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Pierwszy Operator EDI w Polsce - Edison S.A.

Mail nieczytelny? Zobacz w przeglądarce.

 EDI  Branże Produkty

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!

https://app.freshmail.com/pl/campaign/get-snapshot-html/$$preview_href$$
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/centrum-wiedzy-o-edi/33-case-studies/296-komunikacja-edi-w-fomar-friction-prognoza-trwalosci-biznesowej
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Fomar Friction korzysta z EDI
Fomar Friction to część amerykańskiego holdingu MAT Holdings Inc., producent klocków,
okładzin i tarcz hamulcowych do samochodów osobowych, ciężarowych i użytkowych.  
Od 2014 r. korzysta z powodzeniem z komunikacji EDI wdrożonej przez EDISON SA.  

Jak przebiegło 8 lat współpracy? 

Chętnie przeczytam 

Jak EDI wspiera korzystanie z KSeF?
Zapraszamy Was na webinar pt. „Jak EDI wspiera korzystanie z KSeF?” Oprócz samego

KSeF-a omówimy na nim nasze nowe rozwiązanie - KSeF Connect. Webinar
przygotowujemy wspólnie z naszym wieloletnim partnerem, Polską Izbą Motoryzacji

(PIM). 

Termin: 26 października 2022 r. 
Godzina: 11:00 – 12:00.

Sprawdzam program!

https://www.edison.pl/centrum-wiedzy-o-edi/33-case-studies/296-komunikacja-edi-w-fomar-friction-prognoza-trwalosci-biznesowej
https://www.edison.pl/centrum-wiedzy-o-edi/33-case-studies/296-komunikacja-edi-w-fomar-friction-prognoza-trwalosci-biznesowej
https://www.edison.pl/centrum-wiedzy-o-edi/35-wydarzenia/302-jak-edi-wspiera-korzystanie-z-ksef-wspolny-webinar-z-pim
https://www.edison.pl/centrum-wiedzy-o-edi/35-wydarzenia/302-jak-edi-wspiera-korzystanie-z-ksef-wspolny-webinar-z-pim
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Widzimy się w Warszawie :) 
Webinary, webinarami, ale nie ma to jak spotkania stacjonarne. Już w listopadzie ruszają
nasze pierwsze warsztaty stacjonarne - zaczynamy od Warszawy. Chcemy się z Wami

spotkać i wspólnie przyjrzeć wyzwaniom, jakie niesie ze sobą KSeF. My jesteśmy już na
nie przygotowani i chcemy pomóc przygotować się innym. Chcesz poznać szczegóły?

Napisz do nas na ksef@edison.pl 

Już do Was piszę! 

X Kongres CFO - SEG
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG) organizuje X Kongres CFO Spółek

Giełdowych SEG. Jesteśmy Partnerem Wspierającym oraz będziemy jednym z panelistów
tego wydarzenia. Kongres odbędzie się w dniach 19-20 października 2022 r.  

w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance. Zapraszamy do
uczestnictwa - są jeszcze wolne miejsca. 

Program! Muszę zobaczyć program! 

mailto:ksef@edison.pl?subject=Mail
mailto:ksef@edison.pl?subject=Mail
https://seg.org.pl/wydarzenie/pokaz/x-kongres-cfo-spolek-gieldowych-seg
https://seg.org.pl/wydarzenie/pokaz/x-kongres-cfo-spolek-gieldowych-seg
https://www.edison.pl/images/2022/media/sbs_2022_03.pdf
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Biznes też lubi bajki
W najnowszym Magazynie Grupy SBS opowiadamy, czym jest EDI, ale tym razem w

formie... bajki. Prawdziwej bajki! Mamy w niej smoczycę, króla i królestwo, problem do
rozwiązania i spieszącego na ratunek bohatera. Jest też księżniczka.  

Tak, troszkę zmyślamy. Ale płynący z bajki morał jest jak najbardziej możliwy i realny. 

Ja też lubię bajki. 

Dołącz do naszego zespołu
Poszukujemy nowego pracownika do naszego zespołu w Dziale IT. Zatrudnimy na

stanowisku Konsultant Wsparcia Technicznego EDI osobę mającą doświadczenie w pracy
typu helpdesk IT. Jeśli nie Ty, to może ktoś z Twojego otoczenia szuka pracy ze świetną

usługą?

A nuż się nadam ;) 

https://www.edison.pl/images/2022/media/sbs_2022_03.pdf
https://www.edison.pl/images/2022/media/sbs_2022_03.pdf
https://www.pracuj.pl/praca/,oferta,1002101469
https://www.pracuj.pl/praca/,oferta,1002101469
https://www.edison.pl/firma/ankieta-satysfakcji-klienta
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Ankieta Satysfakcji Klienta 

Jeżeli jesteś naszym Klientem to przycisk 
poniżej jest właśnie dla Ciebie. Twoja 
opinia jest dla nas bardzo ważna. 

Bardzo chcemy, aby świadczone przez 
nas usługi spełniały oczekiwania naszych 
Klientów, dlatego bardzo prosimy Cię o 
wypełnienie krótkiej ankiety. Zajmie to ok. 
2 minut, a za poświęcony czas dostaniesz 
od nas mały upominek. 

Fajni jesteście, nareszcie Wam 
to napiszę! 

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

www.edison.pl 
E-mail: info@edison.pl

Edison S.A. © 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wiadomość wysłana przez: 
EDISON SPÓŁKA AKCYJNA 

NIP: 6761598008

Mamy nadzieję, że lubisz nasze newslettery. Jeśli nie, możesz się wypisać. 

https://www.edison.pl/firma/ankieta-satysfakcji-klienta
https://www.edison.pl/firma/ankieta-satysfakcji-klienta
https://www.edison.pl/
https://www.edison.pl/
mailto:info@edison.pl?subject=Mail
mailto:info@edison.pl?subject=Mail
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
https://www.edison.pl/ksef-krajowy-system-e-faktur-edison
https://app.freshmail.com/pl/campaign/get-snapshot-html/$$resignlink_href$$

