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Połączenie B2B
Unikalne rozwiązanie zaprojektowane z myślą o szybkiej i łatwej wymianie informacji 
biznesowych. Rozwiązanie jest dostępne nieodpłatnie i na życzenie dla wszystkich 
klientów Avery Denisson oraz jest ono kompatybilne ze wszystkimi systemami ERP.

Sklep internetowy

Nasz sklep internetowy, który jest dostępny w 8 językach, oferuje znaczącą poprawę 
w procesie składania zamówień. Bezpieczny link ze strony głównej Avery Dennison 
pozwoli Ci zaoszczędzić czas w porównaniu z opcją zamawiania drogą telefoniczną/
mailową i oferuje wiele dodatkowych funkcji.

Avery Dennison oferuje dwie różne opcje w zakresie e-handlu, których celem jest 
ułatwienie naszym klientom składania zamówień. Te opcje mogą być stosowane 
niezależnie, za pomocą Twojego własnego systemu ERP, lub bezpośrednio za 
pośrednictwem naszego sklepu internetowego dostępnego na naszej stronie  
głównej. Możesz również skorzystać z obu opcji w zależności od okoliczności,  
aby zmaksymalizować korzyści.
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 Î Przetwarzaj swoje dane za pomocą naszego systemu do zarządzania w 
szybki i łatwy sposób, bez dodatkowych inwestycji w IT

 Î Twój system ERP może wysyłać i odbierać dane drogą elektroniczną 
(za pomocą Babelway), oferując Ci niższe koszty transakcji, 
błyskawiczne przetwarzanie zamówień oraz niższy wskaźnik błędu dzięki 
bezpieczniejszemu i wiarygodnemu przekazywaniu zamówień

 Î Informacja o zamówieniu jest przekazywana bezpośrednio do 
Avery Dennison, co umożliwia:
 Wcześniejsze potwierdzenie zamówienia
  Szybkie i szczegółowe potwierdzenie zamówienia i pierwszej możliwej 

daty wysyłki - co daje możliwość podejmowania wczesnych decyzji 
dotyczących planowania

  Prostszy sposób prowadzenia rejestrów, ponieważ możliwość 
przechowywania danych w formie elektronicznej eliminuje konieczność 
prowadzenia dokumentacji papierowej

 Powiadomienie o wysyłce z wyprzedzeniem:
    Pełne informacje o palecie i rolkach, co pomaga w lepszym 

zarządzaniu magazynem
    Opcja automatycznego uzgodnienia przychodzących produktów, 

zapobieganie pracochłonnemu i podatnemu na błędy wprowadzaniu 
danych po dostawie

 Î Informacje o fakturach i dostęp do kopii oryginalnych faktur, które możesz 
przejrzeć i wydrukować

*Wymagania dotyczące połączenia B2B:

1.  Możliwość łączenia systemu ERP  

z innymi systemami

2.  Dostęp do elektronicznych plików zamówień 

za pomocą systemu

3.  Dostęp do wszystkich danych dotyczących 

dostawcy w powiązaniu z zamówieniem

 Î Informacja/status zamówień, wycen, cen itd. w czasie rzeczywistym  
(7 dni/24 godziny)

 Î Śledzenie wszystkich zamówień
 Î Przeglądanie i pobieranie najnowszych arkuszy danych produktu
 Î Przeglądanie i pobieranie najnowszej listy cen (Excel-, HTML lub PDF)
 Î Tworzenie własnych powiadomień dotyczących potwierdzonych zamówień, 

które mają zostać dostarczone z określonym dniu
 Î Tworzenie własnych szablonów zamówień w celu ułatwienia procedury 

składania kolejnych zamówień
 Î Wyszukiwanie i zamawianie ostatnich rolek po atrakcyjnej cenie (Outlet)
 Î Używanie własnego nr identyfikacyjnego produktu we wszystkich funkcjach
 Î Pełna przejrzystość zarządzania zamówieniem, optymalizacja codziennej 

procedury zarządzania zamówieniami:
  Podgląd wszystkich dostępnych opcji usług, - np. optymalizacja wzoru 

rozcięcia lub zapobieganie powstawaniu ścinków
  Wysyłanie wiadomości ad hoc podczas zamawiania poniżej poziomu 

minimalnego zamówienia (MOQ)

Skontaktuj się z lokalnym pracownikiem działu obsługi klienta celem 
przygotowania funkcji e-handlu, których potrzebujesz.

Zalety  
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Zalety Sklep internetowy
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