
Product Informatie

Go-webEDI

Snel aan de slag met EDI communicatie
Als leverancier wilt u graag EDI berichten gaan uitwisselen. Vaak is dit een vereiste van een retailer om uw 
product te kunnen leveren aan deze retailer. Kiezen voor een geintegreerde oplossing met uw backoffice 
systeem is voor u te ingewikkeld of het implementatietraject duurt te lang. Dan is kiezen voor een een 
weboplossing de beste keuze. Go-webEDI is dé manier bij uitstek om direct te starten met EDI. U kunt 
via een webportaal orders van retailers ontvangen en eenvoudig een pakbon (DESADV) en een factuur 
(INVOIC) terugsturen.

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 en kenmerken:
• Geschikt voor Nederlandse levensmiddelen, drogisterij en doe-het-zelf branche
• Geschikt voor Belgische Food en Foodservice markt, volgens HO2C standaard
• Berichtsoorten: order, pakbon, factuur
• Lage investering (maandelijks vast bedrag)
• Koppeling met artikelgegevens
• Overal bereikbaar: toegang via beveiligde internetverbinding
• Printen van SSCC labels
• Van order naar pakbon of factuur in een paar klikken
• Gebruiksvriendelijke interface, geen training nodig
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