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EDICOMNet
Acordos de interconexão

Value Added Network

EDICOMNet
EDICOMNet é a Rede de Valor Agregado da
EDICOM, uma das maiores comunidades de
usuários para o intercâmbio eletrônico de dados de
maneira fluída, segura e confidencial para todos os
tipos de transações comerciais. A EDICOMNet processa mais de 500 milhões de transações por ano,
provenientes dos mais de 16.000 interlocutores em
todo o mundo conectados à rede e, de outros
usuários presentes em outras VANs, graças a múltiplos acordos de interoperabilidade.
A EDICOMNet opera com uma infraestrutura centralizada para a gestão das comunicações síncronas,
disponível 24 horas por dia e monitorada de
forma permanente. Uma infraestrutura que garante
a entrega segura de suas mensagens, estabelecendo
registros de rastreabilidade que permitem aos
emissores controle total sobre o andamento de suas
transações.

Multiprotocolo
Permite acesso por meio
de web services, https,
ftp, x400, OFTP,
AS2-AS4, etc.

Alta disponibilidade
Serviço de alta disponibilidade com registro de
rastreabilidade de
mensagens, confirmação
de entrega e tratamento.

Multistandard
Devido a capacidade de
transmitir todos os tipos
de mensagens (EDIFACT,
X12, XML, UBL, PEPPOL
...).

Velocidade
Transmissão suave e
imediata graças aos
processos de agrupamento e compressão de
dados.

ACCESSTAGE
AGENTRICS
ALLEGRO
ATLASPRODUCTS
B2BE
BASWARE
BPROCESS
BSFACTURA
CECA
COMMPORT
CROSSINX
DICENTRAL
EasyLink (ICC*NET )
EDICTSYSTEMS
EDIVERSA
EKOMERCIO
EUROBITS
GENERIX PORTUGAL

GXS (OPENTEXT)
HIGHJUMP
IBM
IMPACT
INDRA
INOVIS
INTERCOMMIT
INTERTRADE
INTESA
KEWILL
KLEINSCHMIDT
KONTUR
LIAISON
NEOGRID
NETIXMESSAGING-PT
NEXXERA
NUBRIDGES
PEGASO

Interoperabilidade
Mais de 40 interconexões
com as principais VANs do
setor de EDI.

Taxa fixa
Redução significativa dos
custos de transação
graças ao modelo de
tarifa fixa entre todos os
interlocutores conectados à EDICOMNet.

PORTEL
PRANKE
SINTEL
SPS
STERLING
STRALFORS
SWISSCOM
CONEXTRADE
TESI
TIVIT
TSYSTEMS
X400EDICOM

Conectividade
Com os principais varejistas do mundo (Walmart,
Carrefour, Auchan, Mercadona, El Corte Inglés, etc.).

Segurança
Rede privada com elevados níveis de segurança
graças a diferentes
certificações (ISO 27001,
ISO 20000, ISAE 3402,
TIER II).

EDICOM ASx Server
Internet como canal de comunicação
diferentes formatos como XML / Binary, EDI e outros
dados codificáveis em MIME e usados na troca de
dados business-to-business.

O Servidor ASx da EDICOM é o módulo de comunicação que permite à Rede de Valor Agregado
(EDICOMNet) intercambiar qualquer tipo de
mensagens através dos protocolos de comunicação AS2 ou AS4.

As comunicações AS2-AS4 requerem a implementação de servidores dedicados que operam esses
protocolos por meio do uso de poderosas técnicas de
criptografia de dados que nos permitem reconhecer a
origem das transações e garantir sua integridade.

Este módulo permite o intercâmbio de transações
comerciais pela internet de forma segura e confiável,
utilizando o protocolo HTTPS para transmissão em

Confiabilidade e
velocidade
Transferência instantânea de dados reduzindo falhas nas transmissões.

Criptografia de dados

Autenticidade e integridade

Rastreabilidade

Projetada para enviar e
receber dados pela
Internet, garantindo que
apenas o destinatário
possa ler as informações
da mensagem.

Através da aplicação de
processos de assinatura
eletrônica é possível
garantir a autenticidade e
integridade das mensagens.

Geração de avisos de
recebimento assinados, que garantem o
recebimento da
mensagem.

EDICOM OFTP Server
Conexões ágeis e seguras para o setor automotivo
O EDICOM OFTP Server, homologado pela ODETTE
INTERNATIONAL, é o módulo específico acessível
através da EDICOMNet para a simplificação das
comunicações entre parceiros do setor automotivo.
O protocolo OFTP (Odette File Transfer Protocol) foi
originalmente desenvolvido para o intercâmbio de
dados entre parceiros do setor automotivo na
Europa. Hoje ainda é o sistema mais difundido na
indústria e é usado pela maioria dos fabricantes de
automóveis europeus para intercambiar transações
com todos os seus fornecedores.

A versão mais recente do protocolo é identificada
como OFTP2 e fornece muitos recursos de segurança
para a troca segura de dados em redes IP. A EDICOM,
através do seu servidor dedicado, oferece o
envio e recebimento de mensagens por OFTP
de acordo com as versões 1 e 2.
Ao contratar uma caixa postal na EDICOMNet, você
terá acesso direto ao módulo de comunicações OFTP.
Você não terá que instalar ou manter seu próprio
servidor OFTP, facilitando a troca fácil e direta de
todas as suas transações eletrônicas EDI, bem como
arquivos de engenharia CAD / CAM / CAE.

Conecte-se com todos os seus parceiros, a qualquer hora,
em qualquer lugar.
Simplifique o intercâmbio eletrônico de dados com
todos os seus parceiros de negócios de forma
segura e imediata com a mais completa infraestrutura internacional de comunicação EDI B2B do
mercado.

Receba suporte a todo o momento para dimensionar
seu projeto de comunicação e infraestrutura de
comunicação constantemente monitorado pela
EDICOM.

EDICOM HUB AAPP
Conectividade direta com as administrações públicas
O estabelecimento de conexões com as Administrações Públicas demanda um desafio para os seus
fornecedores e credores, uma vez que terão que
adaptar suas comunicações a tantos protocolos
quanto administrações haja para interconectar,
geralmente através de Web Services.
Com o HUB AAPP interconectado à EDICOMNet, os
emissores não terão que se preocupar com as
peculiaridades dessas conexões, uma vez que
implementamos um serviço específico para
conectar todas as administrações públicas,
sejam elas locais, regionais, estaduais ou
internacionais.

Nesse sentido, a complexidade das conexões ponto a
ponto de cada administração com seus interlocutores é
totalmente eliminada. Os remetentes só terão de indicar
quem é a administração receptora, cabendo ao nosso
HUB entregar todas as mensagens com a sintaxe e
estrutura exigidas e através dos protocolos de conexão
especificados por cada destino.
O HUB da Administração Pública integra mecanismos de
controle para a geração automática de avisos de entrega
e recebimento, quando as faturas, avisos e outras mensagens são recepcionadas e processadas no destino.

EDICOM PEPPOL ACCESS POINT
Conectividade com a rede PEPPOL através da EDICOMNet
Para gestionar as compras do setor público na União
Europeia, a Diretiva relativa aos contratos públicos
eletrônicos 2014/55 / UE, exige que todos os organismos públicos de diferentes países estejam preparados
para utilizar uma norma eletrônica comum no recebimento de documentos comerciais.
Neste contexto, nasceu e desenvolveu-se o
PEPPOL-UBL, uma norma de comunicação para o
intercâmbio de documentos eletrônicos que promove
a interoperabilidade entre administrações públicas,
prestadores de administrações públicas e prestadores
de serviços de comunicação de dados, no espaço
europeu.
Através da rede PEPPOL, as empresas e administrações públicas podem desenvolver os seus processos de contratação eletrônica através da troca de
mensagens no padrão adotado (faturas, ordens de
compra, avisos de envio, catálogos de preços, etc.).

PEPPOL Access Point
EDICOM
A EDICOM é certificada pela associação
OpenPEPPOL como Ponto de Acesso para
conectividade na rede PEPPOL através da
EDICOMNet.
Desta forma, administrações públicas e
fornecedores da União Europeia poderão
simplificar as suas comunicações B2G,
interagindo com a sua comunidade de
interlocutores através de soluções
integradas que automatizam a troca de
documentos eletrônicos.

Se você precisa se conectar com alguma entidade pública ou
privada, entre em contato conosco para iniciar seu projeto de
comunicação EDI.

Argentina

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

Brasil

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

Colombia

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

España

EDICOM GLOBAL
United Kingdom

+44 (0) 871 277 0028

Deutschland

+49 1801 000 111

België

+32 (0) 78 790 052

Nederland

+31 (0) 207086282

Polska

+48 22 307 15 05

+34 961 366 565

info_global@edicomgroup.com

info_spain@edicomgroup.com

France

+33 (0) 820 360 330

INTERNATIONAL PHONES

info_france@edicomgroup.com

Italia

Chile

+56 2 2595 2823

Ecuador

+593 1800 000441

Guatemala

+502-23784851

info_mexico@edicomgroup.com

Honduras

800 5041 0061**

+1 212 889 1909

Morocco

212520426058**

info_usa@edicomgroup.com

Peru

+51 17052264

Portugal

+351 707 786 678

Russia

+7 (495) 463 17 01

Uruguay

000 416 205 1339**

+39 02 0064 0402
info_italy@edicomgroup.com

México
U.S.A.

+52 (55) 52 12 15 66

**Calling only from the country associated to the phone number
**Solo para llamadas desde el país indicado
** Seulement pour les appels réalisés depuis le pays
** Solo per chiamate dal paese indicato
**Apenas para chamadas do país referenciado

www.edicomgroup.com

