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EDI (Electronic Data Interchange) ehk elektrooniline 
andmevahetus võimaldab ettevõtetel kiirendada 
üksteisele dokumentide edastamist ning muuta 
nende käsitlemist kasutajate jaoks oluliselt 
mugavamaks, kiiremaks ja turvalisemaks. 
Lahendus tagab dokumentide jõudmise turvaliste 
kanalite kaudu õigel kujul õigel ajal õigesse kohta 
ilma üleliigse vaevata. 

Saatja saab edastada dokumendi (nt tellimuse) 
saajale ilma, et seda oleks vaja süsteemist 
väljastada paberil või PDFina, seejärel edastada ja 
saajal uuesti sisestada tarkvarasüsteemi. Telema kui 
EDI operaatori kaudu saab e-dokumente vahetada 
otse süsteemist-süsteemi.

Tänapäeval on elektrooniline dokumendivahetus 
pigem standard kui erand ning Telema võrgus 
on enam kui 3000 kauplust ja üle 1000 tarnijat. 
Partnerite loetelu leiab veebilehelt  
http://www.telema.eu/clients .

Miks valida Telema EDI?

Microsoft Dynamics NAV jaoks loodud Telema EDI 
moodul võimaldab kasutajal e-dokumente vastu 
võtta ja väljastada otse Dynamics NAV-st.

 ▪ AEG - Paraneb müügiprotsessiga seotud  
dokumentide (tellimused, arved) käsitlemiskiirus.

 ▪ TÄPSUS - Paraneb tellimuste sisestamise ja nende 
täitmise täpsus.

 ▪ PAREM ÜLEVAADE - Paraneb ülevaade 
dokumentide liikumise üle: saabumise ja 
edastamise aja kontroll.

 ▪ KIIREM TELLIMIS- JA TARNEPROTSESS - Suureneb 
ostjate tellimisvõime. Ostjad saavad ühest kohast ja 
neile sobival ajal tellida kaupa paljudelt tarnijatelt.

 ▪ (KULU)EFEKTIIVSUS  - Väheneb dokumentide 
käsitlemise kulu, ühekordne andmete sisestamine.

Microsoft Dynamics NAV 
Telema EDI 
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Turvaline andmevahetus
Dynamics NAV Telema EDI moodul kasutab 
Telema andmevahetuskomponenti, mis loob 
andmevahetuseks turvalise krüpteeritud 
ühenduskanali Telema serveri ja NAV-i vahel.

Ülevaade saabunud ja väljastatud 
dokumentidest
 ▪ Saabunud e-dokumentide detailne register ja 
käsitlemise staatus

 ▪ Väljastatud e-dokumentide detailne register ja 
käsitlemise staatus

Toetatud dokumendid ja liikumise suund
Kasutusele võetavad e-dokumendid määratakse 
tehingupartneripartnerite lõikes. Standardpaketis 
on toetatud järgmised dokumendi liigid:
 ▪ Müügitellimuse (sh tagastuskorralduse) 
vastuvõtmine

 ▪ Müügilähetuse/saatelehe väljastamine
 ▪ Tarnekinnituse vastuvõtmine
 ▪ Müügiarve (sh kreeditarve) väljastamine

Moodulit saab laiendada (arendus) täiendavate 
dokumendi liikidega.

Automatiseeritud protsess
 ▪ E-dokumentide vastuvõtmise ja saatmise saab 
automatiseerida, seadistades selle soovitud 
sagedusega Dynamics NAV Tööjärjekorda.

 ▪ Vigadest dokumentide käsitlemisel teavitatakse 
võtmekasutajat rollikeskuse teatega, mis võimaldab 
koheselt märgata probleeme, neid otse avada ning 
lahendada.

Eeldused Telema EDI mooduli 
kasutamiseks

 ▪ Telema EDI operaatori teenuse kasutamine 
(liitumine).

 ▪ Dynamics NAV Telema EDI mooduli litsents 
(litsentsi tellimine NAV partnerilt).

Liidese kasutamiseks vajalikud objektid on 
Microsoft Dynamics NAV 2015 Eesti versiooni osa ja 
moodul aktiveeritakse litsentsi laiendamisega. 

Kontakt
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BCS Itera AS
Mäealuse 2/1,  
Tallinn 12618
Tel. +372 650 3380 
itera@itera.ee
www.itera.ee

Columbus Eesti AS
Veerenni 58 A
Tallinn 11314
Tel. +372 606 2600 
eesti@columbusglobal.com
www.columbus.ee

HÄT Systems OÜ
Pärnu mnt 141
Tallinn 11314
Tel.  +372 881 0400 
hat@hat.ee
www.hat.ee

Fujitsu Estonia AS
Mustamäe tee 16
Tallinn 10617
Tel. +372 627 2300 
info@ee.fujitsu.com
www.fujitsu.ee

Omadused


