 
az üzleti folyamatok számára fontos adatot lehet átláthatóan és biztonságosan 
a valós időben kicserélni és automata formában feldolgozni.  
 
„Az EDI már több, mint 30 éve támogatja a legkülönbözőbb üzleti ágazatokban 
- úgy, mint az FMCG és a Do-It-Yourself ágazatokban, a gasztronómiában, a 
szállodaiparban, a logisztikában, a gyógyszeriparban vagy éppen a 
bankszektorban - tevékenykedő cégek munkáját, és felel az ellátási láncban 
az automatizált és tiszta folyamtokért. A Sage Office Line EDI-bővítménye 
nagyban hozzájárul a jobban nyomon követhető és hatékonyabb üzleti 
folyamatokhoz, így a nagyobb fogyasztói elégedettséghez is“ – véli Peter 
Franzmair, az EDITEL Ausztria ügyvezető igazgatója. 
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Vállalatunkról 
 
AZ EDITEL egy nemzetközi, vezető EDI (elektronikus adatcsere) szolgáltató, mely a 
különböző vállalatok és ágazatok ellátási lánc folyamatainak optimalizálására 
specializálódott. A vállalat központja Ausztriában található, de telephelyei 
megtalálhatóak Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában és 
Törökországban, ill. rendelkezik franchise partnerekkel is további országokban. Az 
EDITEL nemzetközi jelenlétének köszönhetően ideális partner a kis- és 
középvállalkozások mellett multinacionális vállalatok számára is. 
 
Az EDITEL az eXite® EDI platformmal egy átfogó szolgáltatást nyújt az EDI 
kommunikációtól kezdve az EDI integráción át. Ebbe beletartozik többek között az 
elektronikus számlázás, digitális archiválás, business monitoring, illetve a kis- és 
középvállalkozások számára kifejlesztett web EDI megoldás. A több mint 30 éves 
tapasztalat és szakértelem garancia az EDI folyamatok sikeres megvalósítására. 
 
www.editel.at / www.editel.eu / www.editel.cz /  
www.editel.sk / www.editel.hu / www.editel.com.tr 
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