EDICOM BUSINESS CASE
A UNILEVER integra e centraliza suas comunicações B2B em
toda a América Central através de uma única plataforma
tecnológica EDI desenvolvida pela EDICOM que permite integrar
100% de seus parceiros de negócios.

Empresa
Grupo Unilever
Atividade
Fabricação e comercialização
de alimentos, sorvetes e
produtos de higiene pessoal e
limpeza.
Localização
Empresa de origem
anglo-holandesa que fabrica e
comercializa seus produtos no
mundo inteiro a partir de suas
fábricas e escritórios localizados
nos 5 continentes.
Soluções implantadas
GlobalEDI através do EDICOM
B2B Cloud Platform.
Publicação de notas fiscais
eletrônicas.
Web Portal de Fornecedores
para o envio de e CFD e CFDI
(nota fiscal eletrônica México).
Costumer Web Portal Solution.
Lucros obtidos
Disponibilidade de uma única
plataforma B2B personalizada
para gerenciar, administrar e
trocar mensagens comerciais
com todos os seus
interlocutores. As mensagens
são geradas de acordo com
as especificações técnicas de
sua própria solução EDI e de
suas necessidades de
comunicação comercial.
Terceirização dos recursos
necessários para a
implementação da solução
através do EDICOM B2B
Cloud Platform.
Implantação, treinamento e
suporte técnico dos
interlocutores que acessarão
o Customer Web Portal
Solution.
http://www.unilever.com/

Este serviço permite integrar suas comunicações, não só com
aqueles que já contam com soluções EDI, como também com
outros parceiros locais que não dispõem dessas tecnologias. Para
isso, a plataforma “GlobalEDI” da Unilever dispõe de serviços
específicos de publicação de documentos eletrônicos e portais
web de clientes e fornecedores para a integração de pedidos e
faturas.
PERFIL DO CLIENTE
O Grupo Unilever, é uma mulƟnacional
anglo-holandesa fundada em 1930 como
resultado da fusão da Margarine Unie,
empresa holandesa de margarina, e a
Lever Brothers, fabricante britânica de
sabonetes, como o Dove.
Atualmente, opera em mais de 150
países como uma empresa mulƟlocal
cujas marcas são consumidas a cada dia
por mais de 200 milhões de
consumidores em todo o mundo em seus
três grandes setores:
Alimentos e sorvetes: Knorr,
Hellmann’s, Ben & Jerry’s, etc.
Produtos de limpeza: Mimosín, Skip,
Cif, etc.
Higiene pessoal: Dove, AXE, Signal, etc.
O EDI COMO IMPULSOR DE GRANDES
VANTAGENS COMPETITIVAS NOS
NEGÓCIOS
Em um ambiente cada vez mais
compeƟƟvo e globalizado, os principais
fornecedores e fabricantes do setor do
varejo precisam contar com sistemas de
gestão eficazes e ágeis, que lhes
permitam alcançar o maior número
possível de consumidores, fornecendo
seus produtos em um curto prazo de
tempo e com padrões de qualidade
elevados.

No âmbito interno, os grandes
fabricantes como a Unilever dispõem de
eficientes sistemas de gestão
informaƟzados que lhes permitem gerir
seus processos comerciais e logísƟcos de
forma personalizada, sob medida para o
seu Ɵpo de negócio e necessidades de
comunicação. No âmbito externo,
especialmente em setores como o da
grande distribuição, as empresas devem
ampliar suas plataformas de
comunicação comercial e logísƟca para
que possam se conectar com o maior
número de parceiros de negócios.
Atualmente, essas conexões podem ser
estabelecidas através da implementação
de soluções de EDI (Electronic Data
Interchange) que permitem vincular os
sistemas de gestão interna dos
fabricantes e distribuidores abrindo
novas vias de comunicação, ágeis e
seguras para construir comunidades de
comércio eletrônico conhecidas como
B2B.
O EDI tem como base a combinação de
soŌware e redes de comunicação
seguras e privadas para a troca de
documentos padronizados entre os
sistemas de computadores dos
envolvidos em uma relação comercial.
A padronização destes documentos é o
que os diferencia essencialmente o EDI
de outros sistemas de intercâmbios de
informações. O uso de uma linguagem de
programação comum entre os diferentes
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interlocutores permite que troquem
mensagens comerciais como pedidos,
recibos, faturas, etc.
A implantação de uma solução EDI em
uma empresa, seja ela fabricante ou
distribuidor, oferece grandes vantagens
compeƟƟvas:
Integração das comunicações com os
sistemas de informáƟca internos das
empresas
Processamento de transações
comerciais de modo automáƟco e
desassisƟdo.
OƟmização dos processos
administraƟvos, logísƟcos e de gestão
das empresas.
Redução do tempo de recebimento e
entrega das mercadorias.
Maior segurança e confidencialidade
nas comunicações.
Redução dos custos econômicos para
informaƟzar todos os processos de
comunicação da empresa.
DESAFIO
O Grupo Unilever, indústria líder no setor
de alimentos e na fabricação de produtos
de higiene pessoal, limpeza e cosméƟcos,
mantém uma aƟvidade comercial intensa
com milhares de redes de distribuição no
mundo inteiro.
Para realizar suas transações comerciais
com as grandes e médias superİcies
comerciais, a Unilever faz um intercâmbio eletrônico de dados de maneira
desassisƟda através da sua solução EDI
integrada com o seu ERP.
O desafio aparece quando a empresa se
dirige a pequenas redes comerciais e
lojas que não dispõem de recursos
necessários para realizar o EDI.

Para solucionar esta insuficiência
tecnológica, a EDICOM desenvolveu o
Customer Web Portal, que permite que a
Unilever se conecte e integre todas suas
mensagens de negócios com o seu ERP,
até mesmo com todos esses pequenos
distribuidores, expandindo sua comunidade B2B e modernizando a gestão e
administração do seu negócio e empresa.

Integração e automaƟzação das
mensagens comerciais para oƟmizar as
vendas.

SOLUÇÃO
Implantação de um portal de clientes
para levar o B2B mais longe no setor da
distribuição.

A comunicação da Unilever com estes
pequenos distribuidores está focada na
necessidade de realizar operações de
venda de forma rápida e automáƟca.

A solução é focada em conectar-se com
pequenas lojas e supermercados locais
com que a Unilever realiza aƟvidade
comercial na América Central, especificamente nos seguintes países: El Salvador,
Guatemala, Costa Rica, Nicarágua,
Panamá, Honduras e no Caribe.

Por esta razão, a plataforma Web Portal
foi concebida especificamente para
permiƟr a troca de dois Ɵpos de mensagens comerciais: o PRICAT ou catálogo de
preços dos arƟgos da empresa e a
mensagem do Ɵpo ORDERS ou pedido de
compra.

A UNILEVER oferece esta solução
gratuitamente para seus clientes, através
da qual podem trocar mensagens
comerciais de forma exclusiva e direta
com os diversos pontos de distribuição e
sedes da empresa na América LaƟna.
Os clientes e usuários da ferramenta
acessam, com senhas de segurança por
meio de qualquer navegador web, um
ambiente online privado onde podem
receber, enviar e gerenciar mensagens
trocadas com a Unilever.

A implantação destas mensagens em sua
plataforma B2B permitem que a UNILEVER integre ao máximo suas comunicações logísƟcas, administraƟvas e
comerciais, ao mesmo tempo em que
oƟmiza suas vendas em todos os pontos
de vendas, sejam grandes redes de
distribuição ou pequenos comércios
locais.

informações e atendimento especializado
para resolver quaisquer problemas,
garanƟndo a disponibilidade e o funcionamento das comunicações comerciais
da Unilever com seus clientes.

O cliente necessita apenas de um
computador conectado à Internet para
acessar o portal, sem ter que instalar
nenhum soŌware ou tecnologia específica, já que todos os recursos estão no
modo de serviço no CPD da EDICOM.
Assim, a Unilever consegue superar a
barreira tecnológica que a impede de se
conectar com este Ɵpo de clientes de
caracterísƟcas locais.
Cada usuário conectado ao portal acessa
um ambiente privado, de fácil administração, implementado através de um
soŌware de tecnologia web EDI projetado especificamente para a transferência
de mensagens via EDI pelos engenheiros
de computação da EDICOM. Além disso,
os usuários do Portal recebem
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Costa
ta Rica
Nicaragua
Panamá
Honduras
Caribe

Pricat

Mapping

www.webportal.com

usuario

EDI
Mapping

As mensagens são integradas
e geradas automaticamente
a partir do ERP da Unilever.

Funcionamento do Customer Web Portal
SoluƟon
O intercâmbio de transações através
desta plataforma é ágil e fluente, sendo
realizado em ambos os senƟdos da
comunicação, de entrada, integrando-se
ao ERP do país gestor da UNILEVER ao
qual a mensagem se desƟna, e de saída,
enviando-se de forma automáƟca e
transparente à solução de portal web dos
seus clientes.
Fluxo de Comunicação:
Envie mensagens na linguagem Edifact
de Ɵpo PRICAT, para manter seu
catálogo de preços constantemente
atualizado para que as ordens de
compra sejam precisas e eficazes.

Costa Rica
Nicaragua
Panamá
Honduras
Caribe

WEB PORTAL

password

order

O cliente acessa o seu
ambiente na web para enviar
os pedidos para a solução do
país gestor correspondente.

Distribuidores
Locais

LUCROS
ConecƟvidade

Terceirização

Ampliação da sua comunidade B2B, ao
possibilitar o intercâmbio eletrônico de dados
com todos os seus parceiros comerciais,
independentemente de suas limitações
tecnológicas.

Terceirização dos recursos tecnológicos
necessários (software e hardware) para a
implementação da solução através da
EDICOM B2B Cloud Platform. Também
dispõe de um suporte técnico personalizado
para atender as incidências da Unilever e
dos seus clientes usuários do portal.

Integração
A plataforma permite a integração e automatização das mensagens com o sistema de
gestão interna da Unilever, tanto de entrada
quanto de saída que for necessário trocar
com os usuários do portal web.

Segmentação

Redução de custos
Redução significativa de custos ao integrar
e automatizar a gestão administrativa e de
logística do seu negócio com todos os seus
interlocutores, sem desperdiçar tempo e
recursos humanos em gestões obsoletas
através de documentos em papel.

A plataforma realiza uma parametrização dos
usuários de acordo com o país da América
Central com o qual a Unilever realiza o
negócio. Assim, as transações comerciais
chegam automaticamente até a solução ASP
da sede indicada da Unilever.

Receba ordens de compra (ORDERS),
geradas de forma semiautomáƟca por
meio de formulários de introdução de
dados a parƟr de seu catálogo de
preços e arƟgos. Desta forma, é
possível integrar com seu ERP e agilizar
a gestão de todas as vendas da
empresa.
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About EDICOM
A Edicom é referência internacional no desenvolvimento de plataformas
tecnológicas para soluções de e-commerce B2B como o EDI (Electronic
Data Interchange) ou a Fatura Eletrônica.

SOLUÇÕES

Com uma longa história no âmbito do EDI, atualmente temos mais de 9.000
clientes no mundo inteiro, alguns dos quais são líderes em seus respectivos
setores como a Unilever, Bonduelle, Procter & Gamble, El Corte Inglés, etc.

Fatura Eletrônica

Mais de 100 milhões de transações comerciais são geradas no mundo inteiro
através das soluções da Edicom no modo ASP − SaaS, em vários setores
como Varejo, Saúde, Logística e Transportes, Automotivo, Turismo, Finanças,
etc.

Reposição contínua CRP/VMI

A Edicom incorpora a suas soluções tecnológicas avançadas modelos de
gestão que permitem aos usuários terceirizar a gerência e a manutenção de
grandes plataformas de comunicações B2B, alcançando assim um melhor
funcionamento de todos os seus sistemas.

Application Service Provider
EDI − Electronic Data Interchange
Gestão de Contas a Pagar
EdicomData − GDSN Data Pool
EDICOMNet − Rede privada de
comunicações B2B

AUTORIDADE DE CERTIFICAÇÃO
Emissão de Certificados
Eletrônicos
Serviços de Assinatura Remota a
partir de Dispositivo Seguro
Registro de data e hora
Armazenamento certificado de
documentos eletrônicos

Contacto
SPAIN
www.edicomgroup.com/es
marketing@edicomgroup.com
Phone |+34 96 136 65 65
|902 119 228
FRANCE
www.edicomgroup.com/fr
edicomfr@edicomgroup.com
Phone | +33 (0) 820 360 330
ITALY
www.edicomgroup.com/it
marketing@edicomgroup.com
Phone | +39 02 0064 0402
USA
www.edicomgroup.com/us
marketing_us@edicomgroup.com
Phone | +1 212 889 1909

MEXICO
www.edicomgroup.com/mx
ventas@edicomgroup.com
Phone | +52 55 52 12 15 66

SERVIÇOS
Centro Internacional de Suporte
24x7 System Monitoring

BRAZIL
www.edicomgroup.com/br
info_brazil@edicomgroup.com
Phone | +55 (11) 3154 5100

Mapping Management
Global Outsourcing
Onboarding Projects

ARGENTINA
www.edicomgroup.com/ar
info_argentina@edicomgroup.com
Phone | +54 (11) 5245 8410

Integral Partner Management

TELEFONES LOCAIS**
U.K. | +44 871 227 0028
NEDERLAND | 0900 777 0020
GERMANY | +49 1801 000 111
PORTUGAL | +351 707 786 678
**Chamadas apenas do país indicado
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