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Oplever I fejl i ordremodtagelsen?

Har I ofte fejl i jeres EDI-ordrer?

Bruger I meget tid på at rette jeres EDI-ordrer?

Bruger I unødig tid på kontakt til jeres kunder, når I modtager EDI-ordrer?

Byg-e´s nye EDI Validator kan hjælpe jer!



Hvad er Byg-e´s EDI Validator? 

EDI Validatoren tjekker om indholdet i ordren er korrekt

EDI Validatoren fanger de mest kendte fejl i ordrerne

Med Byg-e EDI Validatoren bliver antallet af fejlene minimeret 



EDI Validatoren er løsningen!

Kan automatisk tjekke ordrer for fejl

Kan automatisk redigere jeres ordrer, så I ikke selv skal spilde tid på det

Kan automatisk sende e-mails ud til ordreafsender og ordremodtager, når 
Validatoren finder fejl

I kan selv bestemme, hvad Validatoren skal validere for via dens indstillinger



EDI Validatorens indstillinger

Forskellige forretninger har brug for forskellige typer valideringer. 
Derfor er der mulighed for at tilpasse validatoren til eget behov

Validatoren er i stand til mere end kun at validere eksisterende ordredata, den kan 
endda også rette ordren

Der er mulighed for selv at vælge, hvem der skal have e-mail notifikationer



Valideringsindstillinger

Ordrelinje validering 

GLN validering 

Tjekker om der er angivet sælger og køber i ordren

Tjekker om sælgererens og køberens GLN numre også er angivet korrekt

Salgsenheds validering 

Tjekker om produktet / DBnr eksisterer i ByggeBasen 

Tjekker om bestilt antal svarer til det ønskede ordrekvanta fundet i ByggeBasen

Tjekker om produktenheden er angivet



DBNr. Undtagelsesliste 
 
Du kan specificere, hvilke DB-numre validatoren skal ignorere, og dermed 
springes ordrelinjen over

Tjekker om produktenheden er korrekt for det givne produkts DBnr i forhold til 
det oplyste i ByggeBasen



Redigeringsindstillinger

Modtag altid ordrelinjen i den ønskede enhed 

For hver ordrelinje validatoren gennemlæser, vil validatoren konvertere den til 
faktureringsenheden fundet i ByggeBasen

Fjern ordrelinjer uden DBnr

Fjerner ordrelinjer uden DBnr

Fjerner DBnr. der ikke tilhører jer

Retter ordren til dine ønsker

Afsendes en ordre konsekvent med en forkert enhed, kan man lave en regel der 
retter enheden efter jeres ønske



E-mail afsendelsesindstillinger

E-mails tilbage til afsendere

Hvis Validatoren finder en fejl, vil denne automatisk sende en e-mail tilbage til 
afsender

E-mail liste 

Brugeren af Validatoren kan oprette notifikationslister

Brugeren kan videresende fejlede ordrer efter behov på e-mail



Let overskuelighed

Validatoren gemmer historikken, og giver jer adgang til et overblik over alle tidligere 
valideringer

Her kan I se de tidligere fejlede ordrer, samt genudsende advarselse-mails

Der er mulighed for, at godkende tidligere fejlede ordrer og dermed tillade dem på 
trods af fejl



Let overskuelighed

Når I registrerer jer til Validatoren får I også en gratis webshop med

Webshoppen henter og opdaterer løbende jeres varer direkte fra ByggeBasen

Webshoppen kan benyttes af alle byggecentrene

Webshoppen sikrer at dine ordrer altid bliver bekræftet

Webshoppen oplyser om anbrud på varer i indkøbskurven

Webshoppen giver mulighed for krydssalg og mersalg

Det er selvfølgeligt op til jer om den skal anvendes



Vi ser frem til jeres feedback

Vi udvider løbende vores katalog af valideringer i fremtiden

Som registrerede medlemmer vil I selvfølgelig have øjeblikkelig adgang til alle 
fremtidige Validator opdateringer



Byg-e.dk

Registrer jer

Validatoren samt den medfølgende webshop er gratis for medlemmer af ByggeBasen 
og Danske Byggecentre

Det kræver kun at I registrer jer her:  

Vi ser frem til at høre fra jer!

k-levchenko
Typewriter
KLIK HER

http://byg-e.dk/Leverand%C3%B8rtilmelding.aspx



