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Dagfinn Fakta

Elektronisk handel

Dagligvarebransjens
felles innkjøpssystem

Dagfinn er dagligvarebransjens felles
innkjøpssystem og benyttes av leverandører til
dagligvarebransjen. Dagfinn er en
portalløsning, som tilrettelegger for elektronisk
handel mellom dagligvarekjedene i Norge og
deres leverandører.

All handel mellom dagligvarekjedene og
leverandørene i Norge skal foregå elektronisk.
Som leverandør vil du gjennom Dagfinn
tilfredsstille bransjens krav om elektronisk
handel.  

Dagfinn gir leverandøren mulighet til å motta en
elektronisk ordre fra dagligvarekjedene. Ved
mottak av ordre, kan leverandøren sende en
ordrebekreftelse tilbake til kjedene med
informasjon om hvilke varer han kan levere.
Når varene er plukket fra lager, sender
leverandøren en pakkseddel basert på
ordrebekreftelse og faktisk pakkede varer. Når
varene er fysisk sendt, avsluttes den
elektroniske handelsprosessen med at
leverandøren sender en elektronisk faktura til
kjedene. Fakturaen blir automatisk generert
basert på informasjon i pakkseddelen. På
denne måten får leverandøren en effektiv og
kostnadsbesparende arbeidsprosess mot
dagligvarekjedene. 

Dagfinn har funksjonalitet for generering av
transportetiketter (med strekkoder) som skal
følge den fysiske forsendelsen av varer.
Dagfinn er integrert mot markedsledende
leverandører av printere for utskrift av
transportetiketter. Dagfinn bygger også
fortløpende et komplett vare- og prisregister.
Dagfinn-systemet bruker dette registeret til å
automatisk fylle ut informasjon på pakkseddel
og faktura for leverandøren. Vare- og
prisregisteret benyttes i leverandørens
handelsprosess med dagligvarekjedene, og
gjør at prosessen i størst mulig grad foregår
automatisk. Leverandørene sparer tid og får en
effektiv og kostnadsbesparende
handelsprosess mot dagligvarekjedene gjennom
Dagfinn.

- Internet Explorer v6.0 eller nyere
- Windows 95/98/2000/XP/NTVista
- Tilgang til internett

Systemkrav

T +47 06500
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EVRY er Nordens største
møtesplass for elektronisk
samhandling. Over 15 000
virksomheter benytter våre
tjenester og vi håndterer
samfunnskritisk informasjon
- hver dag!!

Mer informasjon

For ytterligere informasjon
og demonstrasjon av
produktet, ta kontakt med
oss. Ring 06500 eller send
en e-post til
dagfinn@evry.com

Om Evry

EVRY er et av Nordens
ledende IT-konsern med
sterk lokal og regional
tilstedeværelse i 50 nordiske
byer. Gjennom innsikt,
løsninger og teknologi
bidrar EVRY til å utvikle
fremtidens
informasjonssamfunn, og på
denne måten skaper
selskapet daglig verdier til
det beste for kundenes
virksomhet og samfunnet.
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