Edionet™ Supplier
Verktyg/tjänst för leverantörer
som enkelt vill kommunicera
elektroniskt med sina kunder.
Produktbeskrivning
Edionet™ Supplier är en Internetbaserad lösning som ger
leverantörer möjlighet att ta emot och skicka affärsinformation i EDI-format till sina kunder utan att behöva skaffa
egen funktionalitet för att anpassa mot kundernas krav.
Lösningen fungerar som en kommunikationsväxel där
leverantören kan hantera alla kunder trots olika typer av
krav.
Affärsdokument som Edionet™ Supplier
hanterar idag:
- Leveransplaner
- Avrop
- Order
- Ordersvar
- Aviseringar (elektroniska följesedlar)
- Fakturor
Exempel på affärssystem som Edionet™
Supplier har färdiga integrationer mot:
- Monitor
- XAL
- Swelog
- Movex
- Jeeves
- Prosmart
Fördelar med Edionet™ Supplier:
- Leverantören behöver inte investera i egen EDI-kunskap.
All teknisk EDI-hantering ingår i tjänsten.
- Snabbt och enkelt att komma igång och uppfylla olika
kunders specifika krav.
- Verktyget kan enkelt integreras, kopplas ihop med
leverantörens egna affärssystem.
- Övervakning av informationssändningar ingår i tjänsten.
- Anslutning av nya EDI-kunder görs enligt prislista till
fasta kostnader.
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Funktioner
Administration
- Registrering av information om det egna bolaget, kunder,
artiklar och emballage.
Leveransplaner
- Automatisk inläsning av leveransplaner med kontroller och
varningshantering.
- Acceptfunktion med avstämning av leveransplanen mot
gjorda leveranser och kontroll av riktighet i data från
kund.
- Översiktsbilder som visar behov per artikel för vald kund
eller totalt alla kunder.
- Jämförelse av ny leveransplan från kund med gällande
leveransplan, totalt och/eller i detalj.
Order och avrop
- Automatisk inläsning av order och avrop.
- Automatiskt ordersvar.
- Acceptfunktion.
- Uppdatering och avstämning mot plan.
Plocka, packa, skeppa
- Hantering av plocklistor.
- Hantering av packning inklusive emballage.
- Automatpackning eller manuell packning.
- Hantering av följesedlar, manuellt skapade eller automatiskt från affärssystem eller plocklista.
- Utskrift av följesedlar och godsflaggor.
- Elektronisk avisering.
Fakturera
- Hantering av fakturor, manuellt skapade eller automatiskt
från affärssystem eller med avisering som underlag.
- Utskrift av faktura.
- Elektronisk fakturering

Faktaruta
Edionet™ Supplier är en beprövad
lösning som funnits sedan 2002. Den
nyttjas av leverantörer över hela världen
för att skicka och ta emot affärsinformation.
Edionet™ Supplier är en del av konceptet Edionet ™ som är en samling tjänster
och produkter för att effektivisera
informationsflödet mellan leverantörer
och kunder.

Exempel på referenser
Igelfors Bruk AB ersatte sin gamla
EDI-plattform och använder lösningen
integrerat med sitt affärssystem
Swelog.
International Aluminium Casting
ersatte sin gamla EDI-plattform och
använder lösningen integrerat med sitt
affärssystem Monitor.
Industri-Partner AB använder
lösningen utan integreration.
Fler referenser finns på www.viaduct.se

Övriga funktioner
- Rapporter och analysunderlag från systemet, förhandsgranskning och utskrift av information i pdf-format.
- Integration av planer, order, avisering och faktura med
affärssystem.
- Hjälptexter on-line.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på info@viaduct.se så berättar vi mer!
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