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Je‰tû nepouÏíváte EDI? 
S fie‰ením ORION EDI 2.0 je to snadné. ORION v jednom
prostfiedí integruje ve‰kerou práci s elektronick˘mi dokumenty.
UmoÏÀuje vystavovat, odesílat, pfiijímat a archivovat elektronické
dokumenty od obchodních partnerÛ aÏ po rozhodnutí orgánÛ
vefiejné moci. 

Jednodu‰e formou sluÏby
ORION EDI má minimálními nároky na vybavení firmy nebo údrÏbu a obsluhu 
ze strany klienta. NevyÏaduje Ïádnou poãáteãní investici do nového HW nebo SW,
protoÏe si pofiizujete sluÏbu pro komplexní zaji‰tûní elektronické v˘mûny dat.
MÛÏete u‰etfiit nejen znaãné jednorázové investice, ale také získat levnûj‰í a hlavnû
efektivnûj‰í a spolehlivûj‰í práci s obchodními a logistick˘mi doklady.

57,6
stromu

Spoleãnost posílající 12 000 dokladÛ roãnû, 
mÛÏe pomocí EDI u‰etfiit:

1 916 494 
litrÛ vody
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Peníze za faktury hned



JAK NA EDI?
Electronic Data Interchange je osvûdãená 
technologie pro bezpapírové zprocesování
nákupu i prodeje. Obchodní partnefii 
si mezi sebou vymûÀují strukturované 
doklady v elektronické formû.

www.edizone.cz

Co je EDI?

Evoluce v zasílání obchodních a jinych dokladÛ mezi nezávislymi subjekty

• nejrychlej‰í a nejjednodu‰‰í zpÛsob jak zaãít s EDI

• nezávislé na informaãním systému

• staãí webovy prohlíÏeã

• nízká cena

• nevyhodou je nutnost ruãního pfiepisování dokladÛ

• pouze faktury

• ãásteãnû propojené s informaãním 
systémem

• zpracování a archivace faktur 
v elektronické podobû

• work flow pro schvalování

• dÛvûryhodná archivace
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• pfievod do pdf
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sluÏba e-fakturace

• celková integrace s informaãním systémem 
(doklady se automaticky naãítají do ERP)

• dÛvûryhodná archivace

• auditní stopa

• nadstandardní zpûtná vazba (notifikace rozdílÛ atd.)

• zpracovává vût‰inu dokladÛ v obchodním procesu
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Náklady na zpracování faktury v âR Papírová faktura ve svûtû (zdroj TradeShift)
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Kompletní elektronické zpracování v‰ech dokladÛ v podniku
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