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EDICOMData é um Sistema de sincronização de dados 
cadastrais de produtos desenvolvido pela EDICOM que 
permite a sincronização da oferta de produtos e serviços 
entre Indústria e empresas varejistas. Trata-se de uma 
solução transparente para o usuário que, através de uma 
única interface concentra as funcionalidades específicas 
que permitem gestionar as operações B2B através da rede 
GDSN (Global Data Synchronization Network) ou de comuni-
dades privadas de sincronização de dados.

Além disso, a solução também incorpora funcionalidades 
específicas para gestionar a informação chave em ativida-
des B2C  (Business to Consumer)  com o serviço de publi-
cação de conteúdos multimídia, a conexão à rede GS1 
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INTRODUÇÃO

EDICOMData

A proposta de GS1 International embasa seu funcionamento 
no intercâmbio e sincronização da informação estruturada 
em formato XML, entre os catálogos eletrônicos GDSN ou data 
pools certificados.

A rede GDSN habilita regras e processos de intercâmbio da 
informação residente nos Data Pool interconectados em todo 
o mundo. Desta forma, a informação de um produto residente 
em um catálogo, é compartilhada com toda a rede.

GDSN 
GS1 International

Source com o “Aggregator”. Através do EDICOMData, 
torna-se possível a sincronização em tempo real das 
informações de seus produtos mediante quatro interfa-
ces de gestão. Global Data Synchronization Network, 
GS1 Source, Private Data Synchronization y Multimedia 
Data Information.

Global Data Synchronization Network (GDSN)

Private Data Synchronization Solution

Multimedia Data Information

GS1 Source

EDICOMData
GDSN Certified Data Pool

EDICOMData conta com a homologação da GS1 
International como o Data Pool GDSN interconectado 
com todos os catálogos que formam parte da Global 
Data Synchronization Network para o intercâmbio de 

dados de produtos.



GS1 SOURCE 
GS1 International
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A GS1 Source é uma rede B2C (Business to Consumer) desenvol-
vida pela GS1 International com o objetivo de oferecer às 
empresas informações específicas e detalhadas sobre produ-
tos para serem consumidas pelos clientes finais.

Esse modelo opera da mesma forma que a rede GDSN, utilizan-
do repositórios de dados para produtos chamados “Aggrega-
tors” aos quais os varejistas se conectam e sincronizam para 
disponibilizar as informações aos consumidores finais dos 
produtos.

Esta iniciativa amplia a cobertura da rede GDSN tradicional-
mente focada na troca de informações B2B, permitindo a 
publicação de informações específicas voltadas ao consumidor 
final em ambientes B2C.

EDICOMData, é certificado pela GS1 Internatio-
nal como o primeiro catálogo "Aggregator" 

com a capacidade de interconectar empresas 
através da rede GS1 Source.

EDICOMData
Certified Aggregator

A troca de informações por meio da rede GDSN exige que a 
publicação e o gerenciamento dos catálogos de produtos 
sejam válidos e extensíveis a todos os usuários do sistema. 
Com o EDICOMData, você pode acessar um ambiente custo-
mizado e personalizado no qual Varejo e indústria sincroni-
zam apenas os dados críticos que precisam compartilhar.

TAILOR-MADE DATA SYNCHRONIZATION SOLUTION
O catálogo privado EDICOM oferece interfaces ajustadas 
aos dados mínimos exigidos pelos distribuidores, 
oferecendo gerenciamento exclusivo de informações 
críticas através de páginas de produtos customizadas e 
maior agilidade na implementação de projetos de 
sincronização de dados.

O EDICOMData permite que a indústria compartilhem 
arquivos multimídia, como imagens, vídeos ou clipes de 
som, disponibilizando-os para os usuários do catálogo. A 
possibilidade de publicar informações com essas característi-
cas, soluciona o problema de acesso e disponibilidade de 
conteúdo multimídia, disponibilizando-o à disposição dos 
distribuidores e consumidores finais. (Por exemplo, dispositi-
vos móveis, sites de clientes, lojas online ...).

MULTIMEDIA DATA INFORMATION
Os recursos multimídia são devidamente armazenados 
em um ambiente altamente disponível, liberando o 
indústria e varejo das atividades de gerenciamento, 
possibilitando que o acesso ao material multimídia seja 
realizado através de URLs geradas pelo próprio sistema 
possibilitando o seu compartilhamento.

+INFO | www.edicomgroup.com/gdsn



A plataforma EDICOMData configura quatro ambientes (GDSN, 
Sincronização de Dados Customizado, Fonte GS1 e Dados 
Multimídia) para interoperabilidade e sincronização de dados 
cadastrais de produtos.

FUNCIONAMENTO
EDICOMData

A EDICOM prepara uma interface de dados para integrar seu 
sistema de gerenciamento à plataforma EDICOMData.

O EDICOMData reconhece o publicador (indústria) e o recep-
tor de cada sincronização (varejo), redirecionando-os para 
cada ambiente configurado para processamento de dados 
de acordo com as regras habilitadas em cada um deles.

A plataforma processa as informações fornecidas pelos 
fornecedores através dos padrões exigidos para cada tipo de 
ambiente.

EDICOMData disponibiliza os dados do produto ou os recursos 
multimídia de cada um dos seus ambientes em seu próprio 
data pool para a troca de informações entre usuários de redes 
GS1 International ou soluções customizadas de sincronização 
de dados.
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O varejo e a indústria se conectam ao data pool EDICOM para 
sincronização em tempo real de dados de produtos ou 
recursos multimídia. Posteriormente, as informações podem 
ser integradas ao sistema de gestão do cliente ou disponibili-
zadas aos consumidores finais por meio de sites ou dispositi-
vos móveis.

Por que EDICOM?
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Empresa especializada no desenvolvi-
mento de soluções de integração de 
dados que atua internacionalmente 
desde 1995.

Projetos ativos em mais de 65 países 
gerenciados a partir de 8 filiais perma-
nentes na Europa, EUA e América Latina.

Serviço de suporte internacional 
disponível em até 7 idiomas, operando 
24 horas por dia, 7 dias por semana.

Garantia de disponibilidade do serviço 
99,9% de acordo com o Service Level 
Agreement comprometido pela EDICOM.

Certificações internacionais como ISO 
27001, ISO 20000, ISAE 3402 ou TIER 
DESIGN, acreditam a segurança e a 
integridade de nossas comunicações e 
processos.

A EDICOM oferece acesso a uma infraes-
trutura tecnológica capaz de estender 
suas comunicações B2B2G a um modelo 
100% eletrônico, mesmo com parceiros 
sem soluções EDI.



www.edicomgroup.com

**Solo para llamadas desde el país indicado

 

info_global@edicomgroup.com

Brasil

Argentina +54 (11) 5443 8050 
info_argentina@edicomgroup.com

+55 (11) 3154 5100 
info_brazil@edicomgroup.com

Colombia +57 (1) 795 3970 
info_colombia@edicomgroup.com

España +34 961 366 565
info_spain@edicomgroup.com

France +33 (0)1 53 76 37 50  
info_france@edicomgroup.com

Italia +39 02 0064 0402 
info_italy@edicomgroup.com

México +52 (55) 52 12 15 66 
info_mexico@edicomgroup.com

U.S.A.  +1 212 889 1909 
info_usa@edicomgroup.com

EDICOM GLOBAL

Deutschland +49 1801 000 111

België

Chile

Ecuador

Guatemala

Nederland

Morocco

Peru

Polska

Portugal

Russia

United Kingdom

Uruguay

+32 (0) 78 790 052

+56 2 2595 2823

+593 1800 000441

+502-23784851

+31 (0) 207086282

212520426058**

+51 17052264

+48 22 482 07 00

+351 211 201 573

+7 (495) 463 17 01

+44 (0) 871 277 0028

000 416 205 1339**

INTERNATIONAL PHONES

**Calling only from the country associated to the phone number

**Seulement pour les appels réalisés depuis le pays

**Solo per chiamate dal paese indicato

**Apenas para chamadas do país referenciado

Honduras 800 5041 0061**




