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UW GIDS IN HET EDI LABYRINT

WAT IS HET?

Vanuit de ervaring binnen C&W rond WMS-implementaties, hebben we gemerkt dat een goede communicatiestroom met klanten 
en leveranciers essentieel is binnen elk bedrijf. Helaas is EDI en de kennis ervan niet eenvoudig toegankelijk voor iedereen. Om 
deze vraagstelling tegemoet te komen heeft C&W de Supply Connector ontwikkeld. Deze oplossing is beschikbaar als oplossing “on 
premise” maar ook “in the cloud”. Dat maakt de oplossing zeer schaalbaar en toegankelijk voor elk bedrijf. C&W heeft als doel 
om via zijn Cloud oplossing een compleet basispakket aan te bieden met de mogelijkheid om uit te breiden met extra hulpmiddelen 
die in de Cloud Supply Connector zullen worden toegevoegd. De Vendor Portal is hiervan al één van de concrete realisaties.

WAT DOET HET?

 » De Digitale data uitwisseling tussen verschillende host systemen zoals bv SAP, AX, Navision, Sage, ... dit met andere handel-
spartners (extern) of systemen (intern) zoals warehousemanagement systemen WMS & Transportsystemen. 

 » Binnen de onderneming kunnen formaten als csv, xls, xml, idoc, ... worden gebruikt met transportkanalen als file shares, recht-
streekse database toegang, webservices. 

 » Communiceren met de buitenwereld via dezelfde formaten of meer gestandaardiseerde formaten als EDIFACT, X12, Tradacom 
dit via bv AS2, (S)FTP of andere verbindingen zoals HTTP & SMTP.

 » Tracking & tracing is voorzien van uw berichten. Ze worden ook standaard 3 maanden bijgehouden. 

 » Flexibiliteit en grote verschil met andere integratietools zit in het dynamisch karakter van de engine, die makkelijk en meteen 
aanpasbaar is via de configuratietool. 

 » Configuratie berichten makkelijk via XSD op te laden zodat binnen de kortste tijd uw mapping is opgezet.

VOOR WIE IS HET?

 » U hebt geen eigen integratie team of product.

 » U wilt onafhankelijk zijn van uw huidige software vendors (ERP / WMS / TMS)

 » U wilt interfacing tussen systemen kunnen opzetten in een minimum van tijd

 » U wilt flexibel zijn voor vereiste veranderingen mbt integraties, zonder dat er de tijd is voor een lange ontwikkelingsfase

 » U wilt een centraal overzicht van al de interface stromen binnen uw omgeving hebben

 » U wilt integreren (verzenden / ontvangen van elektronische data) met externe partners

 » U wilt integreren met uw maatwerkberichten formaat naar externe of interne systemen die op zich gebruik maken van gestan-
daardiseerde formaten

SCO PORTAL
Connecting Trading Partners Everywhere
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SUPPLY CONNECTOR ADD ONS – VENDOR PORTAL

 » Aanleveringen (ASN) naar uw magazijn kunnen online worden aangemaakt door niet geautomatiseerdetoeleveranciers, inclu-
sief de het afdrukken van EAN128 pallet labels voor identificatie van de pallets

 » Leveranciers die nu niet in staat zijn SSCC labels (GS1 conform) aan te maken kunnen het portal gebruikenom nieuwe labels 
aan te maken en af te drukken.

 » Leveranciers die wel al SSCC labels hebben, maar geen full EDI willen of wensen, kunnen hun XLS, XML, TXT bestand opla-
den via de portal.

 » Standaard wordt bij versturen een elektronisch bericht (XML of CSV) naar u verstuurd.

 » Volledige integratie met uw systeem kan verzorgd worden via de tussenkomst van Supply Connector EDI. Uzelf en/ of andere 
partijen kunnen de pre-advice (ASN) ontvangen.

 » WebEDI naar retail mogelijk (Order to Cash flow). ORDER/DESADV/INVOIC via SCO Cloud

 » Combinatie webEDI en full-EDI mogelijk (bv bij gebruik externe magazijnen).

 » Voor de vendor:

 › Scanning uitgaande vrachten via mobile solution
 › Afdrukken zendnota
 › Opmaken & afdrukken invoice en doorsturen in PDF of via EDI (SCO)

SUPPLY CONNECTOR GEBRUIKERS

SUPPLY CONNECTOR CONCLUSIE

 »  Budgetvriendelijke instapprijs

 »  Korte implementatietijd

 »  Flexibele, schaalbare oplossing

 »  Hoge reactiviteit bij wijzigende business requirements

 »  Moderne, toegankelijke technologie

VENDOR PORTAL
Connecting Trading Partners Everywhere

www.supplyconnector.be
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