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Spójne procesy logistyczne – 

klucz do sukcesu Twojej fi rmy

W erze coraz większej globalizacji procesami w ra-

mach łańcucha dostaw należy zarządzać w sposób 

optymalny, by mieć pewność, że fi rma zachowa 

swoją konkurencyjność w długoterminowej per-

spektywie. Rozrastające się rynki również wymagają 

szybkich, a przy tym elastycznych reakcji. To ozna-

cza, że fi rmy muszą rozważyć opcje sposobu dosto-

sowania tych złożonych procesów wysyłkowych do 

standardów SAP.

Wymiana danych z usługodawcą 

i konkretne oprogramowanie

Z tego powodu niektórzy dostawcy usług KEP 

(kurierskich, ekspresowych i paczkowych) oferują 

oprogramowanie, które automatyzuje przetwarzanie 

procesu wysyłkowego tego dostawcy. Jednakże rozwią-

zania te funkcjonują poza systemem SAP, a więc dane 

wysyłkowe są gromadzone dwukrotnie, a drogocenny 

czas jest marnowany. Ponadto w przypadku współ-

pracy z kilkoma dostawcami usług KEP dla każdego 

z nich trzeba zainstalować osobne oprogramowanie. 

W rezultacie należy przeznaczyć zasoby na zarządzanie 

powstałym otoczeniem systemowym, blokadami i wy-

dłużonymi procesami wysyłkowymi.

Wymiana danych 

z wewnętrznym oprogramowaniem

Oprócz tego korzystanie ze specjalnego oprogramowa-

nia dostawcy usług nie pozwala na integrację śledzenia 

przesyłek, wstępne kalkulowanie kosztów wysyłki czy 

automatyczne drukowanie etykiet wysyłkowych danego 

dostawcy w systemie SAP. Oznacza to, że spójna i przej-

rzysta obsługa całego procesu wysyłkowego w ramach 

systemu SAP jest niemożliwa. Opracowanie, wdrożenie 

i utrzymywanie wewnętrznych interfejsów zapewniających 

współpracę poszczególnych pakietów oprogramowania 

pochodzących od różnych dostawców usług i systemu SAP 

jest niezwykle złożone, a przy tym efekt końcowy rzadko 

spełnia oczekiwania.

it.x-press polepsza szybkość, 

jakość i obsługę procesu wysyłkowego

itelligence zbudował it.x-press, ponieważ istniejące roz-

wiązania IT nie pozwalały na optymalne odwzorowanie 

obsługi procesów wysyłkowych. Dzięki integracyjnemu 

rozwiązaniu następuje bezpośrednie elektroniczne połą-

czenie z dostawcami usług KEP i spedytorami. Wszystkie 

bieżące procesy biznesowe zostają w łatwy i skuteczny 

sposób zintegrowane z system SAP, eliminując potrzebę 

wdrożenia specjalnego oprogramowania od dostawcy 

lub oprogramowania wewnętrznego. Uwolnione zasoby 

można natomiast wykorzystać na potrzeby głównej dzia-

łalności, oszczędzając czas i pieniądze.

it.x-press: szeroka gama produktów
dla indywidualnych wymagań

Automatyczna obsługa procesu wysyłkowego w SAP ERP

Pełna integracja procesu wysyłkowego
w systemie SAP ERP staje się coraz ważniejsza, 

szczególnie w przypadku spółek, które każdego dnia 
wysyłają wiele paczek za pośrednictwem różnych 
usługodawców i spedytorów.
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it.x-press zawiera wszystkie standardowe 

funkcje

Na it.x-press składa się moduł główny i moduły 

poszczególnych dostawców usług. Moduł główny 

zawiera standardowe funkcje, mające zastosowanie do 

wszystkich dostawców usług, takie jak przetwarza-

nie wysyłki, kontrola drukowania i monitorowanie. 

Moduły poszczególnych dostawców usług pozwalają 

na ustanowienie bezpośredniego połączenia pomiędzy 

dostawcami usług KEP a spedytorami. Nawet najbar-

dziej podstawowa wersja it.x-press może zaspokoić 

standardowe wymagania, dzięki modułowi głównemu 

i pakietowi modułów poszczególnych dostawców 

usług.

 

SAP ERP i it.x-press – wszechstronny pakiet spełniający wszystkie potrzeby wysyłkowe

it.x-press dla standardowego spedytora
Standardowa wersja etykiety, zamówienia wysyłki, 
listu przewozowego, format EDI

it.x-packlT (aplikacja stanowiska pakowania ERP)
Pakowanie dostaw i wysyłek w ramach dialogu SAP

it.x-scale (adapter skali)
Bezpośrednie dostosowanie skali do SAP ERP i SAP EWM

it.x-press EWM connect (integracja EWM)
Interfejs do synchronicznej aktywacji it.x-press

it.x-freight charge (moduł kosztów wysyłki)
Import danych, wstępna kalkulacja, kalkulacja bazowa

it.x-freight invoice (interfejs faktur)
Interfejs przychodzących faktur z tytułu usług wysyłkowych

it.x-checkit (sprawdzanie listy podmiotów podlegających sankcjom)
Weryfi kacja kontrahentów na liście podmiotów objętych sankcjami

Modułowość i elastyczność dopasowane

do indywidualnych procesów

itelligence zapewnia również dodatkowe, opcjonalne 

moduły, spełniające indywidualne potrzeby. Moduł sta-

nowiska pakowania it.x-packIT umożliwia wydajniejszą 

obsługę procesu wysyłkowego poprzez równoczesne 

wyświetlanie dostaw i wysyłek. Wszystkie dane wysył-

kowe są przygotowywane w umożliwiającym odczyt 

formacie i dostępne od ręki, sprawiając, że przebieg 

procesów jest przejrzysty i wydajny. Elastyczny interfejs 

użytkownika jest zoptymalizowany na potrzeby 

różnych terminali, tym samym zapewniając najlepsze 

warunki dla mobilnego gromadzenia danych.
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Moduł główny
it.x-press 

Podstawowe funkcje

n składanie zamówień 

wysyłki

n  śledzenie przesyłek

n  obsługa towarów 

niebezpiecznych

n  potwierdzenie odbioru

n kontrola drukowania

n  anulowanie

n  panel sprawozdawczy

n  powiadomienie o wysyłce

n  wyszukiwarka 

dostawców usług 

transportowych

Moduły dostawców usług w it.x-press
Połączenie techniczne, etykiety, listy przewozowe, śledzenie



Chcesz dowiedzieć się więcej? 

Odwiedź AddStore – sklep 

itelligence z rozwiązaniami SAP 

„ready-to-use”.

Umów się na 
dedykowaną 
prezentację:
» www.itelligencegroup.com
» itelligence@itelligence.pl
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Ponad

it.x-press – gwarancja aktualności  

i niezawodności

W przypadku zmian interfejsu dostawcy usług lub 

standardu SAP moduły it.x-press są odpowiednio 

aktualizowane w ramach umowy utrzymania. 

W związku z tym zwiększa się niezawodność 

systemu, zyskiwane są oszczędności i zmniejszane 

koszty stałe. Użytkownik korzysta również ze stale 

poszerzanego zakresu funkcji it.x-press.

Zalety standardowej wersji it.x-press

n  Optymalizacja i przyspieszenie procesów  

wysyłkowych.

n  Płynna integracja dostawców usług KEP 

z systemem SAP.

n  Zwiększone zadowolenie klientów i przejrzystość 

dzięki śledzeniu przesyłek.

n  Szybka instalacja i konfiguracja dzięki modułowej 

architekturze.

Dodatkowa wartość modułów opcjonalnych

n   Zwiększona wydajność dzięki mobilnemu 

 pobieraniu danych.

n  Większa kontrola nad kosztami dzięki precyzyjnej 

kalkulacji kosztów wysyłki.

n  Eliminacja ryzyka odpowiedzialności dzięki 

zwiększonej kontroli zgodności z prawem, wery-

fikacji na liście podmiotów objętych sankcjami, 

potwierdzeniu odbioru i kontroli zgodności 

z przepisami o towarach niebezpiecznych.

n  Interfejs do integracji z systemami zarządzania 

magazynem, takimi jak SAP Extended Warehouse 

Management (EWM).

n  Połączenie z elektroniczną wagą bezpośrednio 

z systemu SAP. 

Wysoki poziom elastyczności i niezawodności 
oraz niezwykle szybka reakcja na wszystkie 

okoliczności, a także wynikająca z tego niezależność, 
mają dla nas kluczowe znaczenie.
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