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(Electronic Data Interchange)

EDISON S.A.



Standard wymiany typowych dokumentów handlowych i księgowych, 
przesyłanych bezpośrednio z systemu informatycznego do systemu 
informatycznego partnera handlowego.

Czym jest EDI ?

Nie wymaga manualnego wprowadzania danych do systemu,  

Nie dopuszcza do błędów, nie poddaje pod wątpliwość 
autentyczności zamówienia/faktury/faktury korekty,

Zdecydowanie poprawia standard kontaktów biznesowych oraz proces 
realizacji transakcji. 



Proces komunikacji EDI 
- model połączenia C2E
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Gwarantujemy kompatybilność z niemal każdym systemem ERP: SAP, 
JDEdwards, Baan, MFG-PRO, IFS, Epicor- iScala, MS Navision, MS Dynamics, 
Asseco Softlab, Asseco WAPRO, BPSC, CDN XL, OPTIMA, Digitland, Exact, 
Simple, QAD, Sage, Sente, Teta, Subiekt, Symfonia, etc.



Proces komunikacji EDI 
- model połączenia C2E
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Plik EDI (XML/Edifact) jako, że ma w pełni przetwarzalną
strukturę pozwala na to, aby Aplikacja Connector Plus (C2E)
- pole po polu - wprowadziła bezpośrednio do Państwa
systemu dane zawarte w dokumencie elektronicznym.
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Obsługujemy wszystkie dostępne na świecie kanały komunikacji: AS2, 
TCP/IP, HTTPS, SOAP, X400, TGMS, TIP/EAP, Frame Relay, ISDN, OFTP.

Inne modele komunikacji EDI





Wymagania ?

Rozsądny system finansowo-księgowy pozwalający na eksport/import
plików w formacie XML/EDIFACT,

komputer z dostępem do Internetu oraz zainstalowany Windows nie 
starszy niż 2000, dodatek Java: JRE 6.0, Powierzchnia min. 512MB 
RAM, zalecane 2GB RAM), 

praktyczne podejście do procesów automatyzacji wymiany
dokumentów.



„Ten system musi być bardzo drogi.”

Wątpliwości dotyczące wdrożenia

- proces implementacji rozwiązania trwa niemal tyle co moja prelekcja.
„Musi być to system trudny we wdrożeniu, nie mamy na to czasu…”

- koszt jest relatywnie niski w perspektywie korzyści jakie firma dostrzega już w pierwszych miesiącach
od wdrożenia.

„To skomplikowany system, personel się zbuntuje!”
- pracownicy, nadal pracują na swoim systemie ERP. Aplikacja EDI nie wymaga obsługi, działa „w tle”
rutynowego dnia pracy, szkolenia nie są konieczne.

„Wśród moich partnerów nie ma takich, którzy korzystają z EDI.”
- nic bardziej mylnego, ok. 30-40% Twoich partnerów biznesowych korzysta już z EDI, a kolejne
30% o nim przynajmniej słyszało.

„Jest tak wiele formatów komunikacji … „
- Operator EDI przetłumaczy je wszystkie dla Twojej firmy.



„Ja korzystam z darmowej wymiany dokumentów PDF.”

Obiekcje cd.

PDF nie jest dokumentem elektronicznym w świetle prawa. To jedynie obraz faktury, której oryginałem jest
wciąż papier (zatem wysyłają Państwo kopię). Zatem, archiwizować należy nadal wersję papierową
(Państwa parter handlowy również).

Dokument PDF nie jest bezkosztowy, a jego odbiór okupiony jest zarówno:
A) czasem - odbiorca wprowadza dokument do systemu,
B) ryzykiem błędu – podczas wprowadzania danych,
C) ryzykiem zagubienia, zniszczenia dokumentu wydrukowanego lub zgromadzonego na poczcie e-mail.

Dokumenty FV korygujących, nadal muszą Państwo wysyłać Pocztą Polską oraz czekać na zwrotne
potwierdzenie odbioru.



EDI - Korzyści 
pełna kontrola związana z wysyłanymi i odbieranymi dokumentami, 

standaryzacja dokumentów biznesowych, 

skrócenie czasu realizacji zamówień, usprawnienie procesu realizacji dostaw, redukcja 
czasu oczekiwania na płatność,

wymiana dokumentów szyfrowanym kanałem komunikacji „SSL”, zgodnym z standardem 
księgowości elektronicznej,

system archiwizacji faktur elektronicznych (SAFE) wspierający komunikację EDI,  

http://www.edison.pl/kalkulator-oszczednosci
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Pytania ?




