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EDI

Gør afsendelse af dine ind- og 
udgående dokumenter nemt 
og effektivt

Minimer risiko for manuelle fejl

Med en EDI-løsning erstatter 
du manuelle processer 
med automatiske. Dermed 
minimerer du risikoen for 
manuelle fejl og sparer tid på at 
håndtere dokumenter.

Bilagsafsendelse i 
standardformater

EDI er en gennemprøvet, 
stabil teknologi, der opdateres 
løbende og anvendes i hele 
verden. Vi understøtter de mest 
gængse standarder, så dine 
data sendes og modtages uden 
problemer.

Automatisering øger 
produktiviteten

Ved at automatisere 
arbejdsgange, kan 
medarbejdere arbejde mere 
effektivt og løse flere opgaver i 
løbet af en arbejdsdag.

Med en EDI (Electronic Data Interchange)-løsning til dit ERP-system, får du en løsning, der reducerer dine 
omkostninger ved hjælp af automatisk oprettelse og afsendelse af dokumenter til kunder, leverandører og 
øvrige samarbejdspartnere.
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Hvad er EDI

En EDI-løsning fra BitPeople giver din virksomhed 

mulighed for at udveksle dokumenter elektronisk med 

jeres kunder, leverandører og øvrige partnere. Med en 

EDI-løsning opnår du en reduktion af virksomhedens 

omkostninger ved at minimere manuel indtastning af 

data samt. ensrette og effektivisere processerne for 

dokumenthåndtering. Det er en løsning, der integrerer 

direkte med dine leverandører og partnere, og 

du undgår dermed, at processer og manuel håndtering 

står i vejen for en god kundeoplevelse.

Fordele med en EDI-løsning

I stedet for at sende et dokument til en person, der 

manuelt skal indtaste data i fx sit ERP-system, kan du 

sende dokumentet direkte til modtagerens system, hvor 

data bliver registreret automatisk. Det vil sige, at den 

manuelle proces erstattes af en elektronisk 

proces - deraf navnet Electronic Data Interchange (EDI).

Ud over at opnå en lavere fejlmargin, optimerer du også 

arbejdsgangene for dine medarbejdere.  Du får deved

en besparelse både i det manuelle arbejde, men 

også i den individuelle håndtering af dokumenter. 

Ved hjælp af den indbyggende intelligens i EDI, 

sikrer man derved den kortest mulige vej fra 

afsendelse til modtagelse. 

Forudsætninger

Forudsætningen for at kunne bruge en 

EDI-løsning integreret til din ERP-løsning er, at  

leverandører, kunder og øvrige samarbejds  

partnere er i stand til både at modtage og  

behandle data elektronisk. 

Vil du vide mere

Ønsker du at vide mere om en EDI-løsning til dit 

ERP-system, så kontakt salgsafdelingen på 

tlf. +45 69 15 25 90 eller send os en mail på 

contact@bitpeople.com

Vi skaber glæde og værdi i samspillet mellem mennesker og data

EDI-løsningen letter vores indtastningsarbejde helt enormt, især på store ordrer med mange linjer som 
gentages uge efter uge. Tidsbesparelsen kommer os selvfølgelig også til gode ved fremsendelsen af 
fakturaer efterfølgende, da det klares med et snuptag. Vi er utroligt glade for at have fået automatiseret en 
tidskrævende opgave som denne. 
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