
ENTERPRISE INTEGRATION 

SERVICES:  

 

Med CGI’s Enterprise Integration 

Services skaber du let og enkelt 

integration med dine 

forretningspartnere og udveksler 

elektroniske dokumenter. 

 

Vigtige fordele 

 En "stikkontakt i væggen" - 

Integration as a Service 

 100 % integrerede VANS.DK og 

NemHandel services 

 24x365 styrede aktioner.  

 Støtte til en lang række protokoller 

og meddelelsesformater.  

 Forbrugsbaseret prisfastsættelse 

 Gennemførelse og forvaltning af 

eksternt og interte anvendte 

forbindelser.  

 Shared infrastruktur, applikationer, 

drift og ledelse indgår i servicen, 

hvilket betyder øgede 

stordriftsfordele set i forhold til en 

kundespecifik /kundeadministreret 

løsning. 
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Enterprise Integration Services 

urtige og pålidelige integrationer til dine leveran-

dører, partnere og kunder er vejen til stærkere 

relationer og effektiv samhandel. Har du undersøgt 

potentialet med integration, automatisering og digitalisering? 

 

DIN VIRKSOMHEDS DAGLIGE FOKUS OG UDFORDRING 

At sælge produkter og services og få betaling for disse er helt centralt for 

alle virksomheder. Det kræver, at de forretningsmæssige- og tekniske 

processer bindes sammen og understøtter det komplekse samspil med 

leverandører, partnere og kunder.  

At skabe og udbygge en dedikeret integrationsplatform er en stor investe-

ring. Det kræver, at du har den rette infrastruktur, de rette applikationer og 

de rette nøglepersoner til at sikre samspillet. 

 

VORES INTEGRATIONSSERVICE HAR FOKUS PÅ EDI OG MEGET 

MERE 

Alt hvad du reelt har behov for, er en integrationsservice, der spiller godt 

sammen med applikationer såvel internt i virksomheden som overfor 

eksterne partere. En løsning, som sikrer effektiv udvekling af elektroniske 

informationer både hurtigere, billigere og mere sikkert.. 

Navnet er Enterprise Integration Service og formålet er at binde dine 

centrale forretningsapplikationer sammen med dine partneres 

forretningsapplikationer. Virksomheder og forretningsapplikationer er 

forbundet til integrationsservicen via en lang række standard netværk, 

protokoller og fil- og meddelelsesformater (hvilket enkelt kan sammenfattes 

til EDI). Enterprise Integration Services er integrationsservices, der bygger 

på en række standardkoncepter til enkel og effektiv etablering og håndtering 

af integrationer på tværs af virksomheder.  

 

MÅSKE ER DET DIN VIRKSOMHED? 

Gode eksempler på anvendelse af Enterprise Integration Services og EDI / 
integration kunne være: 

 Modtagelse af elektroniske ordrer fra dine vigtigste kunder med 
automatisk ordrebekræftelse og advisering om levering 

 Afsendelse eller modtagelse af elektroniske fakturaer 

 Afsendelse af elektroniske ordrer fra dit indkøbssystem til dine vigtigste 
leverandører 

 Udveksling af logistikdokumenter 

 
Udbyttet er omkostningsreduktion via automatisering og digitalisering - 

suppleret med øget fokus på processer og compliance. 

H 



 

 

OM CGI   

CGI har 68.000 medarbejdere på 400 

kontorer i 40 lande. Vi hjælper vores 

kunder til succes ved at bringe globale 

løsninger og kompetencer til deres 

lokale dørtrin.  

 

Samtidig har vi en disciplineret tilgang 

til leverancer, som gør os markeds-

ledende inden for it-projekter til tiden og 

inden for budget. Vores forretnings-

rådgivning, systemintegration og 

outsourcing services har en høj kvalitet, 

og ved hjælp af nye teknologier og 

strategier maksimerer vi vores kunders 

investeringer og bundlinje. Det afspejler 

sig i deres tilfredshed.  

 

I de seneste 10 år har kundetilfreds-

heden i gennemsnit været over 9 på en 

skala fra 1 til 10.  
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STANDARDER HELE VEJEN 

Enterprise Integration Service leveres som en komplet Value Added 

Network Services (VANS) til understøttelse af traditionel Elektronisk Data 

Interchange (EDI), der har tæt integration til både NemHandel og 

OpenPeppol infrastrukturerne. Det betyder at der kun er én enkelt adgang 

både nationalt og internationalt. Enterprise Integration Service understøtter 

både håndtering af XML og EDIFACT.  

 

EN INTEGRATIONSSERVICE, DER KAN SKALERES 

Applikationer, der har forbindelse med mange forskellige virksomheder skal 

være sikre og pålidelige. De skal også kunne skaleres op, når 

transaktionsvolumen bliver større. Enterprise Integration Service er en 

meget sikker og pålidelig integrationsservice, der dagligt håndterer millioner 

af transaktioner. 

 

INGEN INVESTERING - BETAL FOR HVAD DU BRUGER 

Hardware, software og applikationsforvaltning er en del af Enterprise 

Integration Service. Det kræver ingen investering. Med Enterprise 

Integration Service betaler du for: 

 Et fast opstartsbeløb for at skabe forbindelse 

 Et fast årligt abonnement 

 Et fast beløb for teknisk integration 

 En afgift pr. håndteret dokument 
 

TÆT FORBUNDNET MED ANDRE CGI SERVICES 

 Global Invoice Exchange - afsendelse og modtagelse af elektroniske 
fakturaer 

 Global Invoice Scanning - outsourcet fakturascanning, inklusiv 
konvertering til elektronske formater 

 Digital Archive Service - arkivering af elektroniske dokumenter 
 

HVORFOR CGI? 

CGI har mange års erfaring med at forbinde leverandører, kunder og 

serviceudbydere - ved binde forretningsapplikationer og 

forretningsprocesser sammen. Vi håndterer mere end 20.000 integrationer 

til tusindvis af virksomheder. Vi håndterer 450 millioner meddelelser hvert 

år.  

TAG EN DIALOG MED OS 

Det er nemt og enkelt at komme i gang. Kontakt undertegnede på tlf. 21 71 

73 08 - eller tag fat i din kontaktperson hos CGI. Sammen vil vi sikre, at du 

får en sammenhængende løsning fra CGI. 

M: +45 21 71 73 08 

E: Mogens.christensen@cgi.com 

W: www.cgi.dk/dokument-og-dataservices  

mailto:Mogens.christensen@cgi.com
http://www.cgi.dk/dokument-og-dataservices

