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A Edicom oferece em todos os seus serviços de outsourcing de recursos e tarefas de gestão EDI com um “Nível de 
Serviço” que está especificado no documento SLA (Service Level Agreeement). Para cumprir o referido SLA, a 
EDICOM compromete-se a realizar determinadas tarefas (manutenção preventiva de hardware e so�ware, revisão 
dos logs, manutenção das bases de dados, etc.).

O SaaS EDI Gerenciado é um serviço adicional do SLA e consiste no outsourcing das tarefas a serem realizadas na 
infraestrutura EDI do cliente. O objetivo é reduzir ou evitar que o cliente dedique os seus próprios recursos para a 
gestão do mesmo.

O serviço oferecido pela EDICOM inclui um conjunto de tarefas que pretende alcançar os seguintes objetivos:

SaaS EDI Gerenciado

FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO INCLUSÃO DE NOVOS INTERLOCUTORES

Administração do sistema e acompanhamento do 
intercâmbio de informações.

Obtenção do máximo nível de disponibilidade 
Tratamento de qualquer tipo de incidência.

Faturação Eletrónica. (Gestão de certificados, 
parametrização da lista de interlocutores, testes 
com interlocutores).

Tarefas de monitorização de Redes de Valor 
Agregado, sistemas de comunicação, etc.

Prestar informação precisa aos interlocutores 
tanto internos como externos.

Manutenção da instalação.

Configuração da lista de interlocutores.

Revisão das interfaces e especificação das 
alterações.

Execução de testes até sua entrada à produção.



1. GESTÃO DE INTERLOCUTORES EDI
Consiste em realizar todas as ações necessárias para que o cliente possa transacionar documentos 
com os seus interlocutores EDI.

1.1 INTERLOCUTORES CADASTRADOS NO EDIWIN 1.2 NOVOS INTERLOCUTORES A SEREM CADASTRA-
DOS NO EDIWIN

Manter a lista de interlocutores atualizada

A EDICOM analisará as alterações nas estruturas de 
Pontos Operacionais dos interlocutores EDI. As 
alterações na lista de interlocutores serão feitas junto 
com o seu cliente, caso exista a necessidade de alguma 
atualização no  Sistema Informático Interno da empre-
sa.

A EDICOM fica isenta de responsabilidade se, no caso 
de qualquer alteração realizada nas suas estruturas por 
terceiros, não tiver sido previamente informada pela 
parte em questão ou qualquer uma das partes implica- 
das. As alterações nos restantes pontos operacionais 
serão realizadas a pedido do cliente. Concluídas as 
tarefas, o cliente será informado da sua disponibilida-
de.

Alterações na Rede de Valor Agregado (VAN)

A pedido do Cliente, a EDICOM realizará alterações nas 
caixas postais dos interlocutores indicados. Estas 
alterações consistirão em modificações necessárias na 
lista de interlocutores, na configuração dos módulos de 
comunicação e em processos automáticos de conexão.

A pedido do cliente, a EDICOM entrará em contato com 
as VANs de outras empresas para estabelecer acordos 
de interconexão. A EDICOM atua como intermediário e, 
consequentemente está sujeita aos prazos e ao nível de 
serviço prestado pela rede em questão.

Inclusão de clientes de Faturação Eletrónica

A pedido do Cliente, a EDICOM realizará ações neces-
sárias (instalação de certificados, configuração da lista 
de interlocutores, criação e envio de testes, confir-
mação de entrega no destino e confirmação de 
armazenamento no repositório de assinatura eletróni-
ca) para incluir os interlocutores indicados.

Inclusão de novos interlocutores no sistema EDI 
(MENSAGENS EXISTENTES)

A pedido do Cliente, a EDICOM realizará uma análise 
sobre a viabilidade da inclusão dos novos interlocuto-
res usando o sistema atual. Caso não seja necessário 
introduzir alterações na integração, realizará as 
alterações na lista de interlocutores, criando, junto ao 
Cliente, o envio de testes aos interlocutores.

Caso seja necessário realizar modificações na 
integração (mapping), será calculado o tempo neces-
sário para essas modificações e será posteriormente 
comunicado ao Cliente o seu custo adicional. Uma vez    
que a proposta seja aceita pelo Cliente, serão realiza- 
dos os trabalhos como descrito no ponto anterior **.

**Este ponto não se aplica aos clientes que tiverem contratado 
a manutenção dos mapas

Inclusão de novos interlocutores no sistema EDI 
(NOVAS MENSAGENS)

A pedido do cliente, a Edicom realizará a análise dos 
novos requisitos de integração, avaliando o tempo 
necessário para realizar os trabalhos e informando o 
cliente do custo adicional correspondente. Uma vez a 
proposta seja aceite pelo cliente, será realizado o 
devido trabalho  (traduções, modificações na lista de 
interlocutores e testes).

À semelhança dos pontos anteriores, os testes serão 
feitos em conjunto e requerem a colaboração dos 
colaboradores do cliente.



2. MONITORIZAÇÃ DO SISTEMA EDI DO CLIENTE
Permite realizar um acompanhamento permanente do funcionamento da solução EDI do 
cliente por técnicos da Edicom.

   2.1 PONTOS IMPORTANTES A SEREM MONITORADOS

Conexões com as caixas postais parametrizadas 
na plataforma EDI.

Tradução de documentos incorretos.

Documentos na pasta de transferências há mais 
de 2 horas.

Não receção de arquivos de dados do cliente      
nas últimas 24 horas.

Confirmação do envio de 100% dos documentos 
enviados.

Confirmação de tratamento de todos os documen-
tos de entrada.

2.2 PROCEDIMENTOS

Conexões incorretas

O motivo da falha será analisado. Sendo competência da EDICOM, esta será resolvida imediatamente e as 
conexões serão de novo estabelecidas. Se a origem do problema não for da competência da EDICOM, a VAN que 
reportou as incidências será contatada. Será feito um acompanhamento e, quando o problema estiver resolvido, 
as conexões serão de novo estabelecidas. Em todos os casos, o(s) colaborador(es) do cliente será(ão) informa-
do(s).

Transferência de arquivos

Se o cliente não tiver a informação recebida e colocada à sua disposição ou se for detetada inatividade no envio 
de arquivos por parte do cliente, ele será contatado para analisar possíveis problemas e incidências na 
integração de documentos eletrónicos.

Tradução de documentos incorretos

Se durante o processo de tradução das mensagens forem gerados documentos incorretos, seja de entrada ou de 
saída, o departamento técnico efetuará as seguintes ações:

Documentos de saída: Caso se trate de uma falha a tradução, ela será solucionada e o documento será 
reenviado, informando o cliente da anomalia verificada e da solução adotada. Se a falha decorrer de um 
problema no download de dados do cliente, ele será informado e apoiado no sentido de encontrar uma 
solução para o problema.

Documentos de entrada: Caso seja um erro no documento EDI, o emissor do documento será informado. Se o 
erro for por uma falha do SW EDI, esta será resolvida. O cliente será informado em todos os momentos da 
situação e das ações realizadas para a resolução das incidências.

Quando receber o GENRALS indicando os erros encontrados ao validar os documentos, o departamento 
técnico da EDICOM analisará esses GENRALS, informando o cliente de cada um dos erros.



3. GESTÃO DAS FATURAS ELETRÓNICAS
Verificação do armazenamento correto no histórico de Faturação Eletrónica durante o tempo 
especificado no contrato.

O dep. técnico da EDICOM verificará diariamente se todas as FE enviadas ou recebidas assinadas eletronicamente 
foram armazenadas no histórico criado para esse objetivo. Caso se detetar alguma anomalia, a mesma será 
resolvida imediatamente (solicitando a ajuda do departamento técnico caso fosse necessário) e informando as 
pessoas indicadas sobre este procedimento.

4. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
Serviço de Suporte para o atendimento ao cliente.

Argentina: +54 11 5443 8053

Belgium: +32 078 791 800

Brazil: +55 11 3154 5106

Chile: +56 (2) 2595 2886

Colombia: +57 1 7953972

Costa Rica: +506 40018933

Deutschland: +49 (0)1801 000 112 

Ecuador: +593 1800 000365

El Salvador: +503 2113 3497 

France: +33 (0)1 53 76 37 55

Guatemala: +502-23753965

Italy: +39 02 00640411

Morocco: +212 520426059

Mexico: +52 55 1162 0413

Netherlands: +31 207 086 283

Panama: +507 8365 604

Peru: +51 17071317

Portugal: +351 707789642

Spain: +34 902 882 423

United Kingdom: +44 (0)871-2770029

Uruguay: 000 416 205 1340

USA: +1 212 889 1859

GMT - 3

GMT - 5

GMT - 6

GMT+1

GMT+0

São Paulo, Buenos Aires, Santiago de Chile.

Costa este USA

Ciudad de México, Colombia.

España, Francia, Italia...

UK, Portugal, Irlanda...

Atendimento ao cliente prestado no GMT 
(Greenwich Mean Time) em:

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


