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AZ EDITEL egy nemzetközi, vezető EDI (elektronikus 
adatcsere) szolgáltató, mely a különböző vállalatok és 
ágazatok ellátási lánc folyamatainak optimalizálására 
specializálódott. Az EDITEL nemzetközi jelenlétének 
köszönhetően ideális partner lehet a multinacionális 
vállalatok számára is. 

EDI Integráció

EDI Kommunikáció

e-számlázás

Digitális archiválás

EDITEL HUNGARY
connecting your business



Több mint 40 éves tapasztalat 
az ellátási láncban 

Az EDITEL egy átfogó EDI szolgáltatást nyújt, mellyel kielégíti a 
különböző vállalati igényeket az elektronikus adatcsere terén. A 
több mint 40 éves tapasztalat és szakértelem garancia az EDI 
folyamatok sikeres megvalósítására.

Web EDI

Business 
monitoring

Tanácsadás



Az üzleti partnerek közti kommunikáció meghatározó 
tényezője a biztonság, megbízhatóság és átláthatóság. 
Ehhez nyújt hathatós segítséget az elektronikus adat-
csere (EDI), mely lehetővé teszi az üzleti dokumentumok  
elektronikus úton történő cseréjét.

Az eXite® az egyik legnagyobb, nemzetközi szinten 
 elterjedt és használt EDI hálózat. A központi platformot 
jelenleg több mint 20.000 vállalat használja elektronikus  
adatcserére a közép-kelet-európai régióban. Évente 
több mint 400 millió tranzakció megy végbe az 
 eXite®-on keresztül. 

Ahelyett, hogy üzleti partnereihez egyenként ki kellene  
építenie az EDI infrastruktúrát, az eXite® révén egy kap-
csolattal elérheti az elektronikus adatcsere teljes világát. 
Ezáltal megvalósul az üzleti dokumentumok, többek 
között elektronikus rendelések, szállítólevelek, számlák, 
üzleti partnerek közti biztonságos és valós idejű cseré-
je. Ennek segítségével elkerülheti a hagyományos kom-

munikációs csatornákkal (mint pl. telefon, fax, e-mail) 
kapcsolatosan felmerülő idő- és adatveszteséget.

A megbízható infrastruktúra, folyamatos adattükrözés, 
a tranzakciók és belépések hibamentes rögzítése, és 
további eljárások az IBM által üzemelt szervereken ga-
rantálják a legmagasabb fokú biztonságot, valamint 
nyomon követhetőséget.

Az Ön előnyei:  

  Üzleti dokumentumok megbízható  és valós idejű 
cseréje

  Egy kapcsolattal összeköthető az összes üzleti 
 partner

  Magasfokú adatbiztonság és elérhetőség
  Tranzakciók nyomon követhetősége 
  Tanácsadás és ügyféltámogatás a nap 24 órájában
  Ágazatokon és országokon átívelő szolgáltatás
  GS1 szabványokra alapuló alkalmazás

EDI Kommunikáció

Ügyfélszolgálat

szolgáltatás jellemzői

    biztonságos T-Systems 
 számítóközpontok
  folyamatos 
 adattükrözés

  redundáns
  99,98%-os elér-
hetőség

  kódolt adatátvitel
  tranzakciók rögzítése
  adatbiztonság
  beérkezés igazolása

  24/7 ügyfélszolgálat
  online ügyfélszolgálati 
rendszer

  többnyelvű 
 szolgáltatás

  tanácsadás és roll out 
management

  több mint 20.000 
eXite® felhasználó

  nemzetközi jelenlét
  ágazatokon átívelő
  helyi piacismeret

ElterjedésBiztonságElérhetőség



Növelje ellátási lánca hatékonyságát az elektronikus 
árubeszerzési folyamat teljes integrációjával. A folya-
matok – a rendeléstől kezdve, a számlázáson át a 
raktár üzemeltetésig – 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 
szerint lehetőség van az integrációs megoldást, mint 
kiszervezett szolgáltatást alkalmazni (submIT), vagy 
mint helyi megoldást, teljes mértékben beillesztve a 
már meglévő IT infrastruktúrába (edisuITe). 

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 meg-
felelően

  Business monitoring 
  Workflow Management
  Platformtól független 
  EDITEL ügyfélszolgálat a nap 24 órájában

Az integrációs szolgáltatásunk technikai részleteivel 
kapcsolatban, kérjük olvassa el tájékoztató füzetünket.

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
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Az elektronikus számlázás lehetővé teszi a teljes szám-
lázási folyamat hosszútávú optimalizálását. Nemzet-
közi tanulmányok bizonyítják, hogy rendelésenként 51 
euróig terjedő megtakarítással számolhatunk a szám-
lázási folyamatot érintően.

Az Ön előnyei

  Rendelésenként 51 euróig terjedő megtakarítás a 
számlázási folyamatot illetően

  Részletes számlaellenőrzés
  Archiválás a törvényi előírásoknak megfelelően
  Manuális munka megtakarítása
  Megbízható, pontos adatok
  80%-os megtakarítás a számlanyomtatás, csoma-
golás és postai kiküldéssel kapcsolatosan felmerülő 
 költségeket illetően

  Fenntarthatóság az üzleti folyamatokban

Az EDITEL igényre szabott, jogszabályi követelmények-
nek megfelelő e-számlázási megoldást nyújt mind a 
számlakibocsátónak, mind pedig a számlafogadónak. 
A számlaadatok biztonságos és törvényi előírásoknak 
megfelelő archiválása minden egyes e-számla szolgál-
tatásunkhoz kapcsolódóan szükség esetén igényel-
hető.

Szolgáltatásaink a következőek: 

  EDI e-számla
  PDF/PKI számla
  e-számla kis- és középvállalkozások számára

e-számlázás 



A digitális archiválás az elektronikus üzleti folyama-
tok ideális kiegészítője. Amellett, hogy helyet és erő-
forrást takarít meg, a digitális archiválás egy biz-
tonságos módszer, mely lehetővé teszi bizonyos üzleti 
információk azonnali fellelhetőségét. 

Az EDITEL archiváló megoldása a sokféle funkciónak 
köszönhetően kiemelkedő, különösen az EDI adatok 
archiválása esetében. Az EY könyvvizsgáló cég ál-
tal tanúsított EDITEL szabványok garantálják az archív 
szolgáltatás biztonságát. Ennél fogva az EDITEL archi-
váló megoldása kifejezetten alkalmas kényes adatok 
esetében, amikor az adatok sértetlenségének megőrzé-
se kiemelkedő fontosságú (pl.: számlák, okmányok 
esetében). 

AZ EDITEL archiváló szolgáltatása kiszervezett és helyi 
megoldásként is az ügyfelek rendelkezésére áll.

Az Ön előnyei

  Elérhető kiszervezett vagy helyi szolgáltatásként
  Legmagasabb biztonsági szabványok alkalmazása
  Különböző adatformátumok archiválása  
(kiemelten EDI formátumok esetében alkalmas)

  Adatok sértetlensége az egész archiválási időtartam alatt
  Archivált dokumentumokhoz metaadatok generálása
  Beágyazott interfész az eXite® platformhoz
  Web alapú felhasználói felület
  Eredeti dokumentumok előnézete és letöltése
  Dokumentummásolatok nyomtatása
  Igény esetén könyvvizsgáló hozzáférése az adatokhoz
  Kibővíthető tárhely

Digitális archiválás



AZ EDITEL Business monitoring alkalmazása lehetővé 
teszi az Ön vállalata és partnerei között végbemenő 
üzleti folyamatok ellenőrzéset. Ez a program áttekint-
hetőséget nyújt az üzleti dokumentumokat illetően, 
például többek között ellenőrizhető egy dokumentum 
státusza, a beérkező adatok helyessége, vagy egy do-
kumentum átküldésének megvalósulása. 

A cél, hogy biztosítva legyen az egész folyamat helyes-
sége, például egy rendelés esetében a rendelési tétel 
megfeleljen a kiszállított mennyiséggel. Nem egyezés 
esetén a rendszer automatikusan kiküld egy hibaje-
lentést, ezáltal lehetőség van a hibás adatok azonnali 
javítására.

A szükséges ellenőrzési mechanizmusok konfiguráció-
ja egy webportálon keresztül történik. Ezen a portálon 
megjeleníthetőek különböző információk, mint például 
egy folyamat státusza, valamint elektronikus dokumen-
tumok, mint pl. egy elektronikus aláírás. Az alkalmazás-

sal lehetőség adódik az adatok grafikus megjelenítésé-
re, illetve jelentések exportálására vagy továbbítására.

A felhasználók a start oldalt és a keresési funkciót saját 
igényüknek megfelelően alakíthatják, hogy a szükséges 
információt a lehető leggyorsabban elérjék és lehív-
hassák  a rendszeren keresztül.

Az Ön előnyei 

  Az egyes folyamatok státuszának ellenőrzése
  Értesítés küldésének beállítása az egyes 
 munkafolyamatokhoz kapcsolódóan

  A Business monitoring alkalmazás központi vezérlése 
egy webportálon keresztül

  Egyedi riportok exportálása vagy továbbítása
  Kézi aláírás ellenőrzés
  Elektronikus üzleti dokumentumok biztonságos 
 archiválása

  Kiterjesztett keresési funkció

Business monitoring



Az EDITEL csoport a kis- és középvállalkozások 
számára ajánlja a web alapú tradeIT alkalmazást, a-
mellyel költséghatékonyan, gyorsan és biztonságosan 
cserélhetnek adatokat elektronikusan az üzleti partne-
reikkel.
A tradeIT szolgáltatás külön infrastruktúra kiépítése 
nélkül, egy internetkapcsolattal könnyedén, bárhonnan 
elérhető. A regisztráció után a felhasználói azonosító-
jával és jelszavával könnyedén beléphet az alkalmazás-
ba, és rendszere máris alkalmas üzleti dokumentumok 
cseréjére, akár nagyobb kereskedelmi partnereivel is. 
Az adatforgalom a megfelelő EDI formátumban a ma-
gas rendelkezésre állású eXite® platformon keresztül 
megy végbe, mely garantálja az üzleti dokumentumok 
kézbesítését és fogadását.
A tradeIT a következő elektronikus üzleti folyamatokat 
támogatja:
  Terméktörzsadatok cseréje (PRICAT)
  Megrendelések feldolgozása (ORDERS)

  Szállítólevelek küldése (DESADV)
  Átvételi értesítések feldolgozása (RECADV)
  Számlák küldése (INVOIC)

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

WEB EDI



Az EDITEL tapasztalt csapata az első kapcsolatfelvé-
teltől kezdve az Ön rendelkezésére áll. Bármely termék 
mellett is dönt, az EDITEL garantálja a legmagasabb 
fokú kompetenciát a projekt kezdetétől az EDI meg-
oldás aktív használatáig, és azt követően is. 
Nagyszabású EDI projektek keretében kifejezetten cége 
előnyére válik az EDITEL Partner Management, mely le-
hetővé teszi, hogy üzleti partnereit könnyedén becsatla-
koztassa EDI infrastruktúrájába anélkül, hogy ügyfelé-
nek vállalaton belüli erőforrásokat kellene mozgósítania. 
Ezen kívül az EDITEL EDI kompetenciája további terüle-
teken is a rendelkezésére áll.

Az EDITEL a következő területeken 
nyújt hathatós támogatást:

  Kommunikáció Management
  Tanúsítványokkal kapcsolatos Management
  Partner Management / új EDI partnerek 
 csatlakoztatása

  Üzenet-implementációs irányelvek ill. kapcsolódási 
pontokkal kapcsolatos információk leírása

  Adatformátum ellenőrzés
  Folyamat optimalizálás

Az Ön előnyei

  Erőforrás- és időtakarékos EDI implementáció
  40 éves tapasztalat az EDI területén
  Gyors partnerintegráció
  Tanácsadás és ügyfélszolgálat

Tanácsadás



EDITEL Hungary Kft.                                         
Baross u. 89.                                  

2040 Budaörs - Magyarország 

www.editel.hu

EDITEL Austria GmbH
Brahmsplatz 3

1040 Bécs - Ausztria  

www.editel.at 

EDITEL CZ s.r.o. 
V parku 2294/2 

148 00 Prága - Csehország 

www.editel.cz 

EDITEL SK s.r.o. 
Slowackého 1/A

821 04 Pozsony - Szlovákia

www.editel.sk

EDITEL Adria d.o.o.
Ulica grada Vukovara 284

10000 Zágráb - Horvátország 

www.editel.hr

EDISON S.A. Poland
ul. Dobrego Pasterza 122A

31-416 Krakkó - Lengyelország

www.editel.pl
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