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Transakcje  mogą zostać  

zakończone  w czasie 

krótszym niż   

godzina  

Zwiększona  wydajność 

całego łańcucha dostaw  i 

zostaje  skrócony  czas 

dostawy do 30%   

klientów 

50%
Oszczędności  na 
zasobach  ludzkich

10%
o tyle zostaje   obniżony  

poziom zapasów biorąc pod 

uwagę , że  zapasy często 

stanowią  90% kosztów 

produktu

Realne  oszczędności  dzięki  EDI 



Jakie czynniki  powinny być  brane  pod 
uwagę  przy  wyborze dostawcy EDI ?

Jaki typ rozwiązania 
będzie najkorzystniejszy  

dla Twojej  firmy ?
Ile kosztuje wdrożenie EDI ?

Jakie są  korzyści z  
wdrożenia  EDI ? 

Jakie doświadczenie 
posiada  dostawca EDI ?

Jak długo będzie  trwało  
wdrożenie   EDI ?



Korzyści wynikające z użytkowania  produktu
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Case study

Boryszew S.A. Oddział Maflow to jeden z największych producentów przewodów do klimatyzacji oraz 

innych aplikacji zapewniających transport płynów i gazów w samochodach osobowych oraz użytkowych. 

Do klientów Grupy Maflow należą największe światowe koncerny samochodowe oraz producenci 

samochodów ciężarowych. Grupa poszukiwała globalnego rozwiązania chmurowego  EDI  SAAS, które  

byłoby  wstanie  zarządzić wewnętrzną  komunikacją  integrując  wszystkie zakłady  produkcyjne  

zlokalizowane  na  4 kontynentach.



Wdrożenie rozwiązania EDI 

Wewnętrzna 
analiza  

procesów  
biznesowych  

Przygotowanie  
dokumentacji i 
potrzeby usług 

procesów 
biznesowych  

Przygotowanie  
mappingów, 
testowanie, 

walidacja

Testy 
komunikacyjne 

Implementacja 
i migracja 
partnerów 

handlowych  
do DINET  VAN 

MANAGED 
SERVICES 



Korzyści z wdrożenia  EDI 

Uzyskanie  wymiernych korzyści finansowych dzięki eliminacji  
współpracy z  kilkoma  dostawcami EDI      

Uzyskanie  100%  widoczności   procesów biznesowych 

Usprawnienie i optymalizacja działań w  łańcuchu dostaw ze 
wszystkimi dostawcami 

Możliwość zarządzenia  komunikacją z partnerami  handlowymi    
pod jednym  środowiskiem  



Referencje  

„Wybraliśmy rozwiązanie EDI Data Interchange spośród wszystkich światowych firm ze względu na

posiadaną technologię dostosowaną do wymagań naszej branży oraz wsparcie serwisowe na

najwyższym poziomie.

Zostało nam stworzone światowej klasy rozwiązanie EDI integrujące wszystkie zakłady produkcyjne
międzynarodowej grupy poprzez migrację usługi komunikacyjnej do DINET VAN. Stało się to kluczem
do uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku. Dzisiaj możemy się skupić na podstawowych
obszarach naszej firmy zwiększając jej rentowność. „

Boryszew S.A. Oddział MAFLOW w Tychach



Twoje straty to Twój budżet na EDI - Data 
Interchange!

Jakie ponosisz  koszty  transportu awaryjnego ? ……….PLN 
Jakie koszty ponosisz  za proces planowania zasobów ?....... PLN 
Jakie  koszty ponosisz za zasoby zarządzania zapasami ?.........PLN 
Jakie koszty ponosisz  za kary dla klientów ( np. zatrzymanie  linii produkcyjnej ) ?........ PLN 
Jakie koszty  ponosisz  za nadwyżkę  wartości zapasów ? ……… PLN 
Jakie ponosisz straty ( utracone  zapasy ) ? ….. PLN 
Jakie ponosisz  koszty  za spory związane z  fakturami  ?.........PLN 
Jakie koszty ponosisz   nie zarządzając etykietami / opakowaniami ? ……. PLN 
Jakie koszty ponosisz  za zmianę   w linii produkcyjnej  ?..... PLN
Jakie koszty  ponosisz  za zasoby ludzkie , które muszą ręcznie wpisywać  informacje do systemu ? ……..PLN 

Całkowity koszt Twoich  strat wynosi  ……..PLN 



Nasi klienci 
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