
EDI
Elektronická výměna dat

Digitalizací dat
ke zvýšení 
efektivity



Jde o komunikaci mezi počítači odběratele a do-
davatele, kde dochází pomocí propojení informač-

ních systémů k automatické výměně dokumentů 

jako jsou objednávky, faktury nebo třeba dodací 

listy. Tento praxí prověřený způsob komunikace 

respektuje všeobecně uznávané standardy, z nichž 

nejznámější je globální standard EDIFACT pro elek-

tronickou výměnu dat.

Cílem EDI je zvýšit efektivitu výměny obchod-
ních dokumentů, snížení souvisejících nákladů 
a podpora tzv. bezpapírové komunikace.

PROCES OBJEDNÁVÁNÍ BEZ VYUŽITÍ EDI KOMUNIKACE
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PROCES OBJEDNÁVÁNÍ S VYUŽITÍM EDI KOMUNIKACE

CO JE EDI
(Electronic Data Interchange)?



ZEFEKTIVNĚNÍ PROCESŮ
Automatizuje rutinní procesy tvorby a sdílení obchodních 

dokumentů a činí je efektivními.

ŠETŘÍTE NÁKLADY 
Dochází k úspoře personálních nákladů, nákladů na papír, 

tisk a archivaci.

ŠETŘÍTE ČAS 
Automatická výměna dokumentů trvá jen zlomek času.

RYCHLOST A PŘESNOST ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVEK
Vaše objednávky budou zadávány rychleji a kvalitněji, pro-

tože je není potřeba znovu přepisovat do informačního 

systému dodavatele.

UDRŽITELNOST A SOCIÁLNÍ ZODPOVĚDNOST 
Při nahrazení papírových procesů elektronickými šetříte 

životní prostředí.

VÝHODY PRO VÁS JE EDI VHODNÝM 
ŘEŠENÍM I PRO 
VAŠI ORGANIZACI?

>  Chcete snížit Vaše náklady?
>  Chcete zlepšit efektivitu a rychlost Vašich 

procesů?
>  Objednáváte převážně standardní materiály?
>  Objednáváte u nás často?
>  Jsou Vaše objednávky zasílané na území 

ČR (SK)?
>  Máte zkušenosti s EDI komunikací?

Pokud jste na většinu otázek odpověděli „ANO“, 

velice rádi Vás provedeme dalšími kroky:

1.  Specifikujeme typy zpráv, které budeme sdílet

2.  Naladíme společný plán implementace

3.  Po úvodním nastavení rozhraní ve zkušebním 

provozu ověříme funkčnost EDI komunikace

4. GO LIVE! ☺

Pokud Vás možnost zavedení EDI komunikace 

zaujala, neváhejte nás kontaktovat na e-mail:

info@lappgroup.cz
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