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MICROSOFT BIZTALK SERVER 

CGI tilbyder en komplet platform for 

udveksling af elektroniske dokumenter 

tilpasset til din virksomheds behov. 

 

Vi har mange års erfaring med analyse, 

planlægning og implementering af 

elektronisk samhandel og kan hjælpe 

dig, uanset hvilket ERP-system du har.  

 

Vores integrationsarkitekter har en solid 

erfaring med en bred vifte af 

teknologier og kan til enhver tid rådgive 

omkring behov, processer og løsninger.  

 

 

 

 

YDERLIGERE INFORMATION 

Vil du vide mere, er du velkommen til at 

kontakte Torben Christiansen hos CGI: 

 

Tlf.: 29 48 11 23 

E-mail: torben.christiansen@cgi.com 
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Microsoft BizTalk Server 
– Værdifuld kommunikation 

ommunikation mellem virksomhed og samarbejds-

partnere er, og har altid været, en væsentlig 

parameter for at kunne imødekomme krav og 

forventninger. 

ELEKTRONISK SAMHANDEL ER BUSINESS TO BUSINESS 

Virksomheden leverer forskellige typer dokumenter til kunder og leveran-

dører, som så svarer igen med nye dokumenter. Det typiske eksempel er et 

ordre- og fakturaflow, men det kan være alle former for kommunikation og 

transaktioner, som er værdiskabende for begge parter. Ofte foregår den 

kommunikation ved at dokumenterne skrives ud og sendes med posten. 

Men i takt med at virksomheden, kundekredsen, antal leverandører osv. 

vokser, samt krav til fleksibilitet, rettidighed og dokumentation er stødt 

stigende, er kommunikationen i sig selv blevet et omkostningstungt led. 

 

Elektronisk samhandel er kommunikation mellem business to business og 

giver mulighed for at reducere omkostningerne markant - samtidig med at 

kvaliteten højnes.  

 

CGI´S FRAMEWORK FOR ELEKTRONISK SAMHANDEL  

Enhver virksomhed har ”dens egen” måde at drive forretning på, og det 

smitter af på den elektroniske handel. Dette medfører, at der er varierende 

krav til systemer, og ikke mindst til samarbejdspartnere, med henblik på 

fleksibilitet og rentabilitet. 

CGI har udviklet et framework for elektronisk samhandel baseret på 

Microsoft BizTalk Server, som blandt andet er et fleksibelt værktøj til 

håndtering af alle elektroniske transaktioner mellem virksomhed og 

samarbejdspartnere. 

Vores framework for elektronisk samhandel har stabilitet og fleksibilitet 

kombineret med anvendelsen af defacto standarder i fokus. Dette giver en 

ensartet proces for oprettelse af nye samarbejdspartnere og vedligehold af 

nuværende samarbejdsaftaler. Samtidig tages hensyn til eventuel tilpasning 

til den enkelte samarbejdspartner. 

 

Standarder 

Vores framework for elektronisk samhandel bygger på de mest anvendte 

standarder for dokumentudveksling i Danmark. Herunder EdiFact og 

OIOUBL, men også internationale standarder som X12 og UBL. Derudover 

understøttes de fleste proprietære eller hjemmelavede dokumentformater, 

så virksomhedens interne systemer kan fungere som sædvanligt uden 

behov for ændringer. 
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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 

markedsledende inden for it-projekter til 

tiden og inden for budget. Vores 

forretningsrådgivning, system-

integration 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 kundetilfredsheden i 

gennemsnit været over 9 på en skala 

fra 1 til 10. 
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CGI 

Lautruphøj 10 

2791 Ballerup 

Tlf.: 44 78 40 00 

Fax: 44 78 40 01 

 

For yderligere information om CGI, se 

www.cgi.dk 

Fleksibilitet 

Vi tilbyder en platform, som opererer ud fra en fælles kerne, men som kan 

tilpasses til den enkelte samarbejdspartners behov. Systemet udvides efter 

behov, og der er hverken en øvre eller nedre grænse for, hvor mange 

samarbejdspartnere man kan have. Systemet er heller ikke afhængigt af 

bestemte ERP-systemer. Det betyder ikke noget, om du anvender 

Dynamics AX, SAP, noget helt tredje eller ligger i skyen. 

 

Stabilitet 

Stabilitet er hjørnestenen i et velfungerende forretningsflow og sikres 

igennem BizTalks garanti for dataleverancen. Vores framework for 

elektronisk samhandel sikrer, at alle korrekte dokumenter sendes til eller fra 

modtageren uanset servernedbrud, manglende forbindelse til internettet, 

manglende diskplads eller andre forhindringer, som kan opstå. 

Frameworket sikrer også en stabil udveksling af data, uanset om du 

foretrækker at anvende en VANS-leverandør eller kommunikation direkte 

med samarbejdspartneren. 

 

Datakvalitet 

Vores framework for elektronisk samhandel indeholder nogle 

grundlæggende krav til data, som kombineret med datavalidering, sikrer, at 

der kun udveksles dokumenter, som lever op til specifikationerne. 

 

Sporbarhed 

Løsningen bearbejder langt størstedelen af alle de dokumenter, der kommer 

igennem uden fejl. Men i de tilfælde, hvor der er noget i vejen med 

dokumentet, kan du spore, hvor fejlen er opstået, og hvorfor den er opstået.  

 

Drift 

Frameworket anvender de standardværktøjer, der følger med BizTalk, og 

tilbyder derfor et fælles interface for konfiguration og fejlfinding, ligesom 

systemet kan overvåges af de fleste overvågningsværktøjer. 

 

Skalerbarhed 

BizTalk Server kan skaleres efter behov og vil derfor kunne anvendes i de 

fleste scenarier, hvor der er behov for en stabil og fleksibel udveksling af 

data.  


