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Kā uzsākt EDI? 
Ja jūsu uzņēmums lieto uzskaites programmatūru 1C: 
Tirdziecības vadība 8, e-dokumentu apmaiņas uzsākšanai 
ar vairāk kā 4000 partneriem Baltijā, un visu EDI 
priekšrocību izmantošanai, vajadzēs spert tikai trīs 
vienkāršus soļus:  

1. Sazinieties ar Fast Soft SIA (www.fastsoft.lv) 
speciālistiem +371 67 504 520 vai o�ce@fastsoft.lv  
un Telema EDI Modulis tiks aktivizēts 2 darba dienu 
laikā. 

2. Lai pievienotos Telema EDI tīklam, lūdzu rakstiet 
telema@telema.com  vai zvaniet +371 67 930 031. 
Pēc līguma parakstīšanas, vienas darba dienas laikā , 
jums tiks izveidots konts Telema EDI sistēmā, kā arī 
radīti savienojumi ar jūsu tirdzniecības partneriem  

3. Vienojieties ar saviem tirdziecības partneriem par 
elektronisko dokumentu pielietošanu un EDI kā 
komunikācijas kanālu. Veiciet nepieciešamās 
izmaiņas savstarpējos līgumos. 

 
 

Maksa par  Fast Soft pakalpojumiem:   
•  Vienreizēja maksa par Telema EDI Moduļa 

aktivizēšanu programmatūrā 1C: Tirdziecības 
vadība 8 līdz 220 € + PVN. Nestandarta procesu 
gadījumos lūdzu sazinieties ar FastSoft 
speciālistiem. 

Maksa par  Telema pakalpojumiem:  
     

  
 

•

 

Maksa par dokumentu apmaiņu

 

sastāv no 
ikmēneša abonēšanas maksas un tarifa par 
dokumentiem (kopā sākot no 9 € mēnesī).

 

Electronic Data Interchange (EDI) ir uz vienotiem standartiem balstīts elektronisko 
dokumentu apmaiņas process, no vienas datorsistēmas uz otru, bez cilvēka iejaukšanās. 

Ieguvumi no EDI pasūtījumiem un rēķiniem 
•  LAIKS – ātrāka pasūtījumu un rēķinu apstrāde 
•  PRECIZITĀTE – mazāk kļūdu, jo tiek samazināts cilvēciskais faktors 
•  DROŠĪBA – dokumentu aprite notiek starp autorizētām personām caur drošiem kanāliem 
•  EFEKTIVITĀTE – mazinās dokumentu apstrādes izmaksas, jo dati nav jāievada atkārtoti 
•  ĀTRĀKS PIEGĀDES CIKLS – paātrinās preču piegāde veikaliem un savukārt rēķinu apmaksa 

 

Telema EDI Modulis programmatūrā 1C: 
Tirdzniecības vadība 8 rada tehnisku  iespēju EDI 
pasūtījumu, rēķinu un citu e-dokumentu apritei 
starp Telema EDI tīklā esošajām kompānijām. 
Partneru sarakstu var apskatīt 
www.telema.eu/klienti 
Fast Soft programmatūra 1C: Tirdzniecības vadība 8 
atbalsta šos pārdošanas procesa soļus un 
dokumentus:                      

•  Pasūtījumu saņemšana (ORDER) 
•  Rēķinu sūtīšana (INVOICE) 

    

 

 

Kādas ir EDI izmaksas? 
 

Kas ir Telema EDI Modulis? 
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Telema EDI un 1C: Tirdzniecības  vadība 8   


