
Product Informatie

Snel en eenvoudig EDI communicatie opstarten
Als leverancier wilt u graag EDI berichten gaan uitwisselen maar u wilt, of kunt, niet kiezen voor 

eengeïntegreerde oplossing of een implementatietraject. Dan is Go-webEDI dé manier bij uitstek om 

direct te starten met EDI. U kunt met onze webEDI oplossing orders van retailers ontvangen en reageren 

met een pakbon (DESADV) en een factuur (INVOIC).

Go-webEDI is een cloud based oplossing waarmee u toegang heeft via een beveiligde internetverbinding. 

U hoeft dus geen software aan te schaffen en alles wordt onderhouden en opgeslagen in een centrale 

omgeving. Zo heeft u altijd de beschikking over de juiste gegevens en kunt u eenvoudig uw artikelen 

beheren.

De interface van Go-webEDI is zeer gebruikersvriendelijk. Het heeft een overzichtelijke mappenstructuur. 

Daarnaast ontvangt u via email melding van nieuwe orders. Het aanmaken van een factuur of een pakbon 

is met Go-webEDI heel eenvoudig. Ook het maken en printen van SSCC labels kan in een handomdraai.

Voor een vast bedrag per maand heeft u met Go-webEDI een eenvoudige oplossing om EDI berichten uit 

te wisselen met uw afnemers.

Voordelen:
•   Geen software nodig, inloggen vanaf elke locatie via internet

•   Goedkoop door lage investering, alleen een maandelijks vast tarief

•   Standaard ingericht voor de Nederlandse Levensmiddelen, Drogisterij en Doe-Het-Zelf branche

•   Soorten berichten: order, pakbon en factuur

•   SSCC module om palletlabels te printen (GS1 gecertifi ceerd)

•   Van order naar pakbon of factuur in een paar klikken

•   Gebruiksvriendelijke interface, geen training nodig

Descartes’
Go-webEDI
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