Automatisering
Multi-Fix Group BV heeft haar servicepakket uitgebreid
met een electronic business program. Het electronic business program biedt een zo efficient mogelijke manier om
bestelling(en) en/of informatie van A naar B te krijgen met
zo weinig mogelijk handelingen.
Welke mogelijkheden van Electronic Business biedt
Multi-Fix?
EDI (Electronic Data Interchange)
EDI is een standaard voor de elektronische uitwisseling
van bepaalde bedrijfsdocumenten, zoals orders, rekeningen en bepaalde berichten of bevestigingen. Het is een
onderdeel van Electronic Business. Omdat betreffende
documenten moeten voldoen aan bepaalde standaardsjablonen wordt het vooral gebruikt voor herhalende transacties.

EDI bij Multi-Fix
• Orders inlezen via onze webshop
• Via mail (via standaard veld / format) wat direct kan
worden ingelezen in ons systeem
Aanvulsystemen
Ook de vele voordelen van een logistiek aanvulsysteem
kan desgewenst gebruikt worden in combinatie met Electronic Business. Zo kunt u bijvoorbeeld de orders inlezen
middels barcodes of scanner.
Webshop
Naast het inlezen van uw order via EDI of scanner kunt u
natuurlijk ook handmatig en 24/7 online uw bestellingen
plaatsen. U heeft via de webshop toegang tot actuele
voorraadgegevens, prijzen en bestelhistorie en overige
productdetails. Daarnaast is de webshop voorzien van
handige zoekfuncties. Zo zijn bijvoorbeeld alle productgroepen in onze webshop voorzien van de bijbehorende
productafbeelding. Ook functies als snel bestellen en her-

“Het electronic business program biedt een zo efficient mogelijke
manier om bestelling(en) en/of informatie van A naar B te krijgen”
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“Multi-Fix Group stemt het electronic business program af op uw specifieke wensen”

haalbestelling zijn in onze webshop aanwezig. De functie
snel bestellen biedt u tevens de mogelijkheid, naast onze
artikelnummers, ook te zoeken via uw eigen artikelnummers. Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u
automatisch een bestelbevestiging per e-mail.

het plaatsen van uw order. Een exportbestand vanuit uw
systeem kan direct ingelezen worden in ons systeem.
• Verminderde foutkans
Geen handmatige handelingen meer in het ERP systeem
maar een automatische import vermindert de foutkans
van de bestellingen.
• Minimale communicatie
Door electronic business kunt u zelf en dus in uw eigen
tijd uw bestellingen plaatsen met minimale communicatie
met ons kantoor. U bent niet meer afhankelijk van onze
openingstijden.

Wat zijn de voordelen van electronic business voor u als
klant?
• Minder handeling
Electronic business zorgt voor minimale handeling van

Samen met u wordt gekeken naar een geschikte vorm
van het electronic business program en wij stemmen
deze af op uw specifieke wensen.
Multi-Fix, uw partner in parts!

“Minder handeling, verminderde foutkans en minimale communicatie zijn enkele voordelen van electronic business”
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