EDI-oplossingen
Met de Apprise® EDI-oplossingen kunt u op naadloze wijze en in realtime gegevens met uw handelspartners
uitwisselen. Hierdoor voldoet u aan de compliancevereisten van de grote winkelketens en heeft u als gevolg
minder kosten en een hogere omzet. Onze oplossingen zijn volledig geïntegreerd met het systeem van Apprise
ERP, wat resulteert in gestroomlijnde transacties, een verbetering in de samenwerking en betere relaties met uw
handelspartners.

Efficiëntere bedrijfsprocessen

Verbeterde klantrelaties

Onze volledig geïntegreerde EDI-software stroomlijnt
de uitwisseling van EDI-transacties tussen u en uw
handelspartners en voorziet u bovendien van continue
realtime toegang tot informatie en historie van EDItransacties. Dankzij onze professionele services
en opties voor outsourcing, zoals het creëren en
beheren van EDI-mappingbestanden, beschikt u over
de nodige resources en expertise om snel aan de
huidige en opkomende conformiteitsvereisten van uw
handelspartners te voldoen. U hoeft daardoor geen
geld te besteden aan dure training of extra personeel.
Met behulp van onze functies voor het importeren en
exporteren van data zorgt u ervoor dat uw gegevens
naadloos van Apprise ERP naar uw third-party EDIsoftwareoplossing worden overgezet en vice versa.

Een snellere en meer gestroomlijnde
gegevensuitwisseling met uw handelspartners
bevordert de samenwerking en het delen van
informatie in de gehele leveringsketen. Maak gebruik
van onze deskundige dienstverlening en continue
support, zodat u snel en gemakkelijk onze EDIoplossing, die aan de eisen van uw handelspartners
voldoet, in gebruik kunt nemen en kunt onderhouden.

Verhoogd rendement
Onze software ondersteunt de EDI-transacties die
uw handelspartners vereisen, zodat uw compliance
verbetert en u als gevolg meer verkoopmogelijkheden
krijgt en minder terugvorderingen ontvangt.
Elektronische transacties besparen u tijd en maken uw
gegevens accurater, omdat er minder fouten gemaakt
worden en uw personeel minder tijd hoeft te besteden
aan het onderzoeken en oplossen van gemaakte fouten.
Deze snellere en accuratere verwerking van transacties
zorgt er daarnaast voor dat u minder voorraad in uw
magazijn hoeft op te slaan en verlaagt zodoende de
kosten die daarmee gemoeid zijn. Door minder fouten
in orders worden facturen bovendien sneller betaald
en blijven uw debiteuren dus minder lang openstaan.
Wanneer u inzicht heeft in uw bedrijfsprocessen en
-resultaten, kunt u gemakkelijker vaststellen op welke
gebieden u nog verbeteringen kunt doorvoeren.

Voldoe aan verschillende klantvereisten dankzij
onze ondersteuning van alle noodzakelijke EDIFACTberichten. Blijf de concurrentie voor door middel van
accuratere vraagprognoses, lagere voorraadkosten
en een kortere marktintroductietijd. Verhoog de
klanttevredenheid dankzij minder fouten in orders, een
betere beschikbaarheid van uw artikelen en kortere
bezorgtermijnen.

Drie flexibele opties, voor verhoogd
gebruikersgemak en strakkere integratie, met de
tools en mogelijkheden om te voldoen aan de
mandaten van de detailhandel.

Apprise® EDI-transactiebeheer
– een enkelvoudige, volledig
geïntegreerde EDI-oplossing
>> Maakt EDI-software van derden overbodig
>> Ondersteunt EDIFACT-berichten
>> Voorziet u van flexibele communicatieopties
>> Zet EDI-gegevens naadloos over naar de
databasevelden van uw centrale Apprise® ERPapplicatie
>> Voorziet u van geavanceerde scheduling om
ervoor te zorgen dat transacties op tijd verzonden/
ontvangen worden

Apprise® EDI-gateway –
integratie met uw third-party
EDI-softwareoplossing
>> Zorgt ervoor dat gedane investeringen in EDIsoftware niet verloren gaan
>> Ondersteunt EDI-transacties die nodig zijn voor
compliance met handelspartners
>> Importeert en exporteert uw gegevens op
naadloze wijze tussen uw Apprise ERP-applicatie
en externe EDI-software
>> Ondersteunt EDIFACT-berichten

>> Slaat EDI-transacties op ten behoeve van
gegevensopslag, -verzameling en -opvraag
>> Stelt u in staat eigen EDI-mappingbestanden te
creëren op basis van vereisten van individuele
handelspartners, met behulp van onze
gebruiksvriendelijke tools voor creatie van EDImappingbestanden. Onze moderne GUI en dragand-droptools geven gebruikers de mogelijkheid
om snel en met precisie mappingbestanden te
creëren.

Apprise® EDI-handelsdiensten
– onze EDI-mappingdiensten,
verzorgd door deskundigen
>> Ondersteuning voor compliance met EDItransacties
>> Creatie van EDI-mappingbestanden volgens de
specificaties van elk van uw handelspartners
>> Continu beheer van mappingbestanden om
wijzigingen aan de kant van handelspartners in
te passen en de voortgang van compliance te
waarborgen
>> Dagelijkse monitoring van transacties om
problemen te identificeren en op te lossen, zodat
de gegevensuitwisseling met uw handelspartners
soepel verloopt
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Een betere leveringsketen
voor een betere bedrijfsvoering
Apprise is gericht op het oplossen van de unieke
problemen die fabrikanten, importeurs en distributeurs van
consumptiegoederen in hun leveringsketen ondervinden.
Dankzij onze barnchespecifieke ERP-software en een
internationaal team met verstand van uw branche helpen wij
onze klanten een succesvol bedrijf te runnen.
Neem voor meer informatie contact met ons op via
emea@apprise.com of bezoek onze website op
apprise.com.nl.
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