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Εταιρική Γκάμα Προϊόντων 
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Ανάλυση του κυκλώματος Τριγωνικών Συναλλαγών προ EDI  

• Το τμήμα πωλήσεων επιλέγει τον συνεργάτη χονδρικής με σκοπό την εξυπηρέτηση των καταστημάτων λιανικής (supermarkets) ιδιαίτερα στην επαρχία, με 

τον οποίο συμφωνείτε αμοιβή για την υπηρεσία του. 

•  Μετά την συμφωνία με τον χονδρέμπορο ξεκινάει κανονικά η τιμολόγηση με Τιμολόγια-Δ. Αποστολής προς τον συνεργάτη από εμάς. 

• Μόλις δεχτεί παραγγελία ο χονδρέμπορος από το supermarket, εκδίδει δικό του Δ. Αποστολής κατ’ εντολή της Green Cola. 

• Τα Δ. Αποστολής ο συνεργάτης μας, μας τα αποστέλλει είτε ταχυδρομικά είτε με e-mail σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

•  Με την παραλαβή των Δ. Αποστολής από τον Συνεργάτη γίνεται χειροκίνητη καταχώρηση των κωδικών του Δ. Αποστολής στο σύστημα μας, με σκοπό την 

ταυτόχρονη έκδοση πιστωτικού τιμολογίου προς τον συνεργάτη και τιμολογίου στο supermarket.      

• Τέλος γίνεται ταχυδρομική αποστολή από εμάς του πιστωτικού και χρεωστικού τιμολογίου προς τον συνεργάτη και το supermarket.      
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Μειονεκτήματα του υπάρχοντος κυκλώματος Τριγωνικών Συναλλαγών  

• Καθυστερημένη ή ανύπαρκτη πολλές φορές παραλαβή των Δ. Αποστολής από τον Συνεργάτη με συνέπεια την μη συμφωνία και την δημιουργία εντάσεων 

με τον Συνεργάτη.  

• Λανθασμένες καταχωρήσεις κωδικών από την μεριά μας λόγω της χειροκίνητης καταχώρησης, με αποτέλεσμα λαθών στην έκδοση και των πιστωτικών προς 

τον συνεργάτη και των τιμολογίων προς τα supermarket. 

• Λόγω της καθυστέρησης και της χειροκίνητης καταχώρησης, αδυναμία στην πραγματοποίηση εσωτερικών ελέγχων όπως προβλέπει ο εταιρικός 

κανονισμός.       

• Καθυστέρηση στην ταχυδρομική αποστολή από εμάς του πιστωτικού και χρεωστικού τιμολογίου προς τον συνεργάτη και το supermarket λόγω όλων των 

παραπάνω προβλημάτων.      
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Αλλαγή στο κύκλωμα Τριγωνικών Συναλλαγών με το EDI (Electronic Data Interchange) 

• Το οικονομικό τμήμα επιλέγει τον πάροχο ο οποίος θα αναλάβει το έργο της αλλαγής του κυκλώματος των τριγωνικών συναλλαγών με την 

χρησιμοποίηση του EDI. 

•  Ο εγκεκριμένος πάροχος αναλαμβάνει άπαξ να ενημερώσει τα αρχεία του συνεργάτη χονδρέμπορου με τους ίδιους κωδικούς ειδών, τους ίδιους 

κωδικούς υποκαταστημάτων λιανικής (supermarket) και την ίδια γραμμογράφηση όπως και στο δικό μας μηχανογραφικό σύστημα. 

• Μετά την παραπάνω εργασία του παρόχου στο σύστημα του συνεργάτη, καθημερινά παραλαμβάνουμε ηλεκτρονικό αρχείο από τον πάροχο με τα 

Δ.  Αποστολής του συνεργάτη χονδρέμπορου προς τα supermarket τα οποία ανεβαίνουν στο μηχανογραφικό μας σύστημα. 

• Το ηλεκτρονικό αρχείο μετασχηματίζεται αυτόματα μέσα στο σύστημα μας σε πιστωτικό τιμολόγιο προς τον συνεργάτη και τιμολόγιο πώλησης στο 

supermarket.      
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Πλεονεκτήματα του νέου κυκλώματος Τριγωνικών Συναλλαγών με EDI  

• Έγκαιρη και καθημερινή παραλαβή των Δ. Αποστολής από τον Συνεργάτη με συνέπεια την καθημερινή συμφωνία μαζί του.  

• Έγκυρες και σωστές καταχωρήσεις κωδικών από την μεριά μας λόγω της μηχανογραφημένης και όχι χειρόγραφης καταχώρησης . 

• Δυνατότητα πραγματοποίησης εσωτερικών ελέγχων όσον αφορά την έκδοση των πιστωτικών και τιμολογίων προς τους τριγωνικούς συνεργάτες.       

• Έγκαιρη ταχυδρομική αποστολή των πιστωτικών και χρεωστικών τιμολογίων προς τους συνεργάτες και τα supermarket που βοηθάει στην βελτιστοποίηση 

της εικόνας της εταιρείας μας.  



Σας ευχαριστώ! 


