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EDI – kluczem do sukcesu Twojej firmy
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• Aby ogniwa w łańcuchu dostaw były świadome  wymagań  w krótkim i długim czasie i tym samym 
bezpiecznie zarządzić  przepływem materiałów i zasobami  w całym łańcuchu dostaw.

• W  celu zapewnienia, że właściwy materiał jest we właściwym miejscu we właściwym czasie (JIT, 
JIS).

• Aby móc zaplanować odbiór towarów w oparciu o ASN dostawcy.

• Aby móc automatycznie zidentyfikować otrzymany towar i przekazać  je do przepływu  
wewnętrznego materiału. 

• Osiągnąć śledzenia wstecz w łańcuchu dostaw.

• Zminimalizować  operacje ręczne  przy procesie płatności 

• Przenikanie  łańcucha dostaw, tak daleko , jak to  tylko możliwe z powyższym

Wprowadzenie |Dlaczego to jest ważne w automotive
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Elementy systemu  informacyjnego Poczta Fax EDI 

Przesłanie informacji do innego ogniwa 3-5 dni 0,01 -1 godz 0

Czynności administracyjne 1 dzień 1 dzień 1 godz

Przygotowanie wysyłki 1 dzień 1 dzień 1-3 godz

Wprowadzenie |Korzyści EDI 



4

• Redukcja zapasów nawet o 50%

• Zmniejszenie kosztów transportu o 15%

• Redukcja kosztów towarów niechodliwych o 80%

• Poprawa terminowości dostaw nawet o 85%

• Koszty szkolenia dla pracowników mniejsze o 50%

Korzyści z integracji łańcucha dostaw
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Data Interchange | Case study

Boryszew S.A. Oddział Maflow to jeden z największych producentów przewodów 
do klimatyzacji oraz innych aplikacji zapewniających transport płynów i gazów w 
samochodach osobowych oraz użytkowych. Do klientów Grupy Maflow należą 
największe światowe koncerny samochodowe oraz producenci samochodów 
ciężarowych. Grupa poszukiwała globalnego rozwiązania chmurowego  EDI  
SAAS, które  byłoby  wstanie  zarządzić wewnętrzną  komunikacją  integrując  
wszystkie zakłady  produkcyjne  zlokalizowane  na  4 kontynentach.
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Data Interchange | Sytuacja przed wdrożeniem  EDI 

Praca wykonywana przez  Boryszew S.A. Oddział MAFLOW Klienci 
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Data Interchange | Sytuacja po  wdrożeniu  EDI 

Praca wykonywana przez 
Boryszew S.A. Oddział MAFLOW

Nowa architektura 

Klienci 
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Wybraliśmy rozwiązanie EDI Data Interchange spośród wszystkich światowych firm ze względu na

posiadaną technologię dostosowaną do wymagań naszej branży oraz wsparcie serwisowe na

najwyższym poziomie.

Zostało nam stworzone światowej klasy rozwiązanie EDI integrujące wszystkie zakłady produkcyjne
międzynarodowej grupy poprzez migrację usługi komunikacyjnej do DINET VAN. Stało się to
kluczem do uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku. Dzisiaj możemy się skupić na
podstawowych obszarach naszej firmy zwiększając jej rentowność.’’

Robert Cisak -Maflow Group EDI project coordinator                                                                                                

Boryszew S.A. Oddział MAFLOW w Tychach

Data Interchange | Referencje 
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Data Interchange | Case study

Lys Fusion  Poland sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji wyrobów z tworzyw 

sztucznych dla motoryzacji.

Ich problemem  było brak zintegrowanego  systemu ERP z EDI co doprowadzało  

do  wysokich  kosztów  i błędów związanych z ręcznym wprowadzaniem 

danych.
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Data Interchange | Sytuacja przed wdrożeniem  EDI 
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Data Interchange | Sytuacja po  wdrożeniu  EDI 
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Data Interchange | Sytuacja po  wdrożeniu  EDI 

Supply Chain integration
Dostawcy 

Orders

Klienci 



13

Data Interchange | Referencje 

‘’ Data Interchange pomogła nam   zintegrować  i zautomatyzować  wszystkie  procesy 

biznesowe tworząc  niezawodne środowisko  EDI.   Co najważniejsze oszczędzamy czas  i  

pieniądze oraz rośniemy w niewyobrażalnym tempie. ‘’ 

Andrzej Sikora | Logistic Manager

ITW Automotive OEM

Release & Trim

Lys Fusion Poland Sp. z o.o.
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Nifco Poland  sp. z o.o.  działająca w świdnickiej podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej fabryka japońskiego koncernu.
Nifco Poland ma swój zakład produkcyjny w Świdnicy od 2007 r.
Firma zajmuje  się produkcją elementów z tworzyw sztucznych  dla branży automotive. 
Głównym problemem firmy NIFCO Poland sp. z o.o. Świdnica było to, że ich  klienci 
wymagali od nich wdrożenia systemu EDI celem kontynuowania dalszej współpracy.

Data Interchange | Case study
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Klient 

Data Interchange | Rozwiązanie EDI  
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Mappingi

Wsparcie serwisowe – Data Interchange

Data Interchange | Rozwiązanie EDI  



17

Mappingi

Dostawcy 

Wsparcie serwisowe – Data Interchange

Data Interchange | Rozwiązanie EDI  
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Data Interchange | Korzyści 
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‘’Chciałbym podziękować firmie Data Interchange za wykonanie pracy dotyczącej importu danych z systemu 
DARWIN do naszego systemu Aurora 21, a szczególnie za konfigurację komunikatów Delins, Deljit i Delfor. Praca 
została wykonana prawidłowo i poziom wsparcia technicznego okazała się na bardzo wysokim poziomie.’’

Konrad Hulecki – Kierownik Działu IT 

Nifco Poland. Sp. z o. o. Świdnica 

Data Interchange | Referencje 
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Dziękuję za  uwagę !  

E-mail:  sales.pl@datainterchange.com
www.datainterchange.com/pl
www.datainterchange.com


