


Edison S.A. jest pierwszym operatorem EDI w Polsce Komunikacja EDI w modelu dropshippingowym

Poniższy schemat obrazuje komunikację EDI 
w modelu dropshippingowym:

Prowadząc działalność gospodarczą, należy pamiętać o obowiązku przechowywania dokumentacji firmowej. Zgodnie

z literą prawa dokumentację podatkową należy przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,

w którym upłynął termin płatności podatku. Właściwe przechowywanie faktur to zapewnienie o ich autentyczności,

integralności i czytelności przez cały czas ich archiwizowania. Postaw na sprawdzone rozwiązania w swoim biznesie.

Poznaj System Archiwizacji Faktur Elektronicznych.

SAFE pozwala na przechowywanie e-faktur zgodnie ze standardami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Finansów

z 2010 roku o e-fakturze oraz ustaw: o rachunkowości oraz podatku VAT. System gwarantuje bezpieczne przechowywanie

i dostęp do dokumentów on-line z użyciem szyfrowanego połączenia. Wystarczy dostęp do aplikacji, aby w dowolnym

miejscu i czasie mieć pełną kontrolę nad dokumentacją.

Dla klientów liczy się szybkość. Oczekują oni możliwości wyboru opcji dostawy ekspresowej, na następny dzień lub nawet

tego samego dnia. Dodatkowo chcą być na bieżąco informowani o postępach w realizacji swoich zamówień. Aby sprostać

tym oczekiwaniom, firmy coraz częściej integrują rozwiązania w zakresie widoczności łańcucha dostaw. Sprzedawcy

detaliczni pracują nad cyfryzacją swoich łańcuchów dostaw w celu uzyskania widoczności w czasie rzeczywistym.

Automatyzacja i coraz doskonalsza technologia przenoszą łańcuchy dostaw na zupełnie nowy poziom. Zamiast spędzać

godziny na powtarzalnych zadaniach, automatyzacja procesów (RPA), algorytmy bazujące na AI i rozwinięta technologia

mogą sprostać większości rutynowych zadań.

Pełna automatyzacja jest możliwa tylko przy założeniu, że komunikacja w łańcuchu dostaw jest prowadzona w sposób

całkowicie cyfrowy – tylko wtedy możliwe jest automatyczne przetwarzanie danych wejściowych.

Komunikacja EDI od lat wspiera nowoczesne łańcuchy dostaw. Możliwość pełnej integracji danych w procesach

handlowych pomiędzy zamawiającym a dostawcami to nasza podstawowa oferta.
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Działamy na rynku nieprzerwalnie od 1996 roku. Jesteśmy częścią międzynarodowej Grupy EDITEL, wiodącego

operatora rozwiązań EDI na rynku europejskim. Zapewniamy kompleksową komunikację klientów z ich siecią

biznesową. Wymiana dokumentów handlowych odbywa się w oparciu o międzynarodowe standardy GS1.

Łączymy nowoczesne technologie oparte na niezawodnej infrastrukturze ze spersonalizowanym podejściem

do obsługi klienta.
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Sprzedając produkty w sklepie internetowym, nie trzeba mieć ich w swoim magazynie. Dzieje się tak, ponieważ partnerzy

sklepów - tak zwani dropshipperzy - dbają o przechowywanie towaru, pakowanie go i wysyłkę do kupującego. Zarządzają

również zwrotami. Jest to możliwe i przebiega bez zakłóceń dzięki zastosowaniu usługi EDI, którą świadczy EDISON S.A.

W rezultacie partnerzy dropshippingowi realizują w całości wszystkie zadania logistyczne związane ze sprzedażą.

Komunikacja EDI sprowadza cały proces sprzedaży do kliku kroków:

1. Klient wybiera ze strony sklepu produkt i składa zamówienie.

2. Zamówienie trafia do sklepu (sprzedawcy).

3. Sklep wysyła zamówienie do producenta  (dzięki komunikacji EDI).

4. Producent przyjmuje zamówienie, przekazuje informację, że towar został wysłany do klienta (awizo wysyłki), 

przekazuje także fakturę do sklepu (dzięki komunikacji EDI).

5. Sklep wysyła fakturę do klienta.

6. Producent wysyła towar klientowi.

Dokumenty EDI wymieniane są pomiędzy systemami producenta i sklepu bez udziału człowieka.
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