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EDI

Gjør avsendelse av inn- og 
utgående dokumenter enkelt 
og effektivt

Minimer risikoen for manuelle 
feil

Med en EDI-løsning erstatter 
du manuelle prosesser med 
automatiske. Dette minimerer 
risikoen for manuelle feil og 
sparer deg for mye tid på 
håndteringen av dokumenter.

Dokumentinnlevering i 
standardformater

EDI er en velprøvd og stabil 
teknologi som kontinuerlig 
oppdateres og brukes over hele 
verden. Vi støtter de vanligste 
standardene, slik at dine 
data sendes og mottas uten 
problemer.

Automatisering øker 
produktiviteten

Ved å automatisere 
arbeidsflyten, kan ansatte 
jobbe mer effektivt og løse 
flere oppgaver i løpet av en 
arbeidsdag.

Med en EDI (Electronic Data Interchange)-løsning for ditt ERP-system, får du en løsning som reduserer dine 
kostnader ved hjelp av automatisk opprettelse og utsendelse av dokumenter til kunder, leverandører og 
andre samarbeidspartnere.
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Hva er EDI

En EDI-løsning fra BitPeople lar bedriften din utveksle 

dokumenter elektronisk med dine kunder, leverandører 

og andre partnere. Med en EDI-løsning oppnår du en  

reduksjon i selskapets kostnader, ved å minimere  

manuell dataregistrering og effektivisere prosessene  

for dokumenthåndtering. Dette er en løsning som  

integreres direkte med dine leverandører og partnere 

slik at du unngår at prosesser og manuell håndtering 

står i veien for en god kundeopplevelse.

Fordeler med en EDI-løsning

I stedet for å sende et dokument til en person som 

manuelt må inntaste data i f.eks. sitt ERP-system, kan 

du med en EDI-løsning sende dokumentet direkte til 

mottakers system, hvor data blir registrert automatisk. 

Den manuelle prosessen blir dermed erstattet av en 

elektronisk prosess, derav. Electronic Data Interchange 

(EDI). 

I tillegg til å oppnå en lavere feilmargin, optimaliserer du 

også arbeidsflyten for dine ansatte. Du får dermed 

en besparelse både i det manuelle arbeidet, men 

også i den individuelle håndteringen av  

dokumenter. Ved hjelp av den innebygde  

Intelligensen i EDI, sikrer du dermed den  

korteste veien fra avsendelse til mottak. 

Forutsetninger

Forutsetningen for å kunne bruke en EDI-løsning 

integrert med din ERP-løsning er at leverandører, 

kunder og andre samarbeidspartnere er i stand til 

å både motta og behandle data elektronisk. 

Vil du vite mer?

Ønsker du å vite mer om en EDI-løsning for ditt 

ERP-system? Ta kontakt med salgsavdelingen på 

tlf: +47 23 96 80 90 eller send oss en e-post på 

Contact@bitpeople.com.

Vi skaper glede og verdi i samspillet mellom mennesker og data

EDI-løsningen letter vårt skrivearbeid enormt, spesielt på store bestillinger med mange linjer som f.eks.  
gjentas uke etter uke. Tiden spart kommer oss også selvfølgelig til gode i overføringen av fakturaer i  
etterkant, da det gjøres på et blunk. Vi er utrolig glade for å ha automatisert en så tidskrevende oppgave  
som denne.
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