EDI řešení
EDI řešení Apprise® umožňuje hladce komunikovat s obchodními partnery v reálném čase i plnit požadavky
velkých obchodních řetězců, a tím pomáhá snížit náklady a zvýšit tržby. Náš software je plně integrován s Vaším
podnikovým systémem a přispívá tak ke zjednodušení transakcí a ke zlepšení spolupráce i vztahů s obchodními
partnery.

Efektivnější procesy

Lepší vztahy se zákazníky

Plně integrovaný EDI software zjednoduší přenos dat
mezi Vámi a Vašimi obchodními partnery a poskytne
nepřetržitý přístup v reálném čase k údajům a k historii
jejich přenosu. Profesionální služby a možnosti
outsourcingu, které můžete využít například pro
tvorbu a správu EDI map, Vám pomohou rychle
splnit stávající i budoucí požadavky obchodních
partnerů, bez nutnosti nákladného školení či zvýšení
počtu zaměstnanců. Nástroje k importu a exportu
dat umožňují sdílení informací mezi ERP systémem
Apprise® a EDI softwarem od jiného poskytovatele.

Rychlejší a jednodušší komunikace s obchodními
partnery posílí spolupráci a sdílení údajů v celém
dodavatelském řetězci. Profesionální služby
a nepřetržitá podpora umožňují snadné zavedení
i správu EDI řešení, které odpovídá nárokům Vašich
dodavatelů a odběratelů. Díky souladu se standardy
EDIFACT a EDIINT/AS2 splníte rozličné požadavky
zákazníků. Vyšší přesnost při plánování odbytu,
nižší skladovací náklady a rychlejší uvedení výrobku
na trh Vám poskytne konkurenční výhodu. Pokud
zlepšíte dostupnost zboží, snížíte množství chybných
objednávek a zkrátíte dobu dodání, spokojenost
zákazníků vzroste.

Vyšší ziskovost
Zajistíte-li elektronický přenos dat, který vyžadují
obchodní partneři, vzroste počet obchodních
příležitostí a klesne množství zpětných pohledávek.
Elektronické transakce zvyšují celkovou přesnost
údajů, což je důsledkem nižšího výskytu chyb,
a také šetří čas, který by zaměstnanci strávili
vyšetřováním a opravováním těchto chyb. Data jsou
přenášena rychle a spolehlivě a to Vám dovolí snížit
množství zásob na skladě i náklady s tím spojené.
Přesnější vyřizování objednávek přispěje k urychlení
fakturačního cyklu a ke snížení průměrné doby
inkasa pohledávek. Přehled o obchodních procesech
a výsledcích pomůže odhalit, které oblasti a procesy
Vašeho podnikání je třeba zdokonalit.

Apprise nabízí tři různé možnosti elektronické výměny
dat. Každá z nich umožňuje snadné uživatelské
zacházení, posiluje integraci a usnadňuje plnění
požadavků maloobchodních odběratelů.

Správa elektronického přenosu
dat Apprise® představuje jediné
a plně integrované EDI řešení
>> Nemusíte používat externí EDI software.
>> Systém podporuje standardy EDIFACT a UCS.
>> Software poskytuje pružné možnosti komunikace.
>> Data jsou prostřednictvím mapování hladce
zanesena do databáze v základním ERP systému
Apprise®.
>> Funkce pokročilého rozvrhování pomohou zajistit
včasné odesílání a přijímání dat.
>> Elektronické přenosy dat jsou archivovány, proto
je snadné obnovovat a vyhledávat informace.

Brána EDI Apprise® umožňuje
integraci ERP systému
s Vaším EDI řešením od jiného
poskytovatele
>> Investice do stávajícího EDI softwaru tak budou
využity.
>> Apprise umožňuje elektronický přenos dat, který
vyžadují Vaši obchodní partneři.
>> Hladký import i export dat mezi ERP systémem
Apprise a cizím EDI softwarem.
>> Systém podporuje standardy EDIFACT
a EDIINT/AS2.

>> Uživatelsky přívětivé nástroje Vám dovolí vytvořit
si vlastní EDI mapy podle požadavků jednotlivých
obchodních partnerů. Moderní grafické
uživatelské rozhraní a nástroje typu „táhni a pusť“
umožňují rychlou a přesnou tvorbu EDI map.

Obchodní služby EDI Apprise®
poskytují profesionální
mapování dat
>> Pomůžeme Vám zajistit shodu se standardy
elektronického přenosu dat.
>> Vytvoříme EDI mapy podle specifických
požadavků Vašich dodavatelů a odběratelů.
>> Mapy je možné průběžně upravovat v závislosti na
změnách na straně obchodních partnerů.
>> Každodenní monitorování přenosu dat přispívá
k odhalení a vyřešení problémů i k hladkému
průběhu transakcí.

Apprise zefektivní Váš dodavatelský
řetězec i podnikání
Apprise se zaměřuje na řešení specifických problémů, s nimiž
se v rámci svých dodavatelských řetězců potýkají výrobci,
dovozci a distributoři spotřebního zboží. Řešení Apprise
Vám spolu s naším zkušeným mezinárodním týmem pomůže
dosáhnout obchodního úspěchu, stejně jako mnoha klientům
před Vámi.
Pro více informací nás kontaktujte na adrese
emea@apprise.com nebo navštivte naše stránky apprise.cz.

Česká republika:
Holandská 8, 7. patro
639 00 Brno
Tel.: +420 511 187 800
www.apprise.cz
emea@apprise.com
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