
Twoja firma dostarcza do sieci sklepów w Niemczech, Rosji, Czechach,
Wielkiej Brytanii, Portugalii lub innym kraju? Chcesz odbierać zamówienia
elektroniczne od partnera z innego kontynentu?
A może szukasz sposobu na przesłania elektronicznego awiza dostawy
do odbiorcy w Stanach Zjednoczonych? Jeśli Twój zagraniczny kontrahent
wymaga EDI – zgłoś się do nas. Ustalimy w Twoim imieniu wszystkie szczegóły
techniczne i organizacyjne takiej współpracy i pomożemy w uruchomieniu
komunikacji.

Handel bez granic
Import / Eksport

biznes bez papieru



Rozwiązania EDI dla Importerów / Eksporterów
W erze globalizacji gospodarki przed przedsiębiorstwami stają nowe szanse i wyzwania. 
Muszą szybko i efektywnie wymieniać informacje z klientami, wytwórcami, dystrybutorami i dostawcami
na całym świecie. Druga rewolucja przemysłowa sprawiła, że wiadomości docierają do wszystkich
zakątków Ziemi z prędkością światła. Dzięki temu – zgodnie z maksymą, że kto ma informacje, ten ma
władzę – firmy  zyskują przewagę konkurencyjną podnosząc produktywność i jakość, jednocześnie
rozszerzając zasięg.
Pomagamy przedsiębiorstwom w wykorzystaniu komunikacji elektronicznej do udrożnienia procedur
zakupowych i polepszenia zarządzania dostawami. Rezultatem są skrócone cykle zaopatrzeniowe,
obniżone koszty i ściślejsza współpraca z dostawcami globalnymi.
Dzięki współpracy technologicznej, możemy pomóc naszym klientom w koncentrowaniu się na zadaniach
kluczowych dla powodzenia ich przedsięwzięcia, przejmując odpowiedzialność za całokształt elektronicznej
wymiany dokumentów.
Naszym celem jest zwiększenie wydajności Państwa przedsiębiorstwa, zwiększenie jego udziałów
w rynku oraz zapewnienie satysfakcji klientom końcowym. 

Dwudziestoletnie doświadczenie i pozycja lidera na polskim rynku komunikacji EDI są gwarancją
niezawodności i świadczenia usług najwyższej jakości.

Co to jest EDI?

EDI (ang. Electronic Data Interchange) to skrót
oznaczający elektroniczną wymianę danych –
transfer biznesowych informacji transakcyjnych
od komputera do komputera z wykorzystaniem
standardowych, zaakceptowanych formatów
komunikatów.

Jak wdrożyć EDI?

Najlepiej skontaktować się z nami. Określimy
Państwa indywidualne potrzeby i dopasujemy
rozwiązanie idealnie skrojone na miarę potrzeb.
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Global EDI
Edison S.A. jako partner największego globalnego operatora EDI – firmy GXS –  gwarantuje ustanowienie połączenia z dowolną firmą
na świecie korzystającą z elektronicznej wymiany danych. Dla najbardziej doświadczonego Operatora EDI na rynku różnice w standardach
komunikacyjnych stosowanych w Polsce, Europie i na świecie nie są przeszkodą w wymianie dokumentów.
Oferujemy kompleksowe rozwiązania dopasowane do poziomu  zaawansowania firmy w zakresie komunikacji EDI, obsługujemy wszystkie
najważniejsze sposoby komunikacji: AS2, TCP/IP, HTTPS, FTP, SOAP, X400, TGMS, TIP/EAP, Frame Relay, ISDN, OFTP.
Gwarantujemy też kompatybilność z wieloma znanymi systemami ERP: SAP, JDEdwards, Baan, MFG-PRO, IFS, Epicor- iScala, MS Navision,
MS Dynamisc,  Asseco Softlab, Asseco WAPRO, BPSC, CDN, Digitland, Exact, Simple, QAD,Sage, Sente, Teta.

24 / 7
Nowoczesne technologie sprawiają, że świat wydaje się mniejszy i bardziej dostępny. Dzięki temu nawet lokalny biznes może zacząć
działać globalnie. By to zrobić i zyskać przewagę konkurencyjną – musi być niezawodny.  Doświadczony operator EDI zapewni opiekę
techniczną 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Niezależnie od pory dnia i nocy dopilnujemy – co szczególnie ważne przy
imporcie / eksporcie  produktów w różnych strefach czasowych –  by komunikacja przebiegała szybko i bezbłędnie.

Integracja systemów IT
Istotą EDI jest pełna automatyzacja procesu zamawiania lub fakturowania, która wymaga całkowitej integracji systemów informatycznego
z platformą EDI. Większość nowoczesnych systemów ERP jest już przystosowana przez producentów do komunikacji EDI. Najczęstszym
rozwiązaniem jest integracja poprzez pliki oraz przy wykorzystaniu bezpiecznego protokołu transportowego. Inny wariant to korzystanie
z usług platformy EDI za pośrednictwem Web Services.
Nasze aplikacje współpracują ze znakomitą większością dostępnych na polskim rynku systemów ERP (oraz programami finansowo-księ-
gowymi i magazynowymi).

Połączenia międzyoperatorskie
Dzięki współpracy z kilkudziesięcioma dostawcami usług EDI (w tym z największym globalnym  operatorem EDI – GXS), Edison dociera
do każdego miejsca na świecie, zapewniając ekspresową wymianę dokumentów nawet między firmami położonymi na różnych
kontynentach.

Translacja formatów
(NBTS – Network Based Translation Services) –  bez NBTS – zwanych także „mapami translacji” niemożliwa byłaby integracja komunikacji B2B
między dowolnymi systemami. Proces przygotowania mapy translacji zaczyna się od zebrania danych o formatach akceptowalnych przez obie
strony wymiany, a kończy testami, które mają potwierdzić czy tłumaczenie odbywa się zawsze prawidłowo. Właściwie przygotowana mapa
translacji gwarantuje, że proces tłumaczenia, niezbędny dla prawidłowej obsługi procesu biznesowego, jest całkowicie transparentny dla obu
partnerów. Tłumaczenie dokumentu ze standardu nadawcy dokumentu do standardu akceptowanego przez odbiorcę odbywa się w trakcie
przesyłania.

Wdrożenia i szkolenia
EDI to świat pełen dziwnych, obcych nazw: AS2, EDIFACT, VDA, X12… Nawet doświadczony informatyk może poczuć się zagubiony
po raz pierwszy stykając się z tym zagadnieniem. Wyciągamy pomocną dłoń do profesjonalistów oferując szkolenia dotyczące
organizacyjnych, technicznych i administracyjnych aspektów wdrażania elektronicznej wymiany dokumentów EDI w przedsiębiorstwach.
Pomagamy przygotować podręczniki wdrożeniowe (MIG) dla komunikatów z najpopularniejszych standardów EDI: EDIFACT, X12, Odette,
VDA, XML. Organizujemy warsztaty na których można nabyć praktycznych umiejętności tworzenia komunikatów elektronicznych.
By ułatwić wejście w świat EDI Zaproszonym do społeczności, oferujemy również szkolenia przeznaczone specjalnie dla początkujących
–  umożliwią bezproblemowe rozpoczęcie korzystania z usług EDI i pozwolą je w pełni wykorzystać.

Rekomendowane usługi:
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Kim jesteśmy?

Edison S.A. jest pierwszym operatorem EDI w Polsce. Firma powstała w 1996 roku
i od ponad 18 lat nieprzerwanie świadczy usługi elektronicznej wymiany danych.
Nasze rozwiązania, bazujące na technologii GXS – światowego lidera EDI, przyczyniły się
do powstania nowej jakości komunikacji B2B w Polsce.

Bez komunikacji EDI trudno sobie dziś wyobrazić funkcjonowanie sieci handlowych,
firm dystrybucyjnych i produkcyjnych.

Co oferujemy?

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania technologiczne
z zakresu e-commerce usprawniające komunikację biznesową.
Oferujemy niezawodne usługi wymiany dokumentów
elektronicznych (w tym e-faktur) z partnerami na całym świecie
oraz systemy umożliwiające archiwizację dokumentów
w formie elektronicznej.
Łączymy nowoczesne technologie oparte na niezawodnej
infrastrukturze z klasycznym, spersonalizowanym podejściem
do obsługi klienta.

Świadczymy szeroki zakres usług dodatkowych takich jak:
śledzenie dokumentów (tracker), matching, walidacja faktur
elektronicznych, dostosowanie aplikacji ERP do standardów
EDI i tworzenie/budowanie portalu B2B. Zajmujemy się
także prowadzeniem dużych projektów wdrożeniowych
dla społeczności biznesowej, szkoleniami oraz konsultacjami
organizacyjno-biznesowymi dotyczącymi procesów obiegu
dokumentów.

Dzięki wdrażanym rozwiązaniom: 

• skracamy cykl realizacji zamówienia, 

• eliminujemy błędy w komunikacji z dostawcami,

• automatyzujemy zatwierdzenia faktur (usługa walidacji

faktur elektronicznych), 

• poprawiamy przepływ informacji w łańcuchu dostaw,

• redukujemy koszty logistyczne,

• dbamy o środowisko.

Gdzie nas znaleźć? 

Jeśli poszukują Państwo godnego zaufania partnera, oferującego najlepszej jakości usługi EDI oraz kompleksowe wsparcie handlowe
i techniczne, zapraszamy do kontaktu:

EDISON S.A. 

ul. Dobrego Pasterza 122A
31-416 Kraków
tel. 12 425 09 70

dział handlowy: dh@edison.pl

dział techniczny: dt@edison.pl

relacje inwestorskie: ri@edison.pl

kontakt z mediami: pr@edison.pl

Biuro w Warszawie

ul. Płowiecka 3
04-501 Warszawa 
tel. 22 460 85 12

Dlaczego my?

Wyróżnia nas indywidualne podejście do obsługi Klienta i niezawodna technologia.
Klient otrzymuje to, czego potrzebuje, bez konieczności zgłębiania specjalistycznej
wiedzy z zakresu EDI.

Jesteśmy pierwszym Operatorem EDI w Polsce, specjalizujemy się w tematyce EDI,
oferujemy wsparcie techniczne i doradztwo na każdym etapie wdrożenia projektu
i po jego zakończeniu, posiadamy certyfikat zgodności z międzynarodowymi standardami
GS1 „Dostawca rozwiązań GS1”. 

Wspieramy Klientów wiedzą wysoko wykwalifikowanych konsultantów, jako firma notowana
na giełdzie gwarantujemy przejrzystość i otwartość w komunikacji.


