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BROŞÜRÜ

IT sisteminiz ve departmanlarınızdaki her bir kullanıcı 
grubu için kullanıcı dostu yönetim, yapılandırma ve takip 
ekranları geliştirmeye odaklandık.
Nico Bredenbals, Ekip Yöneticisi / CoE NextGen Direktörü,
NTT DATA Business Solutions AG

it.x-EDIconnect: NTT DATA Business Solutions’ın 30 yıllık Deneyiminden
Doğan Elektronik Veri Değişim Çözümü

it.x-EDIconnect İLE ELEKTRONİK VERİ 
DEĞİŞİMİ SÜREÇLERİNİZE
ŞEFFAFLIK KAZANDIRIN

EDI sisteminiz Ne Kadar Verimli?

 - EDI (Elektronik Veri Degişimi) sisteminiz 
ne kadar güncel?

 -  Tüm iş ortaklarınız sisteminize sorun- 
suzca entegre olabiliyor mu?

 - Tüm departmanlarınızdaki uygulama 
alanları için ayrı ayrı kullanıcı arayüzle- 
riniz var mı? 

 - EDI süreçlerinizi uzman ve teknik 
protokol takibiyle kontrol edebiliyor 
musunuz? 

 - Sisteminiz tüm önemli dosya format-
larını destekleyip, sorunsuzca entegre 
edebiliyor mu?

Hayır mı? it.x-EDIconnect çözümümüz 
sayesinde entegre ve yüksek performanslı 
veri alıverişi için tüm gereklilikleri karşıla- 
yabilirsiniz. 

İş Ortaklarınızla Sorunsuz Bağlantı Kurun
it.x-EDIconnect ile yüksek verimlilikte bir 
EDI için gerekli ve zorlu koşulların tama-
mını karşılayabilirsiniz. Müşterileriniz, 
nakliyecileriniz ve tedarikçilerinizle hızlı ve 
güvenli bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. 
Bütün veriler doğrudan ERP sisteminizden 
alınır. EDI destek hizmetimiz sayesinde IT 
sisteminizin yükünü azaltırken sorunsuz 
bir B2B entegrasyonu elde edebilirsiniz.

Bir Bakısta it.x-EDIconnect –
Kullanıcı Arayüzleri

şirket tüm 
platformlara 

yönelik B2B/EDI
çözümlerimizi 

kullanıyor.

250+ Avantajları:

 - Modern grafiklerle donatılmış kullanıcı arayüzü

 - Hızlı & güvenli (doğrulama)

 - Müşteri ve tedarikçi kurulumuna gerek yok
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Müşteriler ve Tedarikçilerle EDI İletişimi Sürecine Genel Bakış

it.x-EDIconnect –Temel Özellikler:
Çözümü Farkı Kılan Özellikler Nedir?

 -  SAP’nin KOBİ’lere yönelik Business Integration Framework 
(OEM) çözümüne dayalı ayrı bir ara katman yazılım

 -  EDI-dışı alanda, gelişmiş kaynaklara sahip ara katman 
yazılım (örneğin C/4HANA (eski adıyla Hybris) içine BME-
cat veri aktarımı)

 -  Tüm teknik bağdaştırıcıların entegrasyonu (NTT DATA 
Business Solutions tarafından)

 - Altova MapForce üzerinde eşleştirme kütüphanesinin 
uygulanması

 -  Özellikle tüm departmanlar için tasarlanmış, kapsamlı bir 
izleme konseptine sahip modern kullanıcı arayüzü

Desteklenen Sistemler

 -  Müşterileriniz, tedarikçileriniz ve nakliyecilerinizle yürüyen 
tüm elektronik ticari işlemleriniz

 -  Yaygın kullanılan tüm EDI mesaj formatları

 -  Tüm tipik iletişim kanallarına yönelik teknik gereklilikler, 
örneğin OF TP1 / OF TP2, X.400 / AS2, F TP(s) / SF TP / 
File-System

Gerekli sistem:

 -  WINDOWS SERVER 2008 R2/X64, 2012/ X64 64
 bit ya da daha yeni

 - WINDOWS 7 64 bit, 10 64 bit

 - Linux 64 bit

 - CPU: 2 çekirdek

 - Ana depolama alanı: 8 GB

 - Hard disk: 80 GB

 - Veritabanı: 2 GB + her bir EDI mesajı için 50 KB

EDI Yönetilen Hizmetler

 -  Bütün B2B iş ortaklarının bulut entegrasyonu

 - Yüksek güvenlikli veri merkezi

 - Bulut çözümlerinin birbirine bağlanması

 - Tüm dosya formatlarını destekleyen yapı

NTT DATA Business Solutions



NTT DATA Business Solutions’ın Eşleştirme Konsepti

 -  Yaygın kullanılan tüm EDI kurumsal süreçleri için XML’e 
dayalı genel veri formatı

 -  Yeniden kullanılabilir profiller halinde sunulan partner veri 
formatları

 -  Sabit fiyatla eşleştirme hizmeti sayesinde tüm EDI çözüm-
lerinde kalite, planlama güvenliği ve ulaşılabilirlik muta-
bakat özelliği

it.x-EDIconnect Çözümünün Size Sundugu Faydalar

 -  IT ve diğer departmanlardaki tüm uygulamalar için mo- 
dern, sezgisel, grafiksel kullanıcı arayüzleri

 -  Uzman, teknik ve protokol izlemesi sayesinde şeffaf EDI süreçleri

 -  İş ortaklarınızla kolay bağlantı

 - Sabit fiyatla pek çok farklı eşleştirmeye erişim

 - Çok sayıda farklı ERP sistemine uyumluluk

 - Tekil EDI gerekliliklerine uygun şekilde özelleştirme

 - EDI Yönetilen Servislerimiz sayesinde toplam maliyette, 
şeffaflık ve IT departmanının iş yükünde azalma

Demo ve daha fazla bilgi talepleriniz
için bizimle iletisime geçin:
iletisim-solutions-tr@nttdata.com
www.nttdata-solutions.com/tr

Bizi takip edin

NTT DATA Business Solutions Hakkında

 -  250+ mutlu müsteri

 - 15 yılı asan EDI uygulama deneyimi

 - 30 yıllık SAP deneyimi

 - Toplamda 300+ basarılı EDI projesi

Bilişim 500
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it.x-EDIconnect ve diğer AddOn çözümlerimiz için
AddStore’u ziyaret edebilirsiniz:
https://addstore.nttdata-solutions.com/tr-tr/

1500 +

435
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Ciro
*2020 1000+

SAP Projesi

30 Yıllık Deneyim ile

https://www.linkedin.com/company/ntt-data-business-solutions-turkey/
https://www.facebook.com/NTTDATABusinessSolutionsTurkey
https://twitter.com/NDBS_Turkey
https://www.instagram.com/NDBS_Turkey/
https://www.youtube.com/channel/UCVRXIThBUFziWIWI_7E7l3w

