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Praktyczny przewodnik dla przedsiębiorcy 

Drogi Czytelniku! 

Elektroniczna wymiana danych (EDI) usprawnia pracę wszystkich przedsiębiorstw.

W dobie coraz powszechniejszej cyfryzacji i automatyzacji decyduje się na nią coraz 

więcej firm. 

W poniższym newsletterze chcemy Ci pokazać, dlaczego tak się dzieje i jak bardzo 

wszechobecne jest to rozwiązanie. Jak bardzo współczesne i wygodne. 

Nie będziemy zaśmiecać Twojej skrzynki. Też tego nie lubimy. Raz w miesiącu będziemy 

przekazywać Ci pigułkę wiedzy na temat EDI. 

Oto kolejna przygotowana dla Ciebie porcja wiedzy. 

Zaczynamy! 

Konferencja i targi el rade Show to cykliczne wydarzenie poświęcone branży e-commerce 

i panującym w niej najnowszym trendom. Piąta edycja wydarzenia odbędzie się 1 O marca 

2022 roku na PGE Narodowym. Edison SA już drugi raz będzie jej Złotym Sponsorem. 

Zachęcamy Cię do odwiedzenia naszego stoiska (B12) i wspólnej rozmowy. 

Czytam więcej 
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Krajowy System e-Faktur 

Kiedy zacznie działać? 

Zgodnie z tym, co zapowiadało nam Ministerstwo Finansów, KSeF miał wejść w życie -

w wersji dobrowolnej - z początkiem bieżącego roku. Kluczowym jest tu słowo „miał", bo 

niestety wersja udostępniona przedsiębiorcom nie spełnia jeszcze koniecznych wymogów. 

Co wdrożenie KSeF-a będzie oznacza/o dla przedsiębiorców? 

Chcę wiedzieć więcej 

GKN DRIVELINE 

EDI - wyższy poziom optymalizacji 
w GKN Driveline Polska 

GKN to klasyczny przykład firmy, który rozpoczęła swoją przygodę EDI od realizacji 

wymagań swoich odbiorców (OEM - FORD), a zdobyte doświadczenia wykorzystała do 

automatyzacji komunikacji z dostawcami. Przeczytaj, jak dokładnie wygląda/o to 

wdrożenie. 

[ Case study ) 

son 

Nasz Linkedln 

Social Media w dzisiejszych czasach to właściwie główne medium do komunikacji, 

przekazywania informacji i dzielenia się wiedzą. Kana/em, na którym najprężniej działamy 

jest Linkedln. 

Zaobserwuj nas, by być na bieżąco z nowinkami ze świata EDI. 
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[ Obserwuję ] 

Proces sprzedaży/ zakupu z EOi 

KIJtNf /ZAMAWIAJĄCY 

Przedsiębiorstwo z EDI vs. bez EDI 
Zobacz, jak proces sprzedaży może być łatwy i szybki. Zaoszczędzisz przy tym pieniądze 

oraz czas. Przeczytaj na naszym blogu, jak w kilku zdaniach opisaliśmy ten schemat. 

Czytam więcej 

.. 
Tomasz Kuciel, Edison: Mamy duże szanse na 
utrzymanie tempa eksportu. Jest jeden 
warunek (WYWIAO] 

Tomasz Kuciel, CEO EDISON S.A. 

w najnowszym wywiadzie na portalu 

wiadomoscihandlowe.pl, wiele wskazuje 

na to, że 2022 rok będzie w handlu 

równie ciekawy. Wyjaśnia przy tym, co te 

wszystkie, obserwowane trendy 

oznaczają dla nas w praktyce. 
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Zapraszamy do lektury całego materiału 

opublikowanego w Wiadomościach 

Handlowych .. 
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ul. Dobrego Pasterza 122A, 31-416 Kraków 
Tel: +48 12 21 32 300 

www.edison.pl 
E-mail: info@edison.pl
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https://www.edison.pl/
https://www.edison.pl/czym-jest-elektroniczna-wymiana-danych-edi
https://www.edison.pl/elektroniczna-wymiana-danych-w-handlu-i-dystrybucji
https://www.edison.pl/komunikacja-edi-elektroniczna-wymiana-danych
https://www.edison.pl/aktualnosci-edison/256-edison-sa-po-raz-drugi-zlotym-sponsorem-konferencji-etrade-show
https://www.edison.pl/aktualnosci-edison/256-edison-sa-po-raz-drugi-zlotym-sponsorem-konferencji-etrade-show
https://www.edison.pl/ksef-krajowy-system-e-faktur-edison
https://www.edison.pl/ksef-krajowy-system-e-faktur-edison
https://automotive.edi.pl/images/Case_study_GKN_Driveline.pdf
https://automotive.edi.pl/images/Case_study_GKN_Driveline.pdf
https://www.linkedin.com/company/edison-s-a-/posts/?feedView=all&viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/edison-s-a-/posts/?feedView=all&viewAsMember=true
https://www.edison.pl/aktualnosci-edison/260-przedsiebiorco-wyobraz-sobie-jak-moze-wygladac-twoj-biznes
https://www.edison.pl/aktualnosci-edison/260-przedsiebiorco-wyobraz-sobie-jak-moze-wygladac-twoj-biznes
https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykul/tomasz-kuciel-edison-mamy-duze-szanse-na-utrzymanie-tempa-eksportu-jest-jeden-warunek
https://www.edison.pl/
https://editel.pl/
https://www.facebook.com/EDISON.connect.systems
https://www.linkedin.com/company/edison-s-a-/posts/?feedView=all&viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UChJr3IXGg4cfFnrlezJn_0Q/videos

