Opinie naszych klientów

Zaczynamy?

„ArcelorMittal jest pierwszym dostawcą, któremu
przekazujemy zamówienia automatycznie, bezpośrednio
z naszego systemu.
Jedną z zalet zautomatyzowanego procesu składania
zamówień za pośrednictwem platformy EDI jest możliwość
uniknięcia błędów popełnianych przez człowieka.”

Bogatsi o doświadczenia z setkami przyłączonych już
do systemu klientów, jesteśmy gotowi pomóc Państwu
rozpocząć cyfrową podróż.

MCB (Holandia)
„Zaletą systemu Ograniczonego EDI jest dla nas możliwość
natychmiastowej wysyłki zamówień z naszego systemu
zakupów oraz integracja dokumentacji zamówienia bez
konieczności ręcznego ich wprowadzania.“
SAN POLO
LAMIERE SPA (Włochy)
„Składanie zamówień za pośrednictwem platformy
SteelUser okazało się bardzo pozytywnym
doświadczeniem. Zamówienie możemy złożyć w
odpowiadającym nam miejscu i czasie. Ponadto,
niedawno wprowadzona poprawka umożliwia szybkie
korekty już zarejestrowanych zamówień.”
Finco-Stal Serwis Sp. z o.o. (Polska)

„Nasze doświadczenia ze współpracy z firmą
ArcelorMittal w zakresie wymiany informacji na
platformie EDI (dot. zamówień) są znakomite. Zespół
ds. projektu, który w bardzo profesjonalny sposób
udzielił nam wsparcia począwszy od fazy ustaleń, przez
rozruch systemu, aż po jego pełne funkcjonowanie,
niezwłocznie reaguje na nasze potrzeby. ArcelorMittal to
jedna z wiodących firm w zakresie cyfryzacji w sektorze
stalowym i ważny partner na przyszłość.”
EMW Stahl Service GmbH
(Niemcy)

Ocena Państwa sytuacji
Mając na względzie potrzeby biznesowe oraz
konfigurację informatyczną Państwa firmy możemy
zaproponować najlepsze rozwiązania techniczne.

Wsparcie w fazie rozruchu i
wdrażania systemu
Nasi eksperci przeprowadzą Państwa przez cały proces,
począwszy od analizy biznesowej, poprzez testy, aż po
pełne wdrożenie systemu.

Prosimy o kontakt
> z naszym zespołem ds. e-biznesu:
ebusiness.support@arcelormittal.com
> z osobą odpowiedzialną za e-zamówienia:
Ingeborg Schatteman
+32 9 320 60 49
ingeborg.schatteman@arcelormittal.com
> lub z opiekunem Państwa firmy z ramienia
ArcelorMittal.

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

ArcelorMittal Europe – Flat Products

Nasze rozwiązania
cyfrowe
Poznaj e-zamówienie!
„Jesteśmy przekonani, że już niedługo proces
cyfryzacji obejmie wszystkie jednostki organizacji.
Proponujemy Państwu modyfikację sposobu działania
oraz uzyskanie przewagi nad konkurencją.”
Marc Billant

Head of Commercial Digitalisation
ArcelorMittal Europe – Flat Products

Co to oznacza dla Państwa?

4 sposoby przesyłania zamówienia - zależne od skali działalności
Rozwiązania możliwe do zastosowania bez względu na informatyczny status Państwa firmy

Zoptymalizowany proces składania e-zamówień w
firmie ArcelorMittal jest w pełni zautomatyzowany,
szybki i wygodny.

Usługa
Pełne EDI

✔

Ograniczenie ryzyka błędu
Eliminacja ręcznego składania zamówień pozwala
uniknąć błędów w procesie dokonywania
zakupów

Sformatowany
plik xls

czas opracowania zamówienia
✔ Krótszy
Szybsze uzyskanie i wprowadzenie potwierdzenia
zamówienia do stosowanego systemu(-ów)
dokumentów papierowych
✔ Eliminacja
Złożenie zamówienia drogą elektroniczną pomaga

4 stabilne rozwiązania techniczne
Klient

pozwala uzyskać przewagę nad konkurencją

Przygotowując się do procesu cyfryzacji, już dzisiaj
zyskują Państwo na efektywności i szybkości. Po
co zatem czekać?

Pełne
EDI
Ograniczone

Klient

Usługa stanowi element szerszego podejścia do
procesu cyfryzacji obejmującego kontrolę jakości,
śledzenie zamówień i dostaw oraz synchronizację
z działem Customer Service, jak również stanowi
punkt wyjścia dla kolejnych działań mających na celu
optymalizację łańcucha dostaw.

EDI

Sformatowany plik xls
Platforma Steeluser

ArcelorMittal

Zamówienie
EDIFACT
CSV
XLS (lub XML,...)
Ręczna rejestracja

Dostawca EDI

konkurencyjność
✔ Większa
Członkostwo w rosnącej społeczności cyfrowej

Platforma
Steeluser

Klient

Dostawca EDI

obniżyć poziom emisji szkodliwych dla środowiska
związków węgla

Rejestracja
zamówienia

Ograniczone EDI

XML

Przeformatowanie

✔

Łatwa i niezawodna wymiana danych
Wykorzystanie godnego zaufania i wydajnego
procesu

Steeluser

IDOC

IDOC

Rejestracja
zamówienia

