EDI is pas echt efficient voor u als retailer als al uw
leveranciers er gebruik van maken. Rozis helpt met
een uitgebreid pakket van diensten en veel ervaring
in het aansluiten van leveranciers. Bovendien wordt
met Bizz-E, de online EDI-oplossing van Rozis, de
aansluiting extra eenvoudig.
Bizz-E is een volledig functionele online omgeving
voor de afhandeling van EDI-berichten. Het is
ontwikkeld in uitgebreide samenwerking met retailers
en gebruikers.

Door Bizz-E hoeft uw leverancier zich niet bezig te
houden met EDI, maar werkt hij rechtstreeks met
de bekende handelsberichten order, pakbon en
factuur. Als retailer bent u door Bizz-E verzekerd van
de ontvangst van correcte en gecertificeerde EDIberichten. Zelfs de implementatie van SSCC labels is
dankzij Bizz-E geen enkel probleem meer.

Bizz-E denkt met de retailer mee
Pro-actief
Rozis voert een pro-actief beleid om uw leveranciers
aan te sluiten. Dit betekent uitnodigen, monitoren
en ondersteunen van daadwerkelijk gebruik door
uw leveranciers. Rozis handelt daarbij de eerste
testberichten met uw leverancier af.
Ready & Go
Is alle product-stamdata ingevoerd, dan klikt de
leverancier op de button Ready & Go. Het volledige
EDI-profiel van de leverancier wordt dan automatisch
naar uw EDI-afdeling gemaild. U kunt direct orders
versturen.
GLN-adresgegevens
Rozis beheert uw GLN-adresgegevens, en publiceert
die naar alle Bizz-E accounts die u in haar partnerlijst
hebben. Dit betekent dus geen invoerwerk meer
voor uw leveranciers. Overigens kunt u uw GLNadresgegevens altijd ook zelf aanpassen via uw eigen
retaileraccount.

Retaileraccount
Met uw eigen Bizz-E account heeft u toegang tot:
• de product-stamdata van de aangesloten
leveranciers
• overzicht van uw eigen GLN-adresgegevens en
de mogelijkheid deze aan te passen
• een nieuwssysteem om de aangesloten
leveranciers te informeren
GS1-gecertificeerd
De EDI-oplossingen van Rozis zijn GS1gecertificeerd. Leveranciers hoeven geen eigen
certificeringstraject te doorlopen, en wij verstrekken
tevens benodigde GLN-codes.
Global Gateway
Bizz-E is ingezet en mede ontwikkeld door retailers
die ook leveranciers buiten Nederland willen
aansluiten. Het kent inmiddels gebruikers in vijf
continenten, van China tot Argentinie, van Portugal
tot Nieuw Zeeland, van Zuid Afrika tot de Verenigde
Arabisch Emiraten. Het laat tevens zien dat de online
aanmelding en ingebruikneming eenvoudig zijn.
Bizz-E wijst zichzelf.

Bizz-E denkt met de leverancier mee
Transactie-georiënteerd
Bizz-E is transactie-georiënteerd in plaats van datageoriënteerd, dus van inbox (order) naar outbox
(pakbon, factuur). Door alleen de knoppen te
tonen die de leverancier nodig heeft blijft Bizz-E
overzichtelijk. Wanneer de leverancier extra
functionaliteit nodig heeft ontvouwt Bizz-E zich
automatisch.

Van order naar factuur in
slechts negen muisklikken
Gebruikersgemak en foutreductie
Bizz-E kent legio voorzieningen om het gemak voor
gebruikers te verhogen en fouten door gebruikers
zoveel mogelijk te reduceren:
•
•

Wanneer de leverancier vergeet een verplicht
veld te vullen maakt Bizz-E hem hierop attent.
Wanneer er maar keuze voor één veld is vult
Bizz-E deze alvast voor de leverancier in. Denk
hierbij aan het factuuradres in facturen.
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Bizz-E maakt EDI mogelijk voor al uw leveranciers
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Help en nieuws
Bizz-E heeft op vrijwel iedere pagina een knop Help
die pagina-relevante uitleg geeft. Er is uitleg via de
Frequently Asked Questions in My Account. En op de
hoofdpagina bestaat een sectie met actuele en op de
gebruiker toegespitste (help- en update)informatie.
Tenslotte is er de nieuwsvoorziening die de retailer
kan gebruiken om leveranciers te informeren.

Waar u ook voor kiest, bij Rozis kiest u
voor deskundigheid en service.
Berichtenservice
Uw leverancier ontvangt een E-mail-alert bij ontvangst
van een orderbericht. Verder is er een rechtstreekse
connectie vanuit Bizz-E met het Rozis ServicePortal
waar uw leverancier de status van zijn berichten kan
bekijken.

Voor logistiek dienstverleners

Bereikbaarheid en beheer
Bizz-E is vanaf iedere PC met internetverbindingen
en browser bereikbaar. Er is geen EDI-software meer
op het eigen netwerk van de leverancier nodig, dus
geen problemen wanneer hij aanpassingen in zijn
eigen systemen doet, wisselt van besturingssysteem
of gebruikers-PC’s vervangt. Rozis zorgt voor een
backup van Bizz-E; ook hiervoor hoeft uw leverancier
dus geen voorzieningen meer te treffen.

•

Extra's voor uw leverancier

•
•
•

•
•
•
•

Bizz-E is uitbreidbaar met een account voor
logistieke dienstverleners.
Ontvangen orders kunnen doorgestuurd worden
naar logistieke dienstverleners als order of als
pakbon niveau 1.
Geoptimaliseerd voor sporadisch gebruik.
Integratie van logistieke processen.
Rechtstreeks SSCC labels afdrukken naar printer.

Archief
Transacties die uw leverancier heeft afgewerkt
kunnen compleet (dus order, pakbon en factuur
samen) handmatig of geheel automatisch worden
gearchiveerd, afhankelijk van de door de leverancier
ingestelde preferences. Het archief schoont zichzelf
op na 1 of 2 maanden, afhankelijk van de door de
leverancier ingestelde preference.
Accountinstellingen
Door de leverancier in te stellen preferences maakt
Bizz-E op maat gesneden voor uw specifieke
situatie. Nieuwe handelspartners kunnen makkelijk
aangesloten worden via My Account. En Bizz-E is
uitbreidbaar met extra useraccounts met aangepaste
rechten voor multi-user gebruik.

Bij een jaarabonnement Bizz-E Full Service zijn vele
extra's inbegrepen zoals:
•
•
•
•
•
•

gratis mailbox
gratis eerste connectie met handelspartner
gratis 2 uur support
gratis email alert
geen additionele kosten voor gateways,
vertalingen, SSCC-coding etc.
standaardkorting op maandelijkse berichtprijzen

De eerste €25,- berichtkosten per maand zijn gratis
bij een Full Service jaarabonnement. Wanneer de
berichtkosten €25,- per maand of meer zijn, bespaart
uw leverancier hierop €300,- per jaar.

Get Bizz-E

Aanmelden is gemakkelijk. Uw leverancier gaat
naar www.rozis.eu/bizz-e/registration, kiest de
handelspartner, stuurt het ingevulde formulier in, en is
klaar om aan de slag te gaan.
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•

Bizz-E splitst automatisch pakbonregels naar level
4 met SSCC-codes op basis van de ingestelde
lastdrager en capaciteit.
Bizz-E bevat de stamdata van de
gestandaardiseerde lastdragers. Invoerfouten zijn
hierdoor uitgesloten.
Bizz-E neemt automatisch aantallen vanuit
pakbon over naar factuur. Dit is handig als de
leverancier een levering aangepast heeft. Het
geldt ook voor deelleveringen.
Automatische controle op juistheid van
ingevoerde product-GTIN. Invoerfouten zijn
hierdoor uitgesloten.
Eenvoudig creditfacturen aanmaken.
Rozis beheert de GLN-adresgegevens, dus geen
invoerwerk meer voor uw leverancier.
Artikel-stamgegevens invoeren in het hoofd
assortiment. Dan handelspartner selecteren en
artikel eenvoudigweg aanvinken om aan deze
partner te binden.
Indien gewenst kan de leverancier zijn
assortiment in verschillende productgroepen
verdelen.
Geselecteerde orders per handelspartner
afdrukken in PDF formaat.
Pakbon en factuur afdrukken in PDF formaat.
Aanmaken meerdere pakbonnen / facturen
onder 1 order mogelijk (Deellevering).
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