
O salto tecnológico chega a todas as empresas hoje em dia. O EDI, Electronic Data Interchange, permite trocar documentos 
entre os sistemas informatizados dos participantes em uma relação comercial, estejam onde estiverem. Quer sejam grandes 
ou pequenas, as empresas administram cada vez mais seus processos de comunicação empresarial por meio de recursos 
eletrônicos, bene�ciando-se de inúmeras vantagens associadas à redução de custos, melhor processamento da informação 
e o encurtamento do ciclo de cobrança.

Assim funciona o EDI 

O setor varejista foi o primeiro a implementar essas 
soluções para a troca de documentos comerciais. Dada a 
grande quantidade de transações geridas por este setor, é 
essencial ter soluções tecnológicas que otimizem a cadeia 
de suprimentos, gerenciamento de estoque e, �nalmente, 
atendimento ao cliente.

Através de uma solução EDI, você pode automatizar a 
geração, envio e registro de qualquer transação eletrônica, 
interagindo com clientes, fornecedores ou operadores de 
logística, de modo que os pedidos, avisos de expedição, 
faturas eletrônicas, etc. sejam processados sem intervenção 
manual e imediatamente.

Quais mensagens podem ser trocadas?

DISTRIBUIDOR

1 | Pedido de compra

4 | Con�rmação de pedido

6 | Liquidação de faturas

Mais mensagens
Relatório de vendas, inventários, avisos de expedição da mercadoria, 
preços e especi�cações ... etc.

5 | Entrega de fatura

3 | Aviso de expedição

2 | Aviso de recebimento

FORNECEDOR
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COMO COMEÇAR NO 
MUNDO EDI?



Começar no mundo EDI é um processo simples e adaptado a qualquer empresa. Se você quer migrar para um sistema EDI 
voluntariamente, ou se for requerido por um cliente seu, siga estas etapas para começar a trabalhar com um sistema EDI de 
forma fácil e rápida.

Passo a passo sobre como migrar para um sistema EDI

Buscar um provedor EDI

Como escolher um provedor tecnológico com uma solução adaptada às suas necessidades? O 
aumento da e�ciência, a otimização dos processos logísticos ou comerciais e a economia 
dependerão, em grande escala, da solução implementada. Tenha em mente os seguintes 
aspectos:
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EXPERIÊNCIA

Está há mais de 20 anos especializado no mundo EDI 
e no faturamento eletrônico.

SUPORTE

Oferecemos uma central de suporte internacional e 
atendimento ao cliente 24x7.

SEGURANÇA E CERTIFICAÇÕES

Obtivemos as principais certi�cações de segurança para 
garantir a máxima qualidade no serviço.

INTERNACIONALIZAÇÃO E ESCALABILIDADE

Operamos em qualquer parte do mundo com projetos que 
abrangem uma in�nidade de mensagens e países.

CAPACIDADE TECNOLÓGICA E INFRAESTRUTURA

Contamos com uma infraestrutura tecnológica própria que 
é atualizada constantemente.

Contratação do Provedor EDI

Uma vez escolhido o provedor EDI que se ajuste às suas necessidades e lhe ofereça melhores 
garantias de futuro, deverá começar o processo de implementação do projeto. É necessário 
fornecer a seguinte informação ao provedor:
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Interlocutores  comerciais 
com quem troque 

documentos.

Mensagens a trocar  com 
seus partners comerciais.

Quantidade mensal de 
documentos a trocar.

Necessidade de assinar 
digitalmente as faturas 

trocadas.

Na EDICOM, nos encarregamos de lhe acompanhar e guiar durante
todo o processo para que você não se preocupe com nada.

COMPLIANCE

Nossas soluções e serviços são atualizadas e adaptadas 
aos requisitos técnicos e legais exigidos pelos 
destinatários.

Nº  DE PARTNERS TIPOS DE DOCUMENTOS VOLUME DE MENSAGENS ASSINATURA DIGITAL
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Obtenção do código GLN (Global Location Number)

Este ponto é necessário para obter um código de empresa ou ponto operacional usado para 
gerar o endereço eletrônico da empresa e permitir uma identi�cação única de cada empresa. 
Entre em contato com a sede da GS1 em seu país para obter este código e forneça-o ao seu 
fornecedor de EDI.
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Realização de testes

Seu provedor EDI se encarregará de realizar os testes necessários com seu destinatário para 
testar a correta emissão e recebimento de documentos comerciais.
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Os pro�ssionais dedicados da 
EDICOM trabalharão para realizar os 
testes da forma mais transparente e 
rápida possível para começar a 
trabalhar via EDI o quanto antes. 

Bem-vindo ao EDI! 

Você está pronto para operar via EDI com qualquer parceiro que o solicite e se bene�ciando 
das seguintes vantagens desde o início:
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AUTOMATIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES

Os documentos EDI são enviados e recebidos em segundos, automatizando a geração, entrega e 
armazenamento dos documentos eletrônicos com qualquer partner.

REDUÇÃO DOS TEMPOS DE RESPOSTAS

A automatização total ou parcial desses processos associados a estes envios permite que seu registro 
no ERP, a validação de quantidades ou a cassação dos valores possa ser realizada no instante.

REDUÇÃO DE CUSTOS

A automatização de processos, eliminando intervenção manual e o uso do papel ocasionam uma 
gestão mais e�ciente que permite uma drástica redução de custos.

INTEGRAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ENTRE  TODOS OS INTERLOCUTORES

Entre emissor e receptor é estabelecido um �uxo de comunicações com procedimentos comuns. Um 
projeto EDI pode se estender a múltiplos partners a partir de uma única solução.

ACOMPANHAMENTO E RASTREABILIDADE

Um sistema EDI proporciona visibilidade e um controle permanente sobre o status das mensagens a 
respeito de seu recebimento, tratamento, leitura, etc.

MELHORIA DO SERVIÇO PARA O CLIENTE FINAL

A implantação do EDI implica na aplicação de �uxos de trabalho e excelentes tempos de resposta, 
que permitem ajustar planos de produção e de entregas, melhorando assim o serviço que 
�nalmente recebe o cliente.
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Entre em contato com a GS1 Brasil - Associação Brasileira de Automação 

+55 (11) 3068-6229



A Edicom é uma referência mundial no desenvolvimento de plataformas 
tecnológicas para soluções de e-commerce B2B como o EDI (Electronic Data 
Interchange) ou a Fatura Eletrônica.

Com uma longa trajetória no universo do EDI, atualmente contamos com mais de 
14.000 clientes no mundo inteiro, sendo alguns destes líderes em seus respectivos 
setores como Unilever, Bonduelle, Procter & Gamble, El Corte Inglés, DIA etc. 

Mais de 500 milhões de transações comerciais são geradas em todo o mundo 
através das soluções da Edicom no modo ASP – SaaS, em diversos setores como 
Varejo, Saúde, Logística e Transporte, Indústria Automotiva, Turismo, Finanças, etc. 

A Edicom incorpora às suas soluções tecnológicas modelos de gestão avançados 
que permitem que seus usuários terceirizem a administração e manutenção de 
grandes plataformas de comunicações B2B, conseguindo assim um ótimo 
funcionamento de todos os seus sistemas.

Sobre a EDICOM

+14.000
Clientes

+70 países com 
projetos ativos

+500M de
transações

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

**Solo para llamadas desde el país indicado

**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

Chile

Ecuador

Guatemala

Morocco

Peru

Portugal

Russia

Uruguay

+56 2 2595 2823

+593 1800 000441

+502-23784851

212520426058**

+51 17052264

+351 707 786 678

+7 (495) 463 17 01

000 416 205 1339**

INTERNATIONAL PHONES

Honduras 800 5041 0061**

info_global@edicomgroup.com

EDICOM GLOBAL

Deutschland +49 1801 000 111

België

Nederland

Polska

United Kingdom

+32 (0) 78 790 052

+31 (0) 207086282

+48 22 307 15 05

+44 (0) 871 277 0028

www.edicomgroup.com

EDICOM GROUP


