
Fordele med EDIflex Ordrebekræftelse

Ordrebekræftelsen fra en leverandør er et nøgledokument
og ofte selve grundlaget for produktionsplanlægning og
fakturering. Der bruges mange kræfter på at registrere,
arkivere, opdatere og kontrollere.

Ved at automatisere spares tid og penge.

Bedre kundeservice

Data i ordrebekræftelsen udgør grundlaget for priskalkuler,
produktionsplanlægning og leveringsinformation rettet
mod virksomhedens kunder. Ved at automatisere sikrer
virksomheden en effektiv produktion med overholdelse af
aftalt leveringstid og kan dermed yde en bedre
kundeservice.

Bedre produktionsplanlægning

Med indførelse af EDIflex er det muligt maskinelt at
sammenligne indkøbsordre og ordrebekræftelse. Ved
afvigelser mellem indkøbsordre og ordrebekræftelse
informeres indkøberen automatisk og han kan tage aktion
der sikrer produktions flow og leveringstid.

Rådgivning

Hvilke konkrete og kontante fordele, der kan opnås, vil
afhænge af blandt andet branche, type, størrelse og
organisation. BPA Solutions vil gerne hjælpe med at
afklare nytteværdien af automatisering for netop din
virksomhed.

Avanceret Datafa

Vi har med EDIflex udv
Ordrebekræftelser base
inden for elektronisk da
tilpasset dine specifikke
økonomi.

Mange formater

Ordrebekræftelsens for
papir. Den indbyggede
line validering af data o
før indlæsning i ERP lø

Standardindlæsning

Overførsel af de udtruk
standardinterfacet. På d
løsningen i forhold til ny

Alarmer ved afvigel

Efter automatisering bru
undtagelser: En uaccep
indkøbsordre og ordreb
til den ansvarlige.

Workflow

Hvilken afvigelser skal
hos hvem? Design og i
workflow er en forudsæ

Kontakt

Kim Rudbeck
+45 4034 2363
rudbeck@bpas.dk

Læs mere på www.bpa

r

Taster I stadig ordrebekræftelser!

Hos BPA (Business Process Automation)
Solutions er vi eksperter i automatisering af
forretningsgange.

Vi kobler høj faglighed, viden og mange års
erfaring med de bedste tekniske løsninger.
Vi gør standardløsninger unikke og det
komplekse til at forstå.
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Automatisk indlæsning i ERP løsningen

Indkøberen bruger ofte unødvendigt mange ressourcer på at registrere og
kontrollere ordrebekræftelser fra leverandører. Alle data, som varenummer,
antal, pris og leveringstid, skal sammenholdes med en indkøbsordre.


