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RUGALMAS EDI INTEGRÁCIÓ 

Függetlenül hogy a megrendelés, számlázás (e-számla), 
vagy raktár kezelése a feladat, a megoldás biztosítja az 
elektronikus ellátási lánc folyamatok teljes körű integráci-
óját, garantáltan a legmagasabb hatékonysággal és adat 
minőségben.

MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍTŐ 
E-SZÁMLA MEGOLDÁSOK  

Legyen szó számlázási felületről, digitálisan aláírt PDF 
számláról, vagy hagyományos EDI számláról, az EDITEL 
mindenre kínál megfelelő e-számla megoldást

AUDITÁLT ARCHÍVUM (EDI) 
DOKUMENTUMOK SZÁMÁRA

Számlák és egyéb dokumentumok törvényi előírásoknak 
megfelelő archíválása, EDI és egyéb formátumokban is.

BUSINESS MONITORING

Lehetővé teszi az összes EDI tranzakció nyomon követé-
sét, valamint az adatok átfogó elemzését

WEB EDI KKV-K SZÁMÁRA

A legmegfelelőbb megoldás kis- és középvállalkozások 
számára, mivel az EDI használatát minden különösebb 

rendszerszintű telepítés nélkül lehetővé teszi

ÉS SOKKAL TÖBB…

További EDI 
szolgáltatásaink 
röviden  €



MAXIMÁLIS BIZTONASÁG & ELÉRHETŐSÉG

Ha eXite®, akkor a biztonság továbbra is az elsőrendű prioritás marad, 
melyet technológiai partnerünk, a T-Systems üzembiztos infrastruktúrája, 
valamint a belépések, hozzásférések és egyéb tevéknységek folyamatos 
regisztrációja garantál. Adatvédelmi és ellenőrzési rendszerünket a legkor-
szerűbb technológiáknak megfelelően, folyamatosan fejlesztjük.

  Letisztult infrastruktúra kiemelten biztonságos adatközpontokban

  365/7/24 óras elérhetőég, karbantartás alatt is

  Többszintű tűzfal intézkedés a maximális biztonságért

  Kizárólag titkosított adatátvitel

  Digitálisan jóváhagyott adatátviteli naplók (átadásáról szóló igazolás)

  Folyamatos postafiók ellenőrzés

  Rendszeres auditálás és behatolás tesztelés a teljes infrastruktúrán

AZ ÚJ eXite® ONLINE PORTÁL

Hála a kibővített keresőprogramnak és a felhasználó barát nyomonkövetési 
lehetőségeknek, az elküldött adatok nyomonkövetése most még egysze-
rűbb, mint valaha. Az eXite®-on keresztül minden EDI folyamatról átlátható 
képet kaphat, 7/24 órában.

  Napi szintű információ az EDI folyamatok státuszáról, az okos vezérlőpultnak köszönhetően

  Személyre szabott keresési lehetőség/ kibővített keresési lehetőség a postafiókban

  E-mail jelentések a kézbesítések státuszáról

  Könnyebb adatkezelés a EDIFACT, XML, stb. dokumentumok kézi feltöltési lehetőségével

  Integrált helykereső megoldás: üzletspecifikus GLN keresés üzleti partnerei számára
 jelenleg több, mint 10.000 GLN szám érhető el, melyet folyamatosan bővítünk

  Hozzáférhető eXite® naplók

  Továbbfejlesztett jóváhagyási folyamatok

ÚJ PARTNEREK EGYSZERŰ BEKAPCSOLÁSA  

Az eXite® új verziója több iparági standardot, ERP/WWS adaptert és kom-
munikációs csatornát is támogat. Gyakorlatilag nincs olyan EDI partner, 
akit cége ne tudna az eXite®-on keresztül elérni. Így az új üzleti, illetve EDI 
partnerek bekapcsolása most gyorsabban megy, mint valaha.

  Teljes körű integrálás az SAP, Oracle, Peoplesoft, MQSeries, stb. rendszerek ERP 
adaptereivel

  Különböző iparági standardok (EDIFACT, EANCOM, VDA, ebXML, RosettaNet, 
 TRADACOMS, stb.) támogatása

  Számos különböző kommunikációs csatorna (P2P, AS2, OFTP, X.400, SOAP Web Services, 
FTPs, stb.) támogatása

  Személyre szabható munkafolyamatok

  Nemzetközi szintű elérhetőség és ügyféltámogatás (365/7/24)

  EDITEL tanácsadás új partnerek bekapcsolásakor

» Get on a  NEW 
EDI JOURNEY  

with eXite®! «

Az eXite® legújabb generációjával az elektronikus adat-
csere használata most az Ön cégében is könnyebb, mint 
valaha. Az EDITEL új EDI csomagjában minden üzleti 
igényre megtalálhatja a legmegfelelőbb megoldást, az EDI 
kommunikációtól, az EDI integráción, e-számlán, digitális 
archiváláson, business monitoringon át egészen a web 
EDI-ig.

A legkoszerűbb csúcstechnológia és a jövőtálló struktúra 
garantálja, hogy cége felkészülten nézhessen szembe 
az elektronikus adatcserét érintő kihívásokkal, most és a 
jövőben is.

Örömmel tartunk Önnek és kollegáinak személyes tanács-
adást! Küldjön nekünk egy e-mailt az info@editel.hu címre, 
vagy hívjon minket a +36/23/504 847-ös telefonszámon! 
Örömmel várjuk megkeresését!

eXite® – az EDI legújabb generációja 
Biztonságos, rugalmas és hatékony! 

Az Ön előnyei röviden  
 Felhasználóbarát  felület

 Felhasználó barát eXite® online portál

 Kimagasló biztonság & rendelkezésre állási szint

 Széleskörű üzenet nyomkövetés

 Számtalan új funkcionalitás

  és még sok más...

www.editel.hu/eXite


