
SISTEMA D'INTERCANVI
D'INFORMACIÓ
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Permet l'intercanvi electrònic de documents com ara 
comandes, albarans, factures, inventaris, catàlegs de 
preus, etc. en un format estàndard entre els sistemes 
informàtics que participen en una relació comercial.
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Optimització de temps
• Incrementa la velocitat del teu cicle de negoci.
• Monitora en temps real les transaccions
 comercials.
• Ajuda a prendre decisions amb més rapidesa i
 tenir un millor temps de reacció en els canvis 
 de la demanda del client i el mercat.

Facilitat d'ús
• Sistema de gestió d'enviament i recepció integrat
 amb a3ERP amb un sol clic.
• Qualsevol usuari, des del primer moment pot   
 utilitzar-lo sense problemes.

Increment de l'eficiència del 
teu negoci
• Et permet estalviar temps i centrar-te en tasques
 amb un valor más gran per al teu negoci.
• Millora el seguiment de les teves transaccions.
• Increment de la seguretat i confidencialitat en
 les comunicacions.

Genera millors relacions 
comercials
• Envia i rep informació amb gran seguretat i 
 exactitud.
• Permet l'execució eficient de les transaccions, així  
 com el lliurament puntual i fiable de productes i
 serveis.

Redueix els errors
• En automatitzar l'enviament de documents   
 s'eviten els errors humans que es poden donar 
 a l’hora d'introduir dades manualment.

Ràpida posada en marxa
• Fàcil instal·lació i configuració en remot, 6/8 h
 aprox.
• Formació al client en l'ús/impressió dels   
 informes.
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L'EDI permet operacions més àgils, eficients i segures 
dels departaments comercials, de compres i d’adminis-
tració de les empreses.
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Caraterístiques
• Rep i integra arxius EDI, com ara comandes de venda, i els converteix en documents a3ERP.
• Genera i envia arxius EDI, a partir de documents a3ERP com ara albarans i factures de venda. Aquests documents
 arrosseguen la mateixa informació que els documents d'origen (comandes).
• Permet connectar mitjançant el sistema EDI amb múltiples clients.
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