
Комуникацијата е 

клуч за водење 

глобален бизнис

Славчо Бујароски

Сигма-СБ

Поддржано од



За Sigma-SB

 Постоиме од 1995 година

 Нашата мисија е да ја направиме информатичката 
технологија лесно достапна и употреблива за нашите 
клиенти, а со тоа управувањето со бизнисите да го 
направиме поедноставно.

 ЕРП решенија за: производство, малопродажба, 
дистрибуција, градежништво, транспорт, ...
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Сигма-СБ и GS1

 Сигма-СБ е горда членка на ГС1 Македонија

 Одржани се повеќе едукативни семинари за 
следливост и безбедност

 Пилот проект за Databar

 Пилот проект за EDI

 Иницијатива за имплементација на електронска 
фактура
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Што е EDI?

 Електронска размена на податоци (EDI – Electronic 
Data Interchange) е збир на стандарди и методи за 
комуникација помеѓу два компјутерски системи преку 
која се разменуваат деловни податоци (документи) 
помеѓу компании (трговски партнери) во 
стандардизиран формат разбирлив за компјутерките 
системи. 

 Со овие стандарди, секоја компанија може да 
комуницира по електронски пат со која било друга ... 
бидејќи сите компании во суштина зборуваат на ист 
(EDI) јазик.
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Што е SSBEdi?

 SSBEdi е иднината на меѓукомпаниската 
соработка

 SSBEdi е услуга со која ќе ја унапредите размената 
на документи и информации со Вашите купувачи и 
добавувачи.
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Каде се користи SSBEdi

 FMCG

 Фармација

 HoReCa

 Логистички компании

 Градежништво

 Мода и спортска 
опрема

 Банкарство
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 Маркети

 Ресторани

 Продавници

 Производители

 Дистрибутери

 Сметководствени 
сервиси



Видео (5 min)

Видеото е 
преземено од GS1 
Македонија
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Order-To-Cash
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EDI бенефити за купувачи (1/3)

 Нарачки (параќа)
 Се скратува времето за креирање на нарачките

 Постои архивиран документ со историја на активностите –
можност да се следат активностите: кога, кој, што

 Нема праќање на нарачката преку e-mail, Excel, телефон, 
хартија

 Навремена информација дали е нарачката примена и 
прифатена од добавувачот, кога ќе биде испораката и со 
која количина
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EDI бенефити за купувачи (2/3)

 Влезни фактури (прима)
 Нема рачно внесување

Елиминација на грешки

Заштеда на време (трошоци)

 Проверка на цените во однос на нарачката

 Проверка дали испорачаната количина соодветствува со 
нарачката

 Проверка дали фактурираната количина соодветствува со 
примената
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EDI бенефити за купувачи (3/3)

 Мастер податоци за артикли (прима)
 Нови артикли и или промена на постоечки

Интерен код

Трговско име

Баркодови

Логистички податоци

 Интеграција со ГС1 Каталог (прима)

 Навремена информација за промена на цена (прима)
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EDI бенефити за добавувачи (1/3)

 Нарачки (прима)
 Нарачките пристигнуваат веднаш директно во системот кај 

добавувачот. 

 Нема рачно внесување (препишување) од e-mail, Excel, 
телефон, хартија

 Историја на нарачката со информации: кој, кога, што, 
Следливост на активностите

 Одговор на нарачка (праќа)
 Автоматска нотификација на купувачот за прифатена 

нарачка и резервирана количина, датум на испорака, ...
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EDI бенефити за добавувачи (2/3)

 Фактури кон купувач (праќа)
 „Предност“ кај купувачите, побрз истовар на стоките

 Побрза евиденција на фактурите, побрзо плаќање

 Мастер податоци за артикли (праќа)
 Информација за нови артикли со сите нивни податоци 

директно од ERP

 Рана нотификација за промена на цени, директно од ERP. 
Елиминација на ситуацијата „не го видов маилот„

 Интеграција со GS1 каталог (праќа)
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EDI бенефити за добавувачи (3/3)

 Извештај за продажба (прима) 

 Извештај за залиха (прима)

 Директен увид во залихата на полица

 Лесно управување со залихата

 Подлога за VMI (Vendor managed inventory), пред-подготвена 
нарачка 
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Како започна SSBEdi

 Август 2014 – прв состанок со Љубомир Црвенков,
директор на ИТ во Веро и ГС1 Македонија

 Ноември 2014 – беше разменета првата порака
ItemDataNotification испратена од Млекара Здравје до Веро

 Декември 2014 – Веро воведе автоматска процедура 
за книжење на влезните фактури во сите маркети

 Април 2015 – Извештај за продажба и Извештај за 
залиха беше испратен од Веро до Млекара Здравје
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SSBEdi денес

 Континуирано се зголемува бројот на корисници на ЕДИ 

 Во 2016 година вкупно се разменети:
 50.000 Нарачки

 20.000 Фактури

 Во 2017 година во првите 5 месеци просечно се разменуваат 
околу 10.000 пораки
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Корисници на SSBEdi
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SSBEdi кај Вас во 3 чекори

 Убедете се дека ќе имате бенефит од користењето на 
системот

 Откријте кој е Вашиот трговски партнер со кој имате 
најинтензивна размена на документи

 Останатото препуштете го на SSBEdi, без никакви 
обврски и 3 месеци бесплатно!

Посетете ја страницата

edi.mk



Прашања ?
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Sigma-SB

Прашка 23

1000 Скопје, Македонија

phone: +389 2 3065 944

www.sigmasb.com.mk

info@sigmasb.com.mk

Посетете ја страницата

edi.mk

http://www.sigmasb.com.mk/
mailto:info@sigmasb.com.mk


Дали знаете дека ...

 Трошоците за имплементација на SSBEdi во износ од 1800 ЕУРО 
во промотивниот период се гратис

 SSBEdi периодично организира пиво дружба после работно 
време 

 Нелт заштедува повеќе од 3 човек/часа на ден со користењe на 
SSBEdi само со еден трговски партнер

 Од 2014 година постои законска регулатива во Р.Македонија за 
употреба на Електронска фактура (без печатење на хартија!)

 Во месец Мај 2017 SSBEdi доколку заштедува само по 1 минута 
на документ, заштедил скоро 170 часа, т.е. вработен со полно 
работно време
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Sigma-SB – Ваш партнер кон иднината!
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Sigma-SB

Прашка 23

1000 Скопје, Македонија

phone: +389 2 3065 944

www.sigmasb.com.mk

info@sigmasb.com.mk

Ви благодарам на Вашето внимание!

Посетете ја страницата

edi.mk

http://www.sigmasb.com.mk/
mailto:info@sigmasb.com.mk

