Edionet™
Implementation
Underlätta införandet av elektronisk kommunikation med
dina kunder/leverantörer.
Produktbeskrivning
Edionet Implementation är en arbetsmetod som
tillsammans med det Internetbaserade verktyget
förenklar och effektiviserar införandet av elektronisk affärskommunikation mellan parter.
Verktyget består av följande delar:
Implementation håller ordning och reda på
kontakter mellan olika parter och statusen i
projektet
- Grunddata för parter och kontakter.
- Enkel översikt över många till många relationer
mellan kunder/leverantörer
- Möjlighet att definiera mailmallar för massutskick
- Webb-baserad enkät för att samla in den tekniska
information som krävs för att etablera önskade
affärsmeddelanden.
- Funktioner för att kontakta och samla in / övervaka svar från parter
- Visuell översikt över införandet
- Uppföljning och statistik
- Möjlighet att samla all mailkorrespondens åtkomligt för alla användare
- Systemloggar, Mailloggar
Information är ett webbaserat publiceringsverktyg
för att enkelt informera alla berörda parter om
införandeprojektet.
- Mallbaserade webbsidor
- Möjlighet att hantera flera språk
- Enkelt att själv editera innehållet via webbbaserat admin
Genom att här publicera information om projektets
mål, standarder, kontakter etc effektiviseras
införandearbetet för alla parter.

Edionet Implementation

ett projektverktyg över gränserna
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Funktioner
Administration
- Upplägg av användare med olika behörighet
- Uppsättning av dokumentation och mailmallar för utskick på valfritt
språk
- Flera typer av mail
· Generella mail
· Mail kopplade till kommunikationsenkät
· Mail kopplade till olika händelser under implementationprocessen
Grunddata
- Import av parter med tillhörande kontakter och urvalskriterier
- Möjlighet till gemensamt eller individuellt grunddata för olika bolag
inom en koncern
- Urvalsfunktioner med summeringsmöjligheter
- Många till många relationer mellan parter
- Utnyttja enkätsvar för att rätta grunddata
Utskick och svar
- Standardiserade mailutskick till parter
- Möjlighet att göra urval för utskick
- Hantera svar från parter
- Avvikelsehantering då data i svar ej samma som grunddata
- Skicka påminnelse till de som ej svarat på enkät
- Överföra till implementation
Implementera
- Steg för steg införande av önskad elektronisk kommunikation
- Hantera implementation av flera meddelandetyper
- Utvalda delar kan göras tillgängliga för externa projekt-deltagare
(VAN etc)
- Möjlighet att sätta upp automatiska mailutskick till kund,
leverantör, VAN etc vid olika händelser under införandet
- Fullständig händelselogg för införandet per part
- Möjlighet att föra anteckningar per part tillgängliga för alla
användare
Uppföljning / statistik
- Sammanställning av projektets status
- Övergripande statistik
- Detaljerad statistik
- Statistik per part
Övrigt
- Kundanpassad grafisk profil
- Språk i användargränssnitt styrs per användare
- Maillogg per part eller total
- Systemlogg
- Rutinbeskrivningar
- Kundanpassade urvalsfält
- Kundanpassat flöde / arbetssätt

Faktaruta
Edionet Implementation är en
beprövad tjänst och som i kombination
med Edionet Information nyttjas av
kunder för att implementera
elektronisk kommunikation med
leverantörer över hela världen.
Tjänsten har funnits sedan 2002.
Edionet Implementation är en del av
konceptet Edionet som är en samling
tjänster och produkter för att
effektivisera informationsflödet mellan
leverantörer och kunder.
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