ΥΠΗΡΕΣΙΑ EDI

Αυτόματη καταχώρηση
παραστατικών
i-connect

i-CONNECT
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΜΠΟΡΟ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Μήπως είστε από τις επιχειρήσεις που χάνουν
σημαντικό χρόνο στην καταχώρηση των
παραστατικών των προμηθευτών σας στο
εμπορικό/λογιστικό σύστημά σας ή/και στην
συμφωνία καρτέλας με τους πελάτες σας είτε
γιατί δεν έχουν προλάβει να καταχωρήσουν
τα παραστατικά σας είτε γιατί έχουν γίνει λάθη
στην καταχώρηση;
Η υπηρεσία EDI ανταλλαγής παραστατικών,
i-Connect είναι εδώ για να εξυπηρετήσει
την αυτόματη καταχώρηση πληροφοριών
παραστατικών

στο

εμπορικό/λογιστικό

πρόγραμμα μιας επιχείρησης βοηθώντας
την να εξοικονομήσει σημαντικό χρόνο και
κόστος.

Οφέλη
ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΩ ΑΠΟ ΤΗΝ i-CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ

καταχώρησης από 1€ ως 2€ ανά

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

παραστατικό3

με την ηλεκτρονική
παραλαβή των

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

Δελτίων Αποστολής

διαδικασίας καταχώρησης

πριν την άφιξη των
εμπορευμάτων και την

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΛΑΘΩΝ

οργάνωση του χρόνου

καταχώρησης καθώς η διαδικασία

και τρόπου παραλαβής

είναι πλήρως αυτοματοποιημένη

τους

3
σε σχέση
με την
χειροκίνητη
καταχώρηση
και με βάση
την εμπειρία
μας σε
πάνω 100
εγκαταστάσεις

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Εύκολη διασύνδεση των επιχειρήσεων με την υπηρεσία
\\
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ INTERNET
για να αποστείλουν/παραλάβουν τις πληροφορίες
των παραστατικών
\\
ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ συγκεκριμένη δομημένη
μορφή (γραμμογράφηση)
\\
ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
των παραστατικών στην μορφή που είναι
συμβατή με το σύστημα τους

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Αυτόματη, έξυπνη διαδικασία με απόλυτο έλεγχο
Η υπηρεσία:
\\
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ:
εκτός από τιμολόγια μπορείτε να παραλάβετε/
αποστείλετε δελτία διακίνησης, παραγγελίες,
στοιχεία πωλήσεων/αποθεμάτων, και γενικότερα
οποιοδήποτε άλλο μήνυμα επιθυμείτε
\\
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΈΞΥΠΝΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΕΙΣ
των πληροφοριών μεταξύ της εταιρίας σας και
των δεδομένων των προμηθευτών σας ή των
πελατών σας σχετικά με Κωδικούς προϊόντων,
Συσκευασίες, Σημείων παράδοσης, Φόρους
και κατηγορίες ΦΠΑ κτλ
\\
ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
για το πλήθος των παραστατικών που έχουν
ανταλλαχθεί, για την εύρεση οποιουδήποτε
σφάλματος γραμμογράφησης, ελλιπών στοιχείων
στο παραστατικό κτλ.
\\
ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ WEB PORTAL για την
παρακολούθηση των κινήσεων των παραστατικών

Τεχνικά
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
\\
ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ
μπορεί το εμπορικό/λογιστικό σας σύστημα
να εξάγει/εισάγει (Ascii, xml κλπ)
\\
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ
δομημένων αρχείων (EDIFACT, idoc, κλπ)
\\
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
PDF2EDI: Δημιουργία δομημένης πληροφορίας
από ένα απλό PDF.
\\
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
με την υπηρεσία i-Connect ανταλλαγή EDI αρχείων
(secure https protocol, Χ400, AS/2)

Πρόσθετα
Θέλετε ακόμα περισσότερα;
\\
ΠΕΤΥΧΕΤΕ END2END ΠΛΗΡΗΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ διαδικασιών με τους
συνεργάτες σας. Συνδυάστε την αυτόματη
καταχώρηση των λογιστικών παραστατικών σας
με την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, Paperless Connect,
και την Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση, Archiving Connect.
\\
ΔΙΑΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. Η υπηρεσία
μπορεί να σας εξυπηρετήσει και στην αποστολή/παραλαβή
EDI παραστατικών με εταιρείες στο εξωτερικό.

Πελάτες
Ενδεικτικές εταιρίες που το έχουν εφαρμόσει

ΕΚΟ

Testimonial
Αγαπητοί συνεργάτες μοιραζονται thn εμπειρια τουσ
με το i-CONNECT

Η υπηρεσία i@connect επιτρέπει στην εταιρεία μας να συνδεθεί ηλεκτρονικά με ασφαλή και αξιόπιστο
τρόπο με τους συνεργάτες μας. Σε σύγκριση με την παραδοσιακή EDI λύση, η υπηρεσία i@connect παρέχει
γρηγορότερο, ευκολότερο και οικονομικό τρόπο σύνδεσης με τους προμηθευτές μας. Η λύση i@connect
είναι ιδανική για εταιρείες των οποίων οι συνεργάτες μπορεί να χρησιμοποιούν διαφορετικά ERP και
λογιστικά συστήματα. Η υπηρεσία i@connect μας βοήθησε να κερδίσουμε τη διεθνή αναγνώριση από τη
Metro Group για την αύξηση του ποσοστού των συνδεδεμένων προμηθευτών. Η IS Impact είναι πάντα στο
πλευρό μας μέσω της προληπτικής, αφοσιωμένης και τρέχουσας υποστήριξης.
Νεόφυτος Παναγιώτου, Οικονομικός & Διοικητικός Διευθυντής, Praktiker Hellas

Testimonial
Αγαπητοί συνεργάτες μοιραζονται thn εμπειρια τουσ
με το i-CONNECT

Η υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης i@connect της Information Systems Impact τροποποιήθηκε και
ενσωματώθηκε με επιτυχία στη δική μας e-procurement πλατφόρμα προκειμένου να την παρέχουμε στους
πελάτες μας. Ήδη, ένας από τους πελάτες μας, ο ΟΤΕ χρησιμοποιεί την υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης
για να λαμβάνει ηλεκτρονικά τα τιμολόγια από τους προμηθευτές του.
Στην ομάδα έργου της IS Impact, βρήκαμε το επίπεδο εμπειρίας, υπευθυνότητας και ευελιξίας που απαιτείται
για να πετύχει προκειμένου να εκτελεστούν έργα, ιδιαίτερα σε κρίσιμες στιγμές. Η ομάδα ήταν πάντα εκεί
όποτε χρειαζόμασταν την βοήθειά της και την ικανότητά της για εκπαίδευση ή για παροχή συμβουλών.
Θεωρούμε ότι η Information Systems Impact είναι η πλέον αξιόπιστη εταιρεία για να συνεργάζεται κανείς.
Θανάσης Πετμεζάς, Διευθυντής, CosmoONE
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