
Onze digitale oplossingen 
Maak kennis met 
e-orderinvoer! 

‘Wij geloven dat het niet lang zal duren voordat 
elke organisatie zich zal moeten aanpassen aan 
de digitalisering van inkoop. We nodigen u uit om 
die niet te ondergaan maar mee vorm te geven en 
concurrentievoordeel te behalen.’ 

Marc Billant
Hoofd van Commercial Digitalisation 
ArcelorMittal Europe – Flat Products

ArcelorMittal Europe – Flat ProductsInteresse? Aan de slag!  
Op basis van de ervaringen van honderden aangesloten 
klanten kunnen wij u helpen bij uw overstap naar digitaal.

Beoordeling van uw situatie 
Wij kunnen u de beste technische oplossing aanbevelen 
voor uw specifieke bedrijfsbehoeften en IT-configuratie.

Ondersteuning in de 
implementatie- en beginfase 
Onze experts begeleiden u door het hele proces, van de 
bedrijfsanalyse tot de testfase en de ingebruikname.

Neem contact met ons op 
> Ons e-business team  

ebusiness.support@arcelormittal.com 

> De verantwoordelijke voor e-orderinvoer:  
 Ingeborg Schatteman 
+32 9 320 60 49 
ingeborg.schatteman@arcelormittal.com

> Of uw vaste contactpersoon bij ArcelorMittal.

Onze klanten aan het woord
‘ArcelorMittal is de eerste leverancier bij wie we een 
automatisch systeem gebruiken om onze orders 
rechtstreeks vanuit ons systeem over te brengen. 
Een van de voordelen die wij ondervinden van de EDI-
orderinvoerautomatisatie, is dat fouten door menselijke 
vergissingen nu uitgesloten zijn.’

MCB Nederland

‘Hét voordeel van EDI Light voor ons is dat we de orders 
direct vanuit ons inkoopsysteem kunnen versturen en dat 
daaropvolgende orderfeedback en documenten zonder 
handmatige interventie te integreren zijn.’ 
 

SAN POLO 
LAMIERE SPA (Italië)

‘Werken met SteelUser Web Order Entry is tot nu toe 
een zeer positieve ervaring gebleken. Handig voor ons 
is dat we waar dan ook en op elk gewenst moment 
een order kunnen plaatsen. Een ander pluspunt is de 
onlangs verbeterde functionaliteit voor orderwijziging, 
die snelle aanpassingen mogelijk maakt voor orders die al 
geregistreerd zijn.’ 

Finco-Stal Serwis Sp. z o.o. (Polen)

‘Wat betreft het verloop van het proces om informatie uit 
te wisselen en EDI-interfaces in te stellen, onder andere 
voor orderinvoer, hebben wij uitstekende ervaringen met 
ArcelorMittal. Van de bespreking op bedrijfsvlak tot de 
implementatie en de ingebruikname: het projectteam 
heeft ons op een heel professionele manier ondersteund. 
We kregen erg vlot een antwoord op onze vragen. 
ArcelorMittal is een van de toonaangevende staalbedrijven 
qua digitalisering en een belangrijke partner om te 
voorzien in onze verdere behoeften.’ 

EMW Stahl Service GmbH 
(Duitsland)

ArcelorMittal Europe – Flat Products
24-26, boulevard d’Avranches
L-1160 Luxemburg 
flateurope.technical.assistance@arcelormittal.com
industry.arcelormittal.com/digitalisation



Groot of klein: 4 manieren om uw order naar ons door te sturen 
Deze oplossingen zijn geschikt voor uw huidige IT-omgeving

Full EDI

EDI light

E-mailintegratie 

Web order entry 
in SteelUser

Hoe haalt ú er voordeel uit?

4 robuuste technische oplossingen

Makkelijke en betrouwbare 
gegevensuitwisseling 
Implementeer een solide en efficiënt proces 

Minder risico op fouten 
Maak uw inkoopproces foutbestendig door 
manuele tussenkomsten overbodig te maken 

Kortere doorlooptijd voor orderinvoer 
Ontvang en integreer de orderbevestiging sneller 
in uw systemen 

Papierloos proces 
Verklein uw ecologische voetafdruk door uw 
order elektronisch door te geven 

Sterker concurrentievoordeel 
Krijg voorsprong op de concurrentie door deel uit 
te maken van de groeiende digitale community

Deze service kadert in onze bredere 
digitaliseringsaanpak op het vlak van kwaliteit, 
bestelling, opvolging van verzendingen en 
synchronisatie met de klantenservice, om maar enkele 
voorbeelden te noemen. Hiermee leggen wij de basis 
voor de volgende stappen ter optimalisatie van onze 
algemene supply chain. 

Wacht niet en ga ervoor. U plukt vandaag de 
voordelen van de efficiëntie- en tijdswinst. 
Tegelijkertijd bereidt u zich voor op de 
digitalisering van morgen.

E-orderinvoer maakt snelle, handige en geautomatiseerde 
orderinvoer mogelijk, waardoor het bestelproces tussen u 
en ArcelorMittal gestroomlijnd verloopt.
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