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O módulo EDI oferece um intercâmbio de documento 

manuseando troca de informações entre empresas 

ou i liais, ou seja, você poderá importar informações 

(pedido de venda, compra, etc.) ou até mesmo 

exportar informações (pedidos de vendas e compras, 

notas i scais, etc.) integrando com outras i liais e 

até mesmo empresas distintas, atendendo toda a 

demanda e pedidos web.
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ROTINAS EM DESTAQUE 

• Maior Agilidade nas Encomendas

• Melhor Controle do Estoque de Produtos

• Menor Oscilação (instabilidade) nas Rotinas Financeiras

• Redução da Digitação Manual dos Dados e 

Consequentemente de Erros

• Importação de Pedido de Venda

• Importação de Pedido de Compra

• Exportação de Pedidos de Venda/Compra

EDI
(ELETRONIC DATA INTERCHANGE)

O sistema EDI gerencia a rotina criando uma 

estrutura de importação de pedidos para cada 

cliente/fornecedor, eliminando assim a digitação do 

pedido de venda/compra. Seu cliente/fornecedor 

poderá exportar o pedido de venda/compra para o 

formato texto parametrizado pelo Sistema JOTEC.



EDI (ELETRONIC DATA INTERCHANGE)
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CADASTROS

CADASTRO DE PARÂMETROS DA EMPRESA

Nesta tela, você poderá parametrizar a sua empresa, 
informando os dados (razão social, telefone, endereço, CNPJ, 
e-mail, etc.) que serão necessários para a emissão de relatórios 
e identii cação dos arquivos gerados.

EDCDIPMEM

CADASTRO DE PARÂMETROS DE IMPORTAÇÃO

Permite parametrizar os dados da importação de pedido tanto 
de vendas quanto de compras, conforme a estrutura que a i lial 
ou a outra empresa enviará o arquivo.

EDCDIPMIM

CADASTRO DE PARÂMETROS DE EXPORTAÇÃO

Permite parametrizar os dados de exportação da Nota Fiscal 
e do pedido tanto de vendas quanto de compras, conforme a 
estrutura que a i lial ou a outra empresa recepcionará o arquivo.

EDCDIPMEX

CONSULTAS EM TELA

AUDITORIA DO SISTEMA

Tem a função de averiguar todos os procedimentos feitos 
pelos usuários, sejam de riscos e/ou fora das normas da 
empresa, com a i nalidade de apontar eventuais desvios e 
vulnerabilidade às quais a empresa está sujeita.

EDAUPAD00

ROTINAS

IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS DE VENDA/COMPRA

Importa os dados de pedidos, tanto de compras como de 
vendas, para troca de informações entre empresas/i liais que 
possuam o Sistema JOTEC por meio de arquivo-texto, sem a 
necessidade de digitar dados contidos nestes pedidos.

EDCDIIMVC

EXPORTAÇÃO DE PEDIDOS DE VENDA/COMPRA

Exporta os dados de Notas Fiscais, pedidos de compras e de 
vendas do Sistema JOTEC para outras empresas/i liais que 
possuam o Sistema JOTEC, por meio de arquivo-texto.

EDREPEXVC


