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Supply Connector EDI Portal
Wat is het?
Vanuit de ervaring binnen C&W rond WMS-implementaties, hebben we gemerkt dat een goede
communicatiestroom met klanten en leveranciers (kortom partners) essentieel is binnen elk bedrijf.
Helaas is EDI / Integration en de kennis ervan niet eenvoudig toegankelijk voor iedereen. Om deze
vraagstelling tegemoet te komen heeft C&W de Supply Connector EDI 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 Integration Platform oplossing een
compleet basispakket aan te bieden zowel voor uw retail EDI behoeften als volledige integratie binnen
uw bedrijf (Enterprise Service Bus).

SCO PORTAL

Connecting Trading Partners Everywhere

Wat doet het?
-- De digitale data uitwisseling tussen verschillende host systemen zoals bv SAP, AX, Navision, Sage, ... dit
met andere handelspartners (extern) of systemen (intern) zoals WMS / TMS / ... systemen.
-- Binnen de onderneming kunnen formaten als csv, xlsx, xml, idoc, ... worden gebruikt met transportkanalen
als file shares, rechtstreekse 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 post/api & SMTP.
-- Tracking & tracing is voorzien van uw berichten. Ze worden ook standaard 3 maanden bijgehouden.
-- Grote verschil met andere integratietools zit in het dynamisch karakter van de engine, die makkelijk en
meteen aanpasbaar is via de configuratie portal , dus heel flexibel.
-- Configuratie berichten makkelijk via XSD of voorbeeldbericht op te laden zodat binnen de kortste tijd uw
mapping is opgezet.

Track & Trace
mogelijkheden
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Visual mapping
designer met directe
test mogelijkheden &
integration testen

Visual Xquery
mapping

Voor wie is het?
-----

U hebt geen specifiek integration 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 gestandaardiseerde formaten

Supply Connector conclusie
------

Budgetvriendelijk
Korte implementatietijd
flexibele, schaalbare oplossing
Hoge reactiviteit bij wijzigende business requirements
Moderne, toegankelijke technologie
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