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Przebieg procesu zamówień w PFERD
Większa efektywność procesu komplementacji zamówień

Elektroniczna wymiana danych (EDI) to ustrukturyzowany transfer danych między firmami przy użyciu procesów 
elektronicznych. Z reguły przekazywane są następujące dane: zamówienia, potwierdzenia zamówień, powiado-
mienia o dostawach, faktury itp. Elektroniczna wymiana danych odbywa się automatycznie z wykorzystaniem 
różnych ustrukturyzowanych i ściśle określonych standardów (formaty danych, ścieżki transmisji). Po prawidłowej 
konfiguracji system powinien działać bezbłędnie. 

PFERD używa następujących protokołów transmisji danych EDI: FTP / SFTP, AS2, OFTP i VAN z X400. Po otrzymaniu 
elektronicznego zamówienia (ORDERS) wysyłamy jego potwierdzenie (ORDERSP), awizujemy dostawę (DESADV) i 
wysyłamy fakturę (INVOIC).

Informacje ogólne

Rodzaje dokumentów:
Zamówienia, potwierdzenia zamówień, awiza dostaw i 
faktury.

Procedura transferu:
PFERD obsługuje następujące protokoły transmisji da-
nych: e-mail, AS2, FTP SFTP, OFTP2 i X400.

Formaty:
PFERD używa następujących formatów elektronicznej 
wymiany danych: EDIFACT, ANSI, VDA, CSV i XML.

Umowę EDI oraz wypełniony formularz prosimy przesłać na adres: edi@pferd.com

Elektroniczna wymiana danych

Wymagania:
 ■ System ERP
 ■ Konwerter
 ■ Ujednolicenie danych w systemach u Klienta i w 
PFERD

 ■ 13 cyfrowy kod kreskowy PFERD-EAN lub 8 cyfrowy 
numer artykułu PFERD

Zalety:
 ■ Elektroniczne wprowadzanie zamówień różnymi 
kanałami, w tym elektroniczne komunikaty zwrotne

 ■ Większa kontrola nad całym procesem dostaw z dużą 
ilością dokumentów

 ■ Optymalizacja przepływu danych
 - Niewielki lub żaden wysiłek ręczny - nie ma potrzeby 

porównywania dokumentów ani ręcznego przeno-
szenia danych

 - System niezależny od przerw w dostawie mediów
 - Redukcja błędów
 ■ Przyspieszenie przepływu informacji
 - Najwyższy poziom obsługi zamówień - 24/7
 - Rejestracja zamówień niezależnie od miejsca i czasu

Elektroniczna wymiana danych to skuteczny sposób na 
obniżenie kosztów procesu i optymalizację wykorzysta-
nia zasobów wewnętrznych.

Wymagania i zalety systemu elektronicznej wymiany danych (EDI) 
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Przebieg procesu zamówień w PFERD
Formularz do elektronicznego przyłączenia Klienta

Numer Klienta*:

Firma*:

Nazwisko*:

Dział:

email*:

Telefon*:

Klient Osoba kontaktowa / dostawca usług IT

Czy w Państwa firmie istnieje już system EDI?           tak     nie

Dane do umowy:

 
Data  
rozpoczęcia:

 
Nazwisko:

email:

         Umowa EDI: 

            
          Potwierdzam umowę  tak  nie

          Termin wysłania umowy – 
          data:

Dodatkowe informacje

Formularz należy przesłać drogą mailową

Nasza Polityka Prywatności znajduje się tutaj:  
https://www.pferd.com/de-de/rechtliches/datenschutz/

*: Pole obowiązkowe

Proszę zaznaczyć właściwe:

          Formaty EDI Zmień typ wiadomości Transmisja danych

          EDIFACT

          ANSI 

          VDA

          CSV

          XML

ORDERS/zamówienia 

ORDRSP/ 
potwierdzenia zamówień 
 
DESADV/awizo dostaw

INVOIC/rachunki 

INVOIC/korekty

OFTP2 via TCP/IP

FTP/S Server 

SFTP Server 

AS2 

Mail/SMTP 

VAN (X.400) 
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