Quatra Max EDI
Moduł do elektronicznej wymiany
danych w modelu B2B oraz B2G
• Integruje systemy tak, jakby jeden system był
częścią systemu naszego partnera handlowego
• Automatycznie tworzy dokumenty w systemie
Quatra Max na podstawie wysłanych
komunikatów z systemu partnera handlowego
• Automatycznie wysyła komunikaty z systemu
Quatra Max do systemu partnera handlowego
• Wysyłanie oraz odbieranie komunikatów odbywa
się za pośrednictwem dostawców EDI i nie tylko
• Istnieje możliwość wyboru komunikacji
z dowolnym dostawcą EDI m.in. EDISON,
COMARCH EDI, Infinite, PEF (Platforma
Elektronicznego Fakturowania)

Zmniejszenie kosztów transakcji zarówno dla kupujących, jak
i sprzedających
Oszczędność papieru m.in. rezygnacja z prowadzenia faktur
w formie papierowej
Zmniejszenie czasu realizacji transakcji

Korzyści biznesowe

Większe możliwości współpracy z parterami z zagranicy
Dostęp do ogólnoeuropejskiej sieci oferującej
wystandaryzowane usługi przekazywania dokumentów PEPPOL
Mniejsze ryzyko w popełnieniu błędu
Dostęp do operatorów EDI na świecie

• automatycznie odbiera wysłane komunikaty
od partnerów i tworzy odpowiednie dokumenty
w systemie
• automatycznie wysyła komunikaty do partnera
na podstawie utworzonego dokumentu w systemie
Quatra Max
• umożliwia w łatwy sposób dostosowanie parsowanego
pliku do formatu XML w oparciu o definiowane formuły

Zalety rozwiązania
Quatra Max EDI

• umożliwia szybką zmianę zawartości tworzonego
komunikatu XML

• umożliwia śledzenie stanu wysyłanego oraz odbieranego
komunikatu
• umożliwia wysłanie powiadomienia mailem lub sms-em
o wystąpieniu błędu na etapie przetwarzania
komunikatu EDI

• przechowuje historyczne komunikaty EDI w formacie
XML
• pozwala na prezentowanie powiązanych komunikatów
EDI z dokumentami bezpośrednio w kartotekach
systemu Quatra Max

Komunikaty
wysyłane
do partnera

•

Zamówienie zakupu ORDER

•

Dokument sprzedaży i korekta INVOICE

•

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia sprzedaży do realizacji ORDERRSP

•

Dowód przyjęcia dostawy RECADV

•

Awizo dostawy DESADV

Komunikaty
odbierane
od partnera

•

Zamówienie sprzedaży ORDER

•

Dokument zakupu i korekta INVOICE

•

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zakupu do realizacji ORDERRSP

•

Dowód przyjęcia dostawy RECADV

•

Awizo dostawy DESADV

Integracja
z brokerami

• komercyjnymi dostawcami usługi EDI
•
•
•

EDISON
COMARCH EDI
Infinite

• darmową Platformą Elektronicznego Fakturowania (PEF)
• możliwa jest również komunikacja
•
•

poprzez pocztę email
poprzez serwer komunikatów między systemami Quatra Max
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Start

Zapotrzebowanie

Rej estracj a zamów ienia sprzedaży

Brak zamówienia sprzedaży
Przekazanie zamów ienia
ORDERS

Automatyczne
utw orzenie zamów ienie
sprzedaży

Wysłanie poj edynczego
zamów ienia sprzedaży
ORDERS

Ręczna w eryfikacj a
oraz akceptacj a
zamów ienia sprzedaży

Utworzono zamówienie sprzedaży
Brak wysłanego awiza

Studium przypadku

Wystaw ienie dokumentu WZ

Dystrybucja

Ręczne utw orzenie
dokumentu WZ do
zamów ień sprzedaży

Ręczna akceptacj a
dokumentu WZ

Automatyczne/Ręczne
w ysłanie aw iza DESADV

Przekazanie aw iza
DESADV

Odebranie aw iza
DESADV

Wysłano awizo

Czy zgodność towarów?
Wyj aśnianie niezgodności

NIE

TAK

Uzgadnienia

Czy wymagana korekta?
NIE

•

Partner wysyła zamówienia sprzedaży ORDERS

•

Quatra Max EDI automatycznie odbiera komunikat i tworzy zamówienie
sprzedaży

•

Tworzony jest dokument wydania magazynowego na podstawie
zamówienia sprzedaży

•

Automatycznie jest wysyłane awizo dostawy DESADV do partnera

•

Partner otrzymuje informacje o nadchodzącej dostawie

•

Partner wysyła dowód przyjęcia dostawy RECADV

•

Quatra Max EDI automatycznie odbiera komunikat RECADV i na tej
podstawie dochodzi do weryfikacji zgodności wysłanej dostawy

•

Tworzona jest Faktura VAT na podstawie dokumentu wydania
magazynowego

•

Po akceptacji Faktury VAT automatycznie wysyłany jest komunikat
INVOICE do partnera

•

Partner otrzymuje Fakturę VAT w formie elektronicznej

TAK
Ręczne utw orzenie korekty
dokumentu WZ

Uzgodniono niezgodności

Odebranie dokumentu
RECADV

Przekazanie dokumentu
RECADV

Wysłanie dow odu przyj ęcia dostaw y RECADV

Potwierdzenie i fakturowanie

«Zgodność ilości»
{W przypadku niezgodności dla danej pozycji ilości z dokumentu XML z sumą ilości wynikającej
z dokumentu WZ oraz jego korekt zostanie wygenerowany wyjątek i tym samym nie zostanie
utworzony dokument sprzedaży informując operatora o niezgodnościach np.: braku
zarejestrowanej jakiejś korekty.}

Brak dokumentu sprzedaży
Wystaw ienie dokumentu FV
Automatyczne utw orzenie
dokumentu FV do WZ +
KWZ

Ręczna akceptacj a
dokumentu FV

Automatyczne/Ręczne
w ysłanie faktury INVOIC

Wystawiono dokument sprzedaży
Przekazanie dokumentu
INVOIC

Odebranie INVOIC
Koniec

