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Bespaar tijd en kosten met de
EDI Gateway

Steeds vaker worden orders en facturen digitaal aangeboden.
Veel klanten en leveranciers regelen bij voorkeur hun zaken
met u via EDI (Electronic Data Interchange). Soms is het zelfs
een randvoorwaarde om zaken te doen. Met de oplossing
EDI Gateway voor Exact Globe Next sluit u aan bij deze trend.
Er kan een toenemend aantal berichten worden uitgewisseld.
Bespaar tijd en kosten door berichten uit te wisselen volgens
gestandaardiseerd EDI formaat.
Minder handelingen, minder
fouten, minder kosten.
U ontvangt meerdere verkoop
orders of bestellingen tegelijk van
uw klanten of leveranciers. Met EDI
Gateway worden de orders
automatisch geïmporteerd of ge
ëxporteerd. Ook de pakbonnen en
facturen die dan worden aange
maakt, worden automatisch aan
uw klant verstuurd. Uw logistiek
dienstverlener weet precies wanneer
ze goederen moeten gaan picken
en u heeft een actueel inzicht in uw
externe voorraad. Naar een correct
ingevoerd EDI bericht heeft u geen
omkijken meer. Dat scheelt veel
werk en het versnelt uw logistiekeen verkoopprocessen. U bespaart
kosten en bouwt aan een duurzame
relatie met tevreden klanten.
Flexibel in gebruik, snel
operationeel.
EDI Gateway is een flexibele
oplossing waarmee u eenvoudig

berichten kunt aanpassen als
uw leverancier, klant of logistiek
dienstverlener nieuwe eisen stelt.
U kunt deze oplossing gefaseerd
inzetten in uw bedrijfsprocessen,
wat ervoor zorgt dat u deze oplos
sing snel kunt implementeren in
uw organisatie. Van e-invoicing tot
Track&Trace systeem. Daarbij wordt
er rekening gehouden met uw
situatie, doelen en toekomst
ver wachtingen. Exact heeft de
ondersteuning en implementatie
van de EDI Gateway oplossing
toevertrouwd aan de ervaren
professionals van Exact certified
development partner Optimizers.
EDI Gateway ondersteunt de meest
voorkomende standaarden in
inkomende- en uitgaande berichten.
Wereldwijde standaard.
De berichtgeving via EDI is
internationaal geaccepteerd en
wordt door steeds meer organisa
ties toegepast. Via internet is
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Effectieve samenwerking
met uw klanten,
leveranciers en logistiek
dienstverleners
Tijd en kosten besparend
Minder administratieve
handelingen, minder
menselijke fouten
Flexibel in gebruik
Uitgebreide Track &Trace
functies
Wereldwijde standaard

EDI Gateway altijd en vrijwel overal toegankelijk.
De Inkomende berichten welke worden onder
steund zijn ORDER, INVOIC, INVRPT, PRODAT,
RECADV, OSTRPT. De ondersteunde uitgaande
berichten zijn: APERAK, DESADV, INSDES, ORDER,
INVOIC. U kunt opvragen welke berichten al eens
geëxporteerd zijn en u krijgt deze informatie
overzichtelijk gepresenteerd.
Uitgebreide Track & Trace functies
Track & Trace speelt een belangrijke rol in logistiek.
Maakt u gebruik van palletregistratie, dan kunt
u met EDI Gateway eenvoudig SSCC nummers
opnemen in uw berichten. Als u bij leveringen
gebruik maakt van emballageartikelen, dan zijn die
met EDI Gateway makkelijk in te richten. Bij het
importeren van een verkooporder wordt het juiste
emballageartikel automatisch toegevoegd. Het is ook
mogelijk om in EDI Gateway met Backhauling (uw
klant komt de producten ophalen) en Crossdocking
(producten worden niet opgeslagen, maar direct
verder vervoerd) te werken. In die gevallen krijgen
uw pakbonnen extra informatie mee.

Inkomende berichttypen

Uitgaande berichttypen
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