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EDI integrasjon
– en del av Boxons tjenestepakke
Boxon har lang erfaring med EDI-integrasjon og mange kunder og leverandører.
Vi har ofte ulike systemer og mellom disse må det skje en eller annen form
for kommunikasjon.
Sammen med kunden vil vi effektivisere limet mellom våre systemer, med andre ord unngå
den manuelle håndteringen. I tillegg til å effektivisere håndteringen i disse prosessene med å
unngå manuell håndtering så øker vi i fellesskap kontrollen og kvaliteten.
EDI INTEGRASJON
tilbys på følgende markeder:

Effektiviseringsmuligheter
•

Med mer enn 500 transaksjoner så finnes
det store effektiviseringsmuligheter.

•

Faktureringsprosessen settes opp ved
hjelp av en EDI-integrasjon.

•
•

FORDELER VED
EDI INTEGRASJON
•

Hurtigere prosess uansett
om det dreier seg om
faktureringsprosessen eller
ordrebehandlingssprosessen

Ordreprosessen settes opp ved hjelp av
en EDI-integrasjon.

•

Boxon har erfaring med mange ulike
EDI-formater, der det vanligste er
EDIFACT. Boxon tilpasser seg avhengig
av ønsker og mulig håndtering.

Mindre manuelt arbeid – kunden
arbeider i sine systemer og Boxon
tar imot og arbeider i sitt system.
Sammen blir samarbeidet mer
effektivt!

•

Hurtigere og høyere kvalitet i
informasjonen mellom systemene
samt mindre risiko for feil.
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Legger til merverdi til våre produktløsninger
Vi tilbyr en rekke tjenester som i årenes løp er utviklet etter
våre kunders behov og ønsker, og hvis fremste mål er å lette og
effektivisere våre kunders hverdag. Det kan være alt fra å frigjøre
lagerplass til å håndtere hele etikett- og merkeflyten globalt og det
meste der imellom i en emballasjeprosess.
Vår tjenestepakke legger til merverdi til de produktløsningene
våre kunder velger og tilfører ytterligere forbedringer i kundenes
forretningsprosesser. På den måten vil vi bygge et langsiktig og trygt
partnerskap med våre kunder.

”

Vi identifiserer utfordringer og legger til
merverdi med våre produkter, tjenester
og medarbeidere.

LAGERHOLD

Lagerhold koster
penger. Mye penger. Av
de hundretalls millioner
kroner bundet i lager
hos produsenter står
emballasjematerialet for
en anselig del og stjeler
også unødig lagerplass
fra kjernevirksomheten.

KONSTRUKSJON &
DESIGN
Standardløsninger
rekker langt. Unike
løsninger rekker lengre
og skaper verdi.
Etterrspørselen etter
tilpasset emballasje
og etiketter øker. Med
optimale løsninger
reduseres kostnadene.
Trenden er tydelig,
årsakene er mange.

PAKKEINSTRUKSJON

GLOBALT
ETIKETTSYSTEM

SOFTWARE
SUPPORT

Å pakke riktig og smart
kan ses som innlysende,
men av og til er det
lettere sagt enn gjort.
Å forsikre seg om at
alle pakker riktig og
på samme måte gir en
håndterbar og effektiv
pakkeflyt.

Med vårt skybaserte
ordresystem Tracy
kan vi, sammen med
våre kunder, designe
en helt automatisert
etiketthåndtering som
øker verdien
på pakkeflyten fra ordre
til leveranse.

Ting skal bare fungere.
Slik er det bare. Men
av og til oppstår det
komplikasjoner og
da er det fint å ha
en hjelpende hånd i
nærheten. Noen som vet
og som enkelt og hurtig
kan fikse problemet.

EDI INTEGRASJON

STREKKFILMTEST

MASKINSERVICE

INSTALLASJON &
KONFIGURATION

SYSTEM- &
MASKINOPPLÆRING

I dag benyttes våre
systemer mer og
mer for å holde god
kontroll på aktiviteter
og prosesser. Samtidig
reduseres manuelle
og kostnadsdrivende
arbeidsoppgaver
som med letthet kan
digitaliseres.

Film og maskin skal
fungere sammen for
best mulige resultat.
På kjøpet får man både
redusert miljøpåvirkning
og forbruksreduksjon.
Det kan man kalle
en virkelig vinn-vinn
situasjon.

Nedetid koster.
Den beste måten å
unngå nedetid på er
å forebygge. Med
regelmessig og planlagt
service minimeres
unødig og kostbar
driftsstans.

Av og til er det mer
komplisert enn å stikke
en kontakt i veggen.
Da kan det være fint
å vite at kompetente
og profesjonelle
teknikere tar hånd om
installasjonen. Samtidig
som de stiller inn alt
riktig fra begynnelsen.

Med kompetent og
opplært personale
sikrer man riktig
arbeidsmåte og
effektive prosesser. At
alle kan utføre arbeidet
sitt på en sikker
og korrekt måte er
nødvendig og selvsagt.
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