Предмет: Покана за учество на работилницата
„Електронска размена на податоци во деловното работење ( EDI- Electronic
Data Interchange)” на 29.03.2012 (четврток), во 10:00 часот, во просториите на
GS1 Македонија, ул. „Маршал Тито“, бр. 19 – Скопје, на 5 кат.
GS1 Makedonija, во желба да излезе во пресрет на потребите на своите членки, а
истовремено и на потенцијалните членки, бесплатно ја организира работилницата на
која ќе се стекнете со нови сознанија за електронската размена на податоците
(размена на порачки, фактури, испратници) помеѓу учесниците во трговијата.
GS1 sistemot e edinstven me|unaroden sistem na standardi za identifikacija na
proizvodite, uslugite, transportnite edinici, sredstvata i lokaciite. Toj
ovozmo`uva efikasno upravuvawe so globalnite multi-industriski tekovi vo
sinxirot na ponudata i pobaruva~kata, gi olesnuva delovnite transakcii i
procesot na elektronskata trgovija, so mo`nost za kompletna evidencija i
sledewe na tekot na delovnite transakcii. GS1 standardite se integralna
karakteristika na na~inot na vodewe na biznisot vo svetot. Kompaniite {to gi
koristat GS1 standardite vo svoeto rabotewe, mnogu pobrzo, poto~no i
poefikasno gi identifikuvaat proizvodite, gi razmenuvaat podatocite po
elektronski pat i sklu~uvaat zdelki so delovnite partneri niz celiot svet.
Електронската комерција, како најсовремен начин на трговија со производи и услуги
по електронски пат, овозможува поширок пласман на производите, подобар квалитет
на услугите, скратено времетраење на циклусот, добивање подобри резултати од
сите досега познати форми на тргување.
Предностите на електронското работење се: зголемена брзина на
податоците, намалување на мануелната работа, намалување на
трошоците за внес на податоците, автоматизација на ликвидатурата на
сметките и плаќањата, намалување на грешките во податоците и во
процесите, средени матични податоци за артиклите и за партнерите,
автоматизација на превземање на стоката во магацините, оптимизација на
залихите и нивно намалување поради можноста за оптимално планирање на
набавките и на производството, зголемен рејтин кај поголемите партнери.
Презентацијата за електронското работење ќе ја обави реномираната компанија
PANTEON GROUP, ДОО, со седиште во Крањ, Р. Словенија, која е ексклузивен
франшизен партнер на GS1 Austria eXite, специјализирана за пазарите на бившите
југословенски простори. Има формирано и фирми PANTEON PLUS, ДОО во Хрватска
и Србија, а наскоро ќе формира и македонска фирма.
So po~it,
Sla|ana MILUTINOVI]
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