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NOSSO SUCESSO COMEÇA COM VOCÊ
Para a Edicom só existe uma forma de entender o nosso trabalho: nos
colocamos no lugar dos nossos clientes e usuários.

SEDES EDICOM

Especialistas em consultoria e desenvolvimento de software para a transmissão
e integração de dados, a EDICOM cria sistemas de alto rendimento destinados
a cobrir às necessidades de projetos e-commerce B2B. Nossas soluções de
desenvolvimento próprio permitiram que a Edicom se tornasse referência no
mercado agregando valor ao negócio de milhares de clientes em todo o mundo.

SÃO PAULO

Para conseguir este objetivo, nós nos especializamos em você, nas suas
necessidades, nas suas expectativas, no seu negócio...

VALÊNCIA

Assim, você não tem de se preocupar com a instalação, gestão e atualização de
avançados sistemas porque a EDICOM cuidará de tudo isso com exigentes
políticas de serviço e orientação total ao cliente.
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É por isso que o sucesso de cada projeto começa com você. Com suas
sugestões, com suas idéias mas, sobretudo, com suas decisões. Estas decisões
alavancam o seu negócio e garantem os mais altos níveis de excelência na
gestão.

alguns de nossos clientes:
Varejo

Comercial Mexicana, Costco, Soriana,
Calimax, Chedraui, Automercado, El Corte
Inglés, Carrefour, Harrods, Leroy Merlin, Toys
’R’ Us, Delhaize, Dia, Douglas, Alcampo,
Aki, Intersport, Sephora, Consum, Eroski,
Makro, Cortefiel, Mercadona, Fnac...

Fabricantes

Nestlé, Conservas La Costeña, Casa
Cuervo,BDF, Tequila Herradura, General
Mills,Whirlpool, Samsung, Adidas, Philip
Morris,Unilever, Bonduelle, Energizer, Red
Bull, Heinz, Saint Gobain, chweppes,
Bic,Bandai, L’Oreal, Kellog’s, Kimberly
Clark,Reckitt Benckiser, Procter & Gamble,
Tommy Hilfiger, Guess, Arbora & Ausonia,
Valentino,Ermenegildo Zegna, Fruit of the
Loom, Nintendo, MaxMara, Ferrero, Giochi
Preziosi, BioCentury, Adolfo Dominguez,
Vodafone, Tod’s, Rip Curl, Aubade, utrexpa,
Loewe, Samsonite, Microsoft, Danone, Hans
Grohe, Kraft, Bourjois, Sony, Billabong, Riso
Gallo, Replay, G-Star, Russell, Kaltex, Inditex,
Nokia, Siemens Networks, Colomer, Marel…

Logística e Transporte

Itrans Servicios Aduanales,
AeropuertoInternacional Ciudad de México,
Condor Air, Agencia Aduanal Galvan,
Internacional de Contenedores de Veracruz
(ICAVE), Kuehne & Nagel, Gefco, Transaher,
Norbert Dentressangle Gerposa, DHL Exel,
Movianto, Dispatching, Corriere Cecchi,
Ochoa, Azkar, Cargo Depot, Carreras,
Cat,Logista, FCC,Exel Logistics, Aldeasa,
Sitrans Entreposage, ID Logistics,
Transcommerce Net , Hermes, Logicargo,
Rhenus Tetrans, Snatt Logistica, SDF Iberica,
TNT Express, Transnatur…

Automóvel

Norauto, Feu Vert, Midas, Daimler Chrysler,
Nissan, Arcelor Mittal, Pirelli, Gestamp,
Ficosa, Durex, Showa Europe, Rubi, Kayaba,
Ruffini, Fujitsu Ten, Good Year, Michelin,
Magna Electronics, Denso...

Saúde
Roche, GlaxoSmithKline, Pfizer, Novartis,
Boehringer Ingelheim, Lilly, Bristol-Myers,
Abbot, Becton Dickinson, Sanofi-Adventis,
Novartis, Grifols, Alter, Bayer, Pierre Fabre,
Cofares, Alliance Healthcare, Cecofar,
Federación Farmacéutica, Novafar, Hefame...

Turismo

Avis, Hertz, El Corte Inglés, Viajes Barceló,
Carlson Wagonlit España, Halcón,
AirEuropa, Logitravel, Catai, Beds Online,

CostaCrociere, Ibero Cruceros, Pullmantur
Cruisses, NH, Europcar, ABBA Hoteles,Hertz,
Marina D’Or...

Meios de comunicação e publicidade

El País, Box News, Unión Radio( Cadena
Ser, 40 Principales, M80,..), Santillana, Media
Planning, Anaya, Edebe, Planeta de Agostini,
Dom Quixote, SGEL (Relay), Random House
Mondadori, Everest, Espasa Calpe, Europa
Press...

Mercado financeiro

Cesce, Mapfre, Nacional Financiera, Caixa
Laietana, Inverseguros Gestión, Banco
Inbursa...

“Otimize os procesos de
gestão, trocando documentos
via EDI com todos os seus
interlocutores”
O que é EDI?
A sigla EDI (Electronic Data Interchange), é uma tecnologia
que é utilizada desde os anos 60 no mundo dos negócios e
permite a troca de documentos eletrônicos entre sistemas
diferentes.
EDI não é uma tecnologia dependente da internet, mas com o
desenvolvimento das redes ajudou em sua implantação,
sendo hoje em dia um sistema ágil, rápido e seguro que
possibilita a troca de documentos eletrônicos entre todos os
tipos de empresas.
EDI otimiza e melhora a relação com os parceiros comerciais
de qualquer tamanho, nacionalidade ou setor.

O que é preciso para fazer EDI?

Linguagem Padrão:
A troca de informação eletrônica requer uma linguagem compartilhada por emissor e
receptor. A utilização de normas para estruturar as mensagens com base em regras de
conhecimento das partes, as normas, tais como EDIFACT, X12, XML...

Software EDI:
Emissor e destinatário deverão ter uma solução EDI com o qual possa construir e gerenciar
suas mensagens. Essas aplicações são capazes de processar padrões EDI diferentes com
os quais podem gerar, enviar, receber e interpretar os documentos trocados.

Rede de comunicação:
A troca de documentos EDI exige sistemas de comunicações seguros e adaptados as
especificações desse tipo de transação. Há diversas opções, embora a maioria das
empresas utilizem as VANs ou Redes de Valor Agregado.
As VANs (Value Added Network) são redes privadas de comunicação com altos níveis de
segurança e monitoramento constante para garantir o envio e recebimento adequados de
documentos diversos.

Quais documentos EDI posso trocar?
Os formatos padrões dos documentos é o que essencialmente
diferencia EDI de outros sistemas de troca de informação.
Pedidos, notas fiscais eletrônicas, inventários, faturas, listas de
preços, etc., podem ser trocados eletronicamente entre os diferentes
parceiros através do uso de uma linguagem comum que permite a
integração em qualquer sistema de gestão.
As transações que ocorrem geralmente por meios convencionais (fax,
mail, correio…) podem ser tratadas via EDI.
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“EDI automatiza os processos
de geração, envio, recepção e
gravação de todas as
transações em tempo real,
eliminando completamente
manuseio de papel ”

Funcionamento básico de um Sistema EDI
Extração de Dados
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Benefícios do Electronic Data Interchange
O EDI, aplicado aos diferentes processos de negócio das empresas, permite obter importantes
benefícios que resultam em operações mais ágeis e eficientes. Benefícios traduzidos em
importantes reduções de custo que, de acordo com o nível de implantação, podem chegar até
90% sobre o mesmo processo realizado com documentos em papel.

Automatização das operações:
A impressão dos documentos, sua manipulação,
classificação, envio, registro no ERP, etc. Todas as essas
tarefas se reduzem drasticamente ou desaparecem.

Integração de procedimentos entre todos os
interlocutores e parceiros comerciais:
A troca de documentos eletrônicos em EDI é acordada
entre o emissor e o receptor. Isto estabelece um fluxo de
comunicações com procedimentos e modelos de trabalho
compartilhados.

Redução dos tempos de resposta:

Status dos processos:

Os documentos EDI são enviados e recebidos em
segundos. A automatização total ou parcial dos processos
permite além do seu registro no ERP, a validação de
quantidades, preços,...

A substituição do papel por documentos eletrônicos
facilita o seu acompanhamento. É possível integrar as
transações de confirmação de recebimento, faturas, notas
fiscais, ordens de compra, modificações, status de
pagamentos pendentes, etc...
Além disso, o envio de documentos via redes privadas
como EDICOMNet (Value Added Network EDICOM),
permite o monitoramento contínuo do status das
mensagens como o seu recebimento, manipulação,
leitura, etc.

Precisão das informações:
As informações trocadas são baseadas em padrões
conhecidos pelo remetente e receptor, o que garante uma
correta interpretação, independente da nacionalidade ou
setores. Também elimina os erros na entrada de dados,
interpretação de fax pouco legível, documentos perdidos,
erros na tomada de pedidos por telefone, etc

Redução de Custos:

Melhora do serviço ao cliente final:
A implementação de EDI facilita a gestão de tempos. A
possibilidade de receber avisos de recepção antecipando
a entrega da mercadoria permite também o planejamento
de recursos e necessidades para o recebimento.
Podem-se ajustar igualmente os planos de produção e de
entregas, melhorando assim o serviço que finalmente
recebe o cliente.

A automação de operações, redução tempos de resposta,
diminuição dos erros eliminando o uso de papel... Todas
estas questões, resulta em uma gestão mais eficiente que
permite uma redução drástica de custos.

Melhoria dos índices financeiros:
Otimização do equipamento:
Com a tecnologia EDI é possível tramitar um número
muito maior de operações comerciais e com o
desaparecimento das tarefas associadas, a gestão dos
documentos em papel permite aos funcionários dedicar
esse tempo em realizar outras tarefas.

O EDI permite o envio e recebimento de notas fiscais
eletrônicas de maneira imediata. A automatização dos
processos facilita o seu tratamento no destino e assim é
possível prever a antecipação das necessidades do
financeiro.
Essa previsão facilita a realização de pagamentos
antecipados que podem significar em uma importante
economia para o comprador devido ao desconto de
pagamento.

Os documentos são gerados pelo ERP. O
sistema de gestão interno se comunica
com o sofware EDI, transferindo os
dados do documento gerado.

O software EDI reconhece o tipo de
transação EDI e o destinatário.
Transforma os dados em um formato
padrão que o destinatário espera
receber. Envia-se o documento através
de sistemas de comunicações já
acordado ( FTP, VAN, AS2, WebService).
O software EDI de destino recebe o
documento. Identifica o padrão EDI do
documento e reconhece o emitente e o
tipo de operação. Transforma a
mensagem para a estrutura de dados do
ERP.

Padrões EDI
O uso de padrões EDI garante a
compreensão dos documentos,
independentemente da nacionalidade ou
setor da empresa-alvo. Alguns dos
padrões mais utilizados são:
EDIFACT
ANSI ASC X12
EANCOM
ODETTE
UBL

ROSETANET
VDA
TRADACOM
...etc...

destaques
Diferentes pesquisas realizadas por
consultoras como Gartner, Aberden
Group, demonstram que EDI...
Reduz os custos por tratamento
de documentos em menos 35%.
Em caso das faturas, estas
economias podem chegar em
90%.
Melhora a qualidade da
informação, reduzindo o nível de
erros em 30%.
Acelerar os processos
administrativos e operacionais,
reduzindo os tempos de resposta
em torno de 61%.

Como implantar o seu projeto EDI
A Troca Eletrônica de Dados - EDI é uma realidade presente em diversos setores de atividade.
Uma realidade que simplifica as relações comerciais buscando sempre a melhora e o crescimento das
empresas em todo o mundo.
A primeira vista poderia parecer que EDI está reservado para companhias de grande porte e com alta
capacidade tecnológica. A realidade é que a implantação de um projeto EDI está hoje ao alcance de
qualquer empresa, graças às soluções econômicas de rápida implantação e fácil utilização que
isentam aos usuários de qualquer conhecimento tecnológico.
EDICOM oferece uma ampla gama de posibilidades para que seu projeto EDI seja implementado
conforme suas necessidades. Desde pequenas implantações para a troca de poucos documentos, até
grandes soluções corporativas para a gestão de milhões de transações em qualquer parte do mundo.

VIEWER | Solução Web Edi
Criação de documentos EDI mediante telas de inserção de Dados
O acesso ao Ediwin
Viewer se realiza através
de um navegador web.
O usuário acessa um
domínio privado de
modo online para
administrar a sua
solução EDI.

EDIWIN Viewer é um aplicativo Web Edi-para a troca de documentos
eletrônicos (notas fiscais,, facturas, etc.) Com o qual você pode enviar e
receber todos os tipos de documentos EDI.
Para enviar suas mensagens, o usuário acessa através de um navegador web
e imputa os dados necessários. Posteriormente identifica o receptor na sua
lista de interlocutores e Ediwin Viewer se encarrega de transformar para o
formato padrão esperado pelo receptor da mensagem e o seu envio é
automático através do protocolo de envio previamente estabelecido.

XML-EDI SERVER | Solução “integrada”
Solução disponível no
modo "serviço" (Software
as a Service).
Não necessita de
instalação ou qualquer
investimento em
software, hardware ou
de licenciamento.

Solução para integração de todas as transações EDI em seu
Sistema de Gestão.
EDIWIN é um aplicativo Web Edi-para a troca de documentos eletrônicos
(pedidos,faturas,notas fiscais, etc.) Com o qual você pode enviar e receber
todos os tipos de documentos EDI.
Os documentos são gerados como de costume no sistema de gestão ou ERP.
O Ediwin se encarrega de enviar os dados do sistema de gestão para o
receptor.
Quando os documentos chegam, Ediwin reconhece o padrão EDI que foi
gerado o documento, identifica o emitente e o tipo de operação. Em seguida,
transforma o documento em uma estrutura de dados reconhecíveis para a sua
integração ao seu sistema de gestão.

Outsourcing total de sua plataforma EDI
Serviços para externalizar o gerenciamento e administração de sua
solução EDI.
O serviço de Outsourcing da EDICOM permitirá externalizar a sua solução EDI.
Esses recursos incluem uma infraestrutura tecnológica para a implantação do
projeto e a administração integral da sua solução.
Os técnicos especializados da EDICOM assumirão todas as tarefas próprias de
um usuário EDI, ocupando de seu monitoramento permanente, gestão,
manutenção e resolução de problemas.

BRASIL
Rua Frei Caneca 1380 - 8º andar.
CEP.01307-002 | São Paulo
T. +55 (11) 3154-5100
F. +55 (11) 3154-5102
info_brazil@edicomgroup.com
edicomgroup.com/br
USA
152 Madison Avenue Suite 1900
New York NY 10016
Tel. +1 212 889 1909
Fax. +1 212 889 1947
markeƟng_us@edicomgroup.com
edicomgroup.com/us

ESPANHA
Parque Tecnológico de Paterna
Ronda de Auguste y Louis Lumiere, 12
46980 Paterna (Valencia)
Tel. +34 961 366 565
Fax. +34 961 367 117
markeƟng@edicomgroup.com
edicomgroup.com/es

MÉXICO
Torre del Ángel
Paseo de la Reforma No 350 Piso 16-B
Colonia Juárez
06600 Cuauhtémoc | México D.F.
Tel. +52 (55) 52 12 15 66 (ext. 2003)
Fax. +52 (55) 11 62 04 04
ventas@edicomgroup.com
edicomgroup.com/mx

ITÁLIA
Centro Direzionale Milanofiori
Viale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20090 Assago. Milano
Tel. +39 02 0064 0402
Fax. +39 02 0064 0410
markeƟng@edicomgroup.com
edicomgroup.com/it

ARGENTINA
Lola Mora 421 - Oficina 801
1107 - Puerto Madero Este| Buenos Aires
Tel. +54 (11) 5245 8410
info_argenƟna@edicomgroup.com
edicomgroup.com/ar

FRANÇA - PARIS
23-25 Rue de Berri
75008 Paris
Tel. +33 (0) 820 360 330
Fax. +33 (1) 53 76 26 87
edicomfr@edicomgroup.com
edicomgroup.com/fr

FRANÇA - LA CIOTAT
Espace Mistral, Bat A
297 Avenue du Mistral Zone Athelia 4
13600 La Ciotat
Tel. +33 (0) 0820 360 330
edicomfr@edicomgroup.com
edicomgroup.com/fr

www.edicomgroup.com

