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Helios Red

EDI – ELEKTRONICKÁ VÝMĚNA DOKUMENTŮ
EDI zajišťuje výměnu obchodních dokladů - jako jsou objednávky, faktury
a dodací listy - přímo mezi informačními systémy obchodních partnerů.

Mezi hlavní výhody EDI komunikace patří:
je rychlejší, šetří čas (snižuje prodlevy v předání dokumentů,
odpadá přepisování zprávy do systému příjemce)
je spolehlivější, zvyšuje kvalitu - odpadají chyby při přepisování dokladů (fax může být nečitelný, překlepy obsluhy)
je levnější, šetří peníze - úspora pracovní síly i nákladů (poplatky za telefon, faxový papír, poštovné atd.)

skupinám, od nejmenších výrobců a podnikatelů až po velké producenty a obchodní řetězce. Přestože jsou tradiční nástroje pro
elektronickou výměnu dat nákladné, v tomto provedení je mohou
využívat formou webové služby opravdu všichni.
Bližší informace o EDI řešení Orion naleznete na portále
www.ediZone.cz.

Co je EDI řešení EDITEL
Co je EDI řešení ORION
EDI řešení ORION je vlastní produkt společnosti CCV, s.r.o., založený na moderních internetových technologiích, které jsou doplněny o dnes již tradiční způsoby EDI komunikace. Tímto spojením vznikl produkt pro komplexní EDI služby, dostupný nejširším

Společnost EDITEL CZ (www.editel.cz) se zabývá elektronickou
výměnou dat (EDI), elektronickou fakturací a obecně projekty
B2B Integrace. Helios RED umožňuje exporty a importy ve formátu inHouse a to v rozsahu, který je nezbytný k zajištění komunikace s obchodními řetězci: Makro C&C CR, Ahold CR, Plus-Discount, Penny Market, Globus CR, COOP Centrum, COOP Morava,
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Lekkerland o.k, Billa, Včela, Delvita, Spar, DM Drogerie Markt,
Metro C&C SK, BauMax ČR, Bauhaus, Rossman, Hornbach, OBI,
Tesco, ConocoPhillips.

Provázanost aplikace Helios Red s řešením EDI
Aplikace Helios Red umožňuje exportovat faktury a dodací
listy a na druhé straně je systémem podporován import
prodejních objednávek v modulu Nákup a prodej. Veškerou
komunikaci s odběrateli pak již zajišťuje EDI.
Podmínkou správného fungování EDI komunikace v systému
Helios Red je používání kódů EAN na skladových kartách
a v číselníku obchodních partnerů. Dodací listy a faktury předávané odběratelům prostřednictvím EDI je třeba generovat
z výdejek v modulu Skladová evidence nebo z prodejních
objednávek v modulu Nákup a prodej.
V modulu Fakturace je k dispozici funkce Export do EDI
s možnostmi Export faktur a Export dodacích listů. V obou
volbách je před exportem možné filtrovat doklady určené
k exportu. Nejčastěji to bude vybraný zákazník, skupina zákazníků nebo datum vystavení dokladu, v případě potřeby je
možné provést individuální výběr dokladů. Umístění vytvářených souborů je možné předem nastavit a uložit - volí se
s ohledem na nastavení v EDI.

V modulu Nákup a prodej je nad prodejními objednávkami
k dispozici funkce pro načtení souboru připraveného v EDI.
Po načtení se již další zpracování objednávek nijak neliší
od běžně pořízených dokladů v systému Helios Red.

Jak začít
Zakoupit a nainstalovat EDI řešení Orion nebo Editel.
Zakoupit a nainstalovat aplikaci Helios Red s moduly Skladová evidence a Fakturace včetně funkce EDI komunikace.
V případě požadavku načtení prodejních objednávek i modul
Nákup a prodej.
Celé řešení je možné pořídit prostřednictvím obchodního oddělení společnosti Asseco Solutions, pobočka Hradec Králové.
Naše vývojové oddělení je připraveno rozšířit nabídku formátů
pro napojení Helios Red i na řešení jiných poskytovatelů EDI.
Kontaktujte nás na telefonu 495 809 211, 495 809 218 nebo
e-mailem red@assecosol.cz

Reference
Řešení Orion:
UC TRADE CZ s.r.o., Třebechovice p. Orebem. (dříve pod názvem KIARAH) - je uživatelem systému Helios Red od ledna 2003. Od začátku
října 2005 využívá EDI komunikaci s obchodními řetězci.
Řešení Editel:
Zeko Trade s.r.o., Pečky
Hauk s.r.o., Police nad Metují

Před samotným
exportem faktur
nebo dodacích listů
je možné filtrovat

Export do EDI najdete v menu Pomocné
práce/Export do EDI

