
Digitalizacja z CHEP
Wybierz najprostsze rozwiązanie dla Twojego 
biznesu – zmniejsz wysiłek, zwiększając 
wartość całego łańcucha dostaw.



Spis Treści:
Naszym celem jest dostarczanie rozwiązań cyfrowych, które 
wpasują się w potrzeby Twojego biznesu. 

Rozwiązania cyfrowe będą wspierać niezbędne działania, 
jednocześnie upraszczając i zmniejszając włożony w nie wysiłek.
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Odpowiednie narzędzie  
do każdej aktywności:
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EDI Korzyści dla Ciebie

Zamówienia

Przemysłowe 
Standardowe

EDIFACT 
Zamówienia  
& Odbiory

ASN

Standing 
Orders

Automatyzacja
+    EDI support - zapewniamy wsparcie zarówno na etapie wdrożenia jak i w późniejszym 

utrzymaniu EDI.
+    Wprowadzenie najnowszych technologii podnosi efektywność w wymianie danych.

Standardy branżowe
+    Pracujemy w standardach lokalnych  oraz globalnych. Skraca to czas wdrożenia 

i ułatwia utrzymanie rozwiązania na najwyższym poziomie.

Wzrost produktywności 
+    Automatyzacja procesów pomaga szybciej i mądrzej wykorzystywać  

czas pracy pracowników.

Wzrost efektywności kosztowej
+    Cena papieru, drukowania, pracy manualnej to stale wzrastający koszt dla Twojego biznesu 

i środowiska. Digitalizacja jest benefitem dla płynności finansowej i dla planety.

Większe bezpieczeństwo
+    Mniejsza ilość pracy i większa automatyzacja zmniejsza zagrożenie, że Twoje dane o siatce 

dystrybucji wpadną w niepowołane ręce.

Dostępność
+    Niezbędne informacje masz zawsze pod ręką, są znacznie bardziej czytelne, przejrzyste. 

EDI umożliwia raportowanie w czasie rzeczywistym unikając opóźnień. Masz dostęp do 
danych w każdej chwili.

Standard  
przemysłowy  

EDIFACT
Formaty deklaracji

CHEP’s własny 
standard 

Format ‘CGF’

Single Capture

Import zbiorczy  
z excela 

Faktura 
per dostawa

Podsumowanie 
finansowe

Email + PDF Faktura 
interaktywna

PGTL / GTL 

Wyszukiwanie Debt 

Pojedyńcze, 7 dniowe, 
Zamówienie zbiorcze

Pojedyńcze & Odbioru 
zbiorcze

ETA & PoD wsparcie

Wysyłka Faktury



EDI format dla każdej aktywności
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EDI do samego 
końca
Kiedy Twoje zamówienia 
staną się stabilne 
(oraz plan produkcyjny 
będzie połączony 
z ERP) możesz 
zautomatyzować 
zamawianie palet 
poprzez EDI. 

Używając formatu 
przemysłowego 
EDIFACT ORDERS/
COLLECTIONS 
format, prośba może 
być wykonana poprzez 
EDI - oszczędzisz czas 
i zasoby.

 

Faktura per 
dostawa IBD
Usługa „Faktura 
za dostawę” (IBD) 
umożliwia otrzymywanie 
faktur na podstawie 
poszczególnych 
dostaw. Dlatego, celem 
uregulowania należności, 
możesz dokładnie 
dopasować swoje 
wydatki do zakupu.

Czy masz już 
rozwiązanie 
EDI?
Jeśli posiadasz 
rozwiązanie EDI, 
możesz z łatwością 
zautomatyzować dostawy 
palet CHEP.

Wykorzystując standard 
przemysłowy  EDIFACT 
format (mp. HANMOV, 
DESADV),  deklaracje 
mogą być złożone za 
pomocą transmisji danych 
poprzez EDI.

Jeśli standard  
przemysłowy GS1 nie jest 
dla Ciebie dostępny, CHEP 
ma prawnie zastrzeżony 
globalny standard 
stosowany przez naszych 
klientów od 20  lat, 
nazywany CHEP standard 
globalny (CGF).

Jest to ważne, aby 
stworzone pliki EDI 

były zautomatyzowane 
i poprawnie zarządzane.

2.

Faktura

W EUROPIE  
PONAD 

65%  
NASZYCH 

TRANSAKCJI JEST 
WYSYŁANYCH 
POPRZEZ EDI 

Wysyłka

1.
Zamówienie
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Jak mogę przekazać wiadomość EDI poprzez kanał zabezpieczeń?  
Dostępne metody:

A2 to skrót od „Applicability Statement 
2’ - zwanej także EDI przez Internet. Jest 
to specyfikacja EDI używana przez firmy 

wykorzystujące protokół internetowy  tzw. 
Protokół przesyłania hipertekstu (HTTP).

To rozwiązanie pozwala firmom korzystać 
ze wspólnej pojedynczej komunikacji, 

wyposażonej w wiele certyfikatów 
bezpieczeństwa.

SFTP (Secure File Transfer 
Protocol) jest najbardziej popularną 

metodą transferu plików między 
bazami poprzez internet Jedyne co 
potrzebujesz to nadać login i hasło 
by zyskać dostęp do serwera SFTP, 
zupełnie jak do swo jego komputera. 

Prawda, że to nic trudnego?

Metody transmisji

A2

FTPSFTP



Prośba o EDI
do CHEP

Wybiera:
- format EDI 

- metodę wysyłania

KLIENT
Wysyła listę 

własnych 
wewnętrznych 
kodów: klienta, 

dostawców, 
magazynów

KLIENT
Wysyła pliki 

testowe EDI do 
CHEP

KLIENT

Ustawia EDI 
system:  

CHEP-Kl

CHEP:
Walidacja 

struktury i jakości 
danych EDI

CHEP:

IMPLEMENTACJA  
& KONTROLA  

JAKOŚCI CHEP

KLIENT

KLIENT
CHEP
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Prosty, 5-etapowy proces:

Z EDI, integracja biznesu z CHEP jest 
kompletnie automatyczna, dzięki czemu 

oszczędzasz czas i koszty administracyjne. 
 

Czas na Twój ruch!



2. Jak długo trwa proces integracji?
Cały proces trwa zwykle około 2-3 miesięcy. Zanim przejdziemy do środowiska 
produkcyjnego, musimy mieć pewność, że w fazie testowej wszystkie dane są 
prawidłowo przesyłane do systemu CHEP .
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FAQ EDI

1. Co to jest EDI?
Elektroniczna Wymiana to wymiana dokumentów (takich ja deklaracje, korekty,
zamówienia czy faktury) w postaci standardowego komunikatu elektronicznego, 
bezpośrednio pomiędzy systemami komputerowymi partnerów biznesowych.

3. Ile kosztuje EDI?
CHEP nie pobiera opłaty za integrację ani za używanie EDI. Jedyny koszt po stronie 
klienta, to opłacenie własnego zespołu IT lub zewnętrznej agencji, która będzie 
wspierała proces.

4. Jak często mam deklarować?
 Częstotliwość wysyłki danych jest zależna od klienta. Rekomendujemy jednak robić to jak 
najczęściej (w dniu wysyłki lub najpóźniej dnia następnego), aby zmniejszyć koszty najmu palet.

6. Czy CHEP  ma jakiś system kontroli wewnętrznej, kiedy nie otrzymuje 
deklaracji?
W przypadku EDI proces jest taki sam jak wtedy, gdy nie otrzymujemy deklaracji przez 
myChep. Jeżeli zanotujemy braki,  nasz system wygeneruje email z prośbą 
o zadeklarowanie ruchów palet po upływie 10 dni

7. Czy plik EDI może trafić na serwer Chep i zostać tam „zablokowany”?
 Jeżeli plik ma błędną strukturę, np. brakujący segment, zespół EDI otrzyma automatycznie 
wygenerowane powiadomienie  o błędzie i skontaktuje się z klientem.

9. Co się stanie, jeżeli zadeklaruję wysyłki do nowej lokalizacji, która nie
została wcześniej zmapowana z bazą danych CHEP ? Czy będę musiał 
poinformować o tym CHEP ?
 Nie ma potrzeby informowania nas o nowych lokalizacjach. Wymagane jest jedynie podanie 
kompletnego adresu przy przesyłanych plikach. Nowa lokalizacja zostanie automatycznie 
zmapowana z bazą danych Chep.

10. W jaki sposób mogę poprawić deklarację kiedy wysłana została
z błędem, np. błędną ilością palet?
Oferujemy kilka sposobów wprowadzania korekty: można zrobić to manualnie w myChep, 
lub też zaimplementować automatyczne korekty przez EDI (w przypadku formatów 
HANMOV i DESDEV).

8. Czy EDI oznacza, że znikną tzw. „odrzucone deklaracje”? 
EDI znacząco ułatwia proces składania deklaracji, przez co minimalizuje ryzyko „odrzuceń” 
ze względu na niewystarczającą jakość przesłanych danych. 
Dzięki EDI jesteśmy w stanie uniknąć wielu manualnych błędów oraz wprowadzić 
odpowiednie jakościowo deklaracje do myChep przy o wiele mniejszym nakładzie czasu 
i pracy.

5. Skąd mogę wiedzieć, czy plik prawidłowo trafił do systemu Chep?
Wszystkie ruchy deklarowane przez EDI są widoczne również myChep o wstępnym 
uzgodnieniu możemy również wysyłać potwierdzenia o otrzymaniu pliku na wskazany 
adres e-mail.
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ZESPÓŁ EDI CHEP
CHEP dysponuje działem, który pomoże Ci zautomatyzować 
process deklaracji palet od początku do końca

chep.edi.eu@chep.com

Moving more  
with less


