
L Ö S N I N G :

EDI & e-faktura

Fem tips vid 
införandet av EDI:

1. Välj en lösning som täcker in hela ert behov! 
Oftast kommer en förfrågan från en viktig kund som 
önskar att ni ska skicka EDI till dem. Men innan ni tar 
in en lösning bara för att lösa behovet som uppstod för 
den kunden, fundera över vilka andra kunder och leve-
rantörer ni skulle kunna skicka till och ta emot EDI från.

2. Om möjligt, välj en molnlösning! Försök också 
att välja en leverantör som kan leverera en molnlösning 
till er. Med det, kan ni snabbare göra ändringar och 
det utan att påverka på den dagliga driften. Ni 
kommer då vara förberedda på att snabbt kunna 
hantera förändringar och ökad efterfrågan.

3. Planera för hur ni ska få in kunder och leveran-
törer som inte kan skicka EDI idag! Välj en lösning 
som även möjliggör för dessa att skicka EDI till er för 
att minska administrationen.

4. Planera för framtiden. Välj en lösning som är 
framtidssäkrad och som kan täcka in framtida behov.

5. Välj en partner med erkänt bra support som både 
känner er verksamhet och lyssnar till era behov.

Fem saker att undvika
vid införandet av EDI:

1. Undvik manuell handpåläggning, det öppnar 
upp för fel. Låt systemet skicka tillbaka meddelandet 
till avsändaren om information saknas.

2. Lyft blicken från att bara hantera order eller 
faktura. Fundera på alla affärsmeddelanden och 
hur ni kan optimera hela flödet.

3. Säkerställ att er leverantör gör ordentliga tester 
innan ni går live.

4. Avsätt budget och resurser för projektet så att ni 
får ut så mycket som möjligt av lösningen.

5. Använd er av standardformat så långt det går. 
Gärna Peppol.

Vill du veta mer 
om våra tjänster? 

Hör av dig så
berättar vi mer.
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