Volledig functionele EDI-voorziening

Bizz-E is is een volledig functionele online
voorziening voor de afhandeling van EDIberichtenverkeer, en speciaal geschikt voor partijen
die snel met EDI aan de slag willen.
Alle standaardfunctionaliteiten voor EDIcommunicatie zijn beschikbaar, zoals:
• orders aanmaken, verzenden, ontvangen en
afdrukken
• pakbonnen aanmaken, verzenden, ontvangen en
afdrukken, mét SSCC-codering
• facturen aanmaken, verzenden, ontvangen en
afdrukken
• afstemmingsoverzichten afdrukken
• retourberichten aanmaken, verzenden, en
ontvangen

Global Gateway

Bizz-E is automatisch en volledig geconfigureerd
voor de EDI-berichtstandaards die worden gebruikt
door retailers zoals Ahold, Jumbo, Etos, Gamma,
Kwantum, Lidl, Hornbach or Carrefour. De Global
Gateway van Bizz-E geeft u een kant en klare
aansluiting met vele belangrijke Europese retailers.

EDI in the Cloud

Met de ontwikkeling van Bizz-E sluit Rozis aan bij
de trend om software 'in the cloud' oftewel als
'Software-as-a-Service (SaaS) aan te bieden. Het
voordeel voor u is een snelle, kant en klare oplossing
waarvoor geen ontwikkel- en installatietraject
doorlopen hoeven te worden. Uiteraard biedt Rozis
wel de nodige ondersteuning als u eenmaal met
Bizz-E aan de slag gaat.
Voordelen van online EDI:
• altijd en overal beschikbaar
• geen hoge aanschafkosten en lange
implementatietijd
• geen onderhoud en updates nodig

Plus connectie met uw online ERP

Uniek is dat via Bizz-E + een connectie kan worden
gemaakt met uw online ERP account. Zo kan
Bizz-E bijvoorbeeld gekoppeld worden met UNIT4
Multivers Online of Exact Online. Via deze koppeling
worden automatisch artikeldata en orderdata tussen
beide online softwareproducten uitgewisseld.

Zelflerend design

Bizz-E is heel eenvoudig te leren en te gebruiken,
maar wordt erg gedetailleerd en compleet als het
nodig is. Bizz-E heeft een 'zelflerend' design waarbij
u, zoals in een game, naar steeds nieuwe, complexere
niveau's door kunt gaan.
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Rozis is trots op de lancering van Bizz-E, E-business
Everywhere. Leveranciers kunnen deze online
EDI-omgeving gebruiken om altijd en overal
handelsberichten met hun partners uit te wisselen.

CONNECTING BUSINESS

Complete online service voor de afhandeling van uw B2B-communicatie

•
•
•
•
•
•
•

orders aanmaken, verzenden, ontvangen en
afdrukken
kant en klaar ingericht voor communicatie met
grote retailers en branches
stapsgewijs vastleggen van instellingen, artikelen
en partners
automatisch testbericht naar partner ('ready to
go')
inbox: in een oogopslag zien welke orders
binnengekomen zijn of nog afgehandeld moeten
worden
één op één berichtstroom: van order naar
pakbon en factuur
ingebouwde cursus: melding wanneer en hoe
volgende functionaliteit beschikbaar komt
emailalert

Gevorderd gebruik
•
•
•
•

meerdere artikelen en partners invoeren en
beheren
niet één op één berichtstroom: bijvoorbeeld van
order naar meerdere pakbonnen en facturen
handmatige invoer van orders, of handmatige
aanmaak factuur
afwijkende data in pakbon, bijv. factuurnummer

Gratis inbegrepen

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

Aanmelden

Aanmelden is gemakkelijk. Ga naar www.rozis.eu/
bizz-e/registration, kies uw handelspartner, stuur het
ingevulde aanmeldingsformulier in, en u bent klaar
om aan de slag te gaan. Get Bizz-E !

Waar u ook voor kiest, bij Rozis kiest u
voor deskundigheid en service.
Over Rozis

Rozis is een GS1-gecertificeerd ICT-bedrijf, dat
gespecialiseerd is in elektronische B2B-communicatie.
Ze realiseert de geautomatiseerde uitwisseling van
elektronische (handels)berichten tussen bedrijven
zoals orders, facturen en pakbonnen, en biedt
daarbij oplossingen voor diverse typen berichten,
berichtformaten en communicatienetwerken.
Naast standalone en online EDI-oplossingen, heeft
Rozis ruime ervaring met geïntegreerde oplossingen
via de koppeling van EDI-software met bedrijfsinterne
applicaties als Muis, MFG/PRO, SAP, Baan, Afas,
Exact, Navision, Digis, King en Multivers.

Optimale configuratie

U ziet alleen wat u gebruikt. Bizz-E sluit optimaal
bij uw wensen en eisen aan. De online desktop,
schermen en functionaliteiten laten alleen de
(branchespecifieke) berichttypen en partners zien
die voor uw berichtenuitwisseling nodig zijn. Kortom:
configuratie voor een optimaal gebruikersgemak.

Speciale toepassingen

Bizz-E kan ook ingezet worden bij speciale of
complexere toepassingen. U kunt meerdere (externe)
gebruikers met eigen rechten aanmaken, zoals voor
uw (shop-in-shop) vertegenwoordiger of uw logistiek
dienstverlener. Ook zijn diverse oplossingen voor
de uitwisseling van SSCC-pakbonnen te realiseren,
zoals de toevoeging van SSCC-codes aan het
pakbonbericht via handscanners. Daarnaast kunt u via
Bizz-E niet alleen berichten met verkooprelaties maar
ook met inkooprelaties uitwisselen.

Via het Rozis Facilitair Centrum wordt het transport
van EDI-berichten afgehandeld. Het RFC is een
servicecentrum dat uitgebreide voorzieningen
kent op het gebied van netwerkverbindingen,
conversiemogelijkheden, beheer en beveiliging. Het
ondersteunt diverse netwerken (X400, IBM, IPmail,
GoSecure, Internet), protocollen (AS2/3, ftp, http,
email) en formaten (EDI, XML, Tradacom, bilateraal).
Het RFC biedt u samen met onze pro-actieve
Supportdesk een hoog niveau Quality of Service.
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