NESOS EDI s.r.o.

EDI
pro HELIOS
Řešení pro HELIOS Orange

EDI pro HELIOS umožňuje uživatelům HELIOS Orange využívat výhody EDI
výměny dat. Pohodlně, rychle, bez chyb a zbytečných papírů, mailů a telefonů
zpracujete objednávky, odvolávky, skladové doklady i faktury. Doklad
naimportujete za 30 sekund bez chyb i s vazbami na předchozí doklady.
Sdílejte se svými partnery stejný komfort zpracování dokladů.
Nemusíte být dodavatelem do automotive nebo velkého obchodního řetězce
nebo internetového obchodu. S EDI dosáhnete na výhody automatizovaného
zpracování dokumentů vždy.
JAK TO FUNGUJE?
EDI pro HELIOS

EDI PROVIDER

Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4, Česká republika
tel.: +420 244 104 111, +420 244 104 155, e‑mail: info‑ cz@assecosol.com

NESOS EDI s. r. o. EDI pro HELIOS | Řešení pro HELIOS Orange

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
RYCHLOST

NEPŘETRŽITÝ PROVOZ

EDI je rychlé, doklad od partnera dostane během 1 minuty
a naopak, stejně rychle ho obdrží Váš partner. A za dalších 30
vteřin máte doklad vytvořený v HELIOSu.

EDI pro HELIOS běží v nepřetržitém provozu. Nejste nijak časově
omezení při zpracování dokladů.

PŘESNOST
EDI je přesné. Doklad obdržíte přesně tak, jak ho partner vytvořil.
Neuděláte chybu při přepisu. Navíc provádíme celou řadu
kontrol, abychom Vás upozornili na nepřesnosti a Vy jste je
mohli v klidu vyřešit.
GARANCE DORUČENÍ
Garantujeme doručení zprávy partnerovi. Nemůže se tedy stát,
že se doklad někde „ztratí“.
BEZPEČNOST
Zprávy zasíláme zabezpečenými komunikačními kanály (AS2
OFTP2, HTTPS nebo třeba privátní sítí uložením do VAN schránky).
Každá zpráva je námi opatřená digitálním certifikátem, může být
šifrovaná. Faktury můžeme doplnit digitálním popisem.
BEZ ZBYTEČNÝCH PAPÍRŮ

NEZÁVISLOST
Nemusíte řešit v jaké datové struktuře očekávají Vaši partneři
zaslané doklady a zároveň nemusíte řešit v jaké datové struktuře
data obdržíte. Tohle vyřeší EDI pro HELIOS.
NEJEN VÝMĚNA DAT
Součástí řešení není pouze výměna dat, ale také:
•

	
Tiskové
formuláře pro tisk obalových a paletových štítků
v normách VDA, GTL

•

	
Tiskové
formuláře pro tisk přepravních dokladů v normě
VDA4939

•

	Řízení procesů objednávek od potvrzení, přes změny ceny,
množství termínů nebo záměny položek až po jejich konečné
vyřízení

•

	Různé varianty identifikace zboží partnera (GTIN, libovolný
atribut, katalogové číslo…)

•

	
Automatické
propojení položek dokladů s položkami
navazujících dokladů

Zprávy se předávají ve strukturovaných datových formátech.
Každý soubor se zprávou se ukládá do HELIOSu, máte ji tedy
automaticky archivovanou. Současně EDI pro HELIOS provádí
vlastní archivaci za 3 měsíce zpětně.

KOHO MŮŽEME PŘIPOJIT
Připojit můžeme kohokoli, kdo dokáže zasílat strukturovaná data, ať používá jako IS HELIOS Orange nebo jiný.
Připojení jsou například:

ŠKODA ADIENT BENTELER BOSCH GRAMMER SMRC DRÄXLMAIER
ALZA WEBASTO SAS LIDL MALL GROUP VOKLSWAGEN JABLOPCB
ERT AUTOMOTIVE STRIMA CZECH
a desítky dalších společností.

ODSTRANĚNÍ CHYBOVOSTI
RYCHLOST ZPRACOVÁNÍ
SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍCH NÁKLADŮ

