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WinPrece + Telema EDI 
EDI pasūtījumu un EDI rēķinu apmaiņa ar 

3800 veikaliem un 1200 piegādātājiem.  

Kas ir EDI? 

Elektroniskā datu aprite (EDI, no angļu - Electronic Data Interchange) attiecas uz lietišķo dokumentu pārsūtīšanu no 
vienas datorsistēmas un citu datorsistēmu elektroniskā formātā, piemēram, pārdošanas pasūtījumu vai rēķinu apmaiņa 
e-dokumentu veidā. E-rēķini ir ātrāki un lētāki par papīra rēķiniem. Tiek lēsts, ka vairāk nekā 50 EUR var tikt ietaupīti 
vienā darījumā, aizstājot papīra dokumentus ar e-dokumentiem. 

Kā jūs to varat iegūt? 
Ja izmantojot programmas ANKRAVS WinPrece versiju 5.00.13.12 vai jaunāku, tagad ir iespējams uzsākt e-rēķinu un e-
pasūtījumu apmaiņu ar 4000 partneriem Baltijā tikai ar dažiem peles pogas klikšķiem! Vienkārši piezvaniet "ANKRAVS" 
SIA uz tālr. 67383633, 63782114 un "Telema Modulis" WinPrece programmā jums tiks aktivizēts. Telema Modulis 
tehniski nodrošina dokumentu apmaiņu ar visiem Telema EDI tīkla dalībniekiem. Jums vajadzēs arī sadarbības līgumus ar 
saviem tirdzniecības partneriem un ar Telema. 

Cik tas maksā? 

Par Telema Moduļa aktivizāciju programmā WinPrece jums nav 

jāmaksā. Par dokumentu apmaiņu tiek maksāta mēneša maksa un 

maksa par katru nosūtīto dokumentu (līdzīgi kā tālruņa līnijas 

abonēšanā). Mēneša maksa ir sākot no 9 eiro maziem 

uzņēmumiem. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar 

Telema speciālistiem pa tālr. 67930031. 

Nav jāapgūst jauna programmatūra. Jūs 

joprojām strādājat ierastajā WinPrece vidē. 

Telema Moduļa izmantošana ir vienkārša. Pēc 

lietotāja pieprasījuma, Telema Modulis var 

veikt pasūtījumu un rēķinu gan saņemšanu gan 

nosūtīšanu. Tiek izvēlēta nodaļa/noliktava 

(atbilstoši WinPrece lietojumam) kurā 

dokumenti tiks saņemti vai no kuras 

dokumenti tiks nosūtīti. E-dokumentu apmaiņa 

notiek nepastarpināti ar Telema EDI sistēmu. 

Uzsākot Telema Moduļa lietošanu, jāiestata 

parametri savienojumam ar Telema EDI 

sistēmu. ANKRAVS servisa daļa sniegs sīkāku 

informāciju par Telema Moduļa lietošanu. 

Vai lietošana ir sarežģīta? 

• LAIKS – pasūtījumu un rēķinu apstrādes laiks samazinās 

• PRECIZITĀTE – pieaug precizitāte un cilvēciskās kļūdas samazinās 

• DROŠĪBA – dokumenti tiek piegādāti pa drošiem kanāliem autorizētiem saņēmējiem 

• IZMAKSU EFEKTIVIZĀCIJA – nav divkārša datu ievade, daudz mazākas datu apstrādes izmaksas 

• ĀTRĀKA PIEGĀDE –  samazinās laiks, kas nepieciešams, lai prece nonāktu veikalā 
 

Ieguvumi no e-rēķiniem un e-pasūtījumiem 


