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Vendor Portal
Wat is het?
Bent u het beu om uw aanleveringen van leveranciers manueel in te kloppen en fouten te maken?
Dan is onze Vendor Portal het perfecte systeem om die informatie van uw (niet geinformatiseerde)
leverancier tot bij u te brengen om zo tot meer geautomatiseerde ontvangst over te gaan (op basis van
de geleverde ASN = Advanced Shipping Notification info). De Vendor Portal is bedoeld om de inkomende
goederenstroom te optimaliseren & automatiseren. Leveranciers kunnen hun vrachten aanmelden bij
vertrek & labels (op maat van U) afdrukken.

VENDOR PORTAL

Connecting Trading Partners Everywhere

Wat doet het?
------

Aanmaken pallet labels (GS1 conform of eigen formaat)
Samenstellen van een shipment & linken pallets
Afdrukken pallet labels
Afdrukken zendnota indien gewenst
Verzenden shipment info via ons SCO EDI Portaal naar de host en/of andere partijen

Aanmaken
pallets
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Verzenden shipment info via ons SCO EDI
Portaal naar de host en/of andere partijen

Voor wie is het?
-- Web-EDI pallet labels + DESADV te versturen via EDI naar uw klant
-- Voor uw leveranciers die wel al GS1 labels drukken, maar geen EDI kunnen doen. Zij kunnen die
opladen manueel of via Excel / CSV / XML.
-- Voor uw leveranciers die geen GS1 labels kunnen aanmaken en dit op uw aankoop orders afboeken,
afdrukken en info doorsturen (via ons SCO EDI platform).
-- Kan ook opgezet worden als verzendflow, dan laadt u in plaats van aankooporders, uitleverorders op
naar het portaal om zo pallet labels & eventueel edi info te versturen

Vendor Portal conclusie
------

Budgetvriendelijk
Snel inzetbaar voor nieuwe leveranciers /klanten
Schaalbare oplossing
Uniformisering van pallet labels
Moderne, toegankelijke technologie
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