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Samenwerkingsovereenkomst 

Exact heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten 

met certified en development partner Optimizers. Hierin is 
vastgelegd dat de EDI Gateway wereldwijd verkrijgbaar is via 
Exact.

Exact EDI specialisten

De EDI Gateway is geïnstalleerd bij meer dan 150 bedrijven. 
Optimizers heeft een team van specialisten dat zich uitsluitend 
bezighoudt met de EDI Gateway en Exact Globe. De EDI 
Gateway heeft gebruikers van de Verenigde Staten tot aan 
Australië. Ons EDI team is voor Exact Globe gebruikers het 
aanspreekpunt voor alle vragen omtrent de koppeling met de 
diverse EDI systemen die wereldwijd worden toegepast.

EDI Gateway voor Exact Globe
Eenvoudig in gebruik
Met de EDI Gateway voor Exact Globe heeft Optimizers 
ingespeeld op de vraag van Exact klanten: een flexibele 
Electronic Data Interchange (EDI) oplossing die voorbereid is 
op de toekomst. Bij diverse klanten hebben we met de EDI 
Gateway bewezen dat de module snel te implementeren is 
tegen beperkte kosten. De module is gemakkelijk te koppelen 
met diverse platformen en wereldwijd erkende standaarden.

De kracht van de EDI Gateway is dat deze naadloos kan worden 
aangesloten op de volgende processen in Exact Globe:

• Orderafhandeling tot facturatie (Order2Cash)

• Externe Logistiek Dienstverleners (3PL)

• Intercompany Logistics (ICL)  Tijd en kosten besparend
Realtime inzicht in ontvangen en verstuurde  
berichten. Orders worden automatisch geïmporteerd 
en geëxporteerd.

 Minder fouten
Ontvang orders van klanten automatisch, geen 
handmatige fouten. Elk orderbericht genereert 
automatisch een order in Exact Globe. 

 Flexibel in gebruik
Koppel uw logistiek dienstverlener aan Exact Globe 
en pas eenvoudig berichten aan als handelspartners 
nieuwe eisen stellen.

 Wereldwijde standaard
Internationaal geaccepteerd en door veel organisaties 
toegepast. 

Ondersteuning voor e-commerce bedrijven

E-Commerce bedrijven verwachten realtime terugkoppeling 
met betrekking tot orders die worden geplaatst. Hierbij moet 
worden gedacht aan levertijden en voorraadhoeveelheden. De 
EDI Gateway ondersteunt de order response (ORDRSP) welke 
door hedendaagse e-commerce bedrijven wordt vereist. 

EDI Provider

Voor het verzenden van EDI berichten heeft u, naast de 
EDI Gateway, een EDI provider nodig. Een EDI provider 
ontvangt, vertaalt en verzendt de EDI berichten tussen u en uw 
handelspartner. De EDI Gateway werkt altijd in samenwerking 
met een EDI provider.
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EDI Gateway ondersteunt o.a. de volgende berichttypes

3PL koppeling
Ontsluit uw logistiek dienstverlener

De EDI Gateway is in staat om naast de standaard EDI 
communicatie ook uw externe logistiek dienstverlener aan te 
sluiten. Door dit proces mee te nemen in de automatisering 
wordt ervoor gezorgd dat u de digitale communicatie met uw 
logistiek dienstverlener kunt automatiseren. 

Hierdoor kunnen zonder extra handelingen uw pickopdrachten 
naar uw externe logistiek dienstverlener worden gestuurd 
en de respons daarop worden ontvangen en verwerkt. 
Goederentransacties kunnen gevalideerd plaatsvinden 
tussen productielocatie en de logistiek dienstverlener.

De communicatie kan plaatsvinden op twee manieren: via 
de gebruikelijke EDI kanalen en bijbehorende berichtsoorten 
of via FTP communicatie. In beide gevallen wordt naadloos 
aangesloten op het proces dat in Exact Globe is ingericht.

Uitgaand

INSDES  (Pickopdracht 3PL)
DESADV L1 (Pakbon zonder SSCC)
DESADV L4 (Pakbon met SSCC, SSCC moet wel worden  
  vastgelegd in ERP)
INVOIC  (Factuur)
ORDRSP  (Order Response)
APERAK  (Ontvangstbevestiging)
PRODAT  (Product Data Message, altijd maatwerk)
ORDERS  (Orders)

Inkomend

ORDERS  (Orders)
DESADV L4 (Pakbon 3PL)
OSTRPT  (Order Status Report 3PL)
RECADV  (Receiving Advice 3PL)
INVRPT  (Inventory Report 3PL, altijd maatwerk)
DELFOR  (Delivery Forecast 3PL, altijd maatwerk)
DELJIT  (Delivery Just In Time Message 3PL, altijd   
  maatwerk)

Exact Business Software
De EDI Gateway is Exact gecertificeerd
Optimizers heeft voor de Exact Globe klant een standaard EDI 
module ontwikkeld die flexibel en snel te implementeren is. 
De Exact EDI gateway werkt met de Software Development 
Kit (SDK) van Exact Software en is door een uitgebreide audit 
gecertificeerd.

SDK certificatie door Exact Software duidt aan dat de software 
module conform de standaarden van Exact Software is 
ontwikkeld en op de juiste wijze gebruik maakt van de SDK 
van Exact. Hierdoor worden transacties in de Globe database 
op een door Exact geautoriseerde wijze weggeschreven.


