
OM TRUECOMMERCE

TrueCommerce leverer løsninger til virksomheder, som 
ønsker en mere effektiv elektronisk samhandel med deres 
samhandelspartnere i ind- og udland, samtidig med at de 
får fuldt overblik over deres forsyningskæde.

 O 13.800 kunder verden over
 O 67 ansatte i Danmark
 O Global omsætning på $106 mio.
 O Infrastruktur i verdensklasse
 O Proaktiv overvågning af fejl i valideringen af 

elektroniske meddelelser
 O Lokal support – 24 timer i døgnet
 O Kundetilfredshed har altid højeste prioritet

Tusindvis af brugere logger dagligt på TrueCommerces 
netværk, og mange anerkendte virksomheder som 
eksempelvis Silvan, Matas, Royal Greenland og Salling 
Group har lagt deres elektroniske samhandel i hænderne 
på TrueCommerce.

TRUECOMMERCE MANAGED SERVICE

TrueCommerces EDI giver dig en hurtigere og  
mere effektiv elektronisk udveksling af dine 
forretningsdokumenter med dine samhandelspartnere i 
Danmark og udlandet. 

Den Managed Service, som vi tilbyder vores kunder i 
dagligdagen, er dér, hvor vi skaber den største værdi. 

TrueCommerce tager kompleksiteten ud af EDI. Vi tilbyder 
at overvåge og vedligeholde din løsning for dig, vi bidrager 
med løbende sparring, og vi indgår som en del af dit team. 
Således kan du fokusere på din kerneforretning.

Vores EDI-løsning leveres som en Managed Service, der er 
inddelt i tre serviceniveauer. Dette gør det nemt for dig at 
få et overblik over, hvilken funktionalitet og service, der er 
omfattet af dit abonnement. 

Denne gennemsigtighed er kernen i vores ambition om 
at gøre EDI nemt for vores kunder – sammen med vores 
mangeårige erfaring og styrke inden for rådgivning og 
funktionalitet til proaktiv monitorering.

EDI-INTEGRATION TIL ERP

TrueCommerce integrerer til alle gængse ERP-systemer, 
og vi er særligt stærke i Microsoft Dynamics og SAP 
Business One, som vi har udviklet integrationsmoduler til.

Dansk producent integrerer deres elektroniske 
dokumentflow med Dynamics Business Central, for at 
understøtte dropshipping med Wupti.

Dropshipping er en forretningsmodel, hvor detailhandleren 
ikke har et fysik lager, men i stedet overfører kundernes 
ordrer og forsendelsesoplysninger til enten producenten, 
en anden forhandler eller en grossist, der derefter sender 
varerne direkte til kunden.

Med en dropshipping-portal får du og dine leverandører 
de værktøjer og den gennemsigtighed, I har behov for til 
at håndtere ordrer og forsendelse, lige så effektivt som 
hvis varerne blev sendt fra dit eget lager. På den måde 
kan du opnå fuldt overblik over din samhandel, fordi 
portalen fungerer som én samlet platform for alle dine 
forsyningskæder – dropshipping, levering til butik og 
levering til lager.

TrueCommerces kunde er en dansk producentvirksomhed, 
der har eksisteret i 10 år. Virksomheden har en fysisk butik 
og en webshop, som de understøtter med en elektronisk 
dokumentudveksling direkte til og fra deres Dynamics BC. 

I deres samarbejde med TrueCommerce har de opnået:

        Effektiv, automatisk og præcis udveksling af data 

        Detailhandleren opnår et konstant overblik over 
        lagerstatus 

        Styrket samarbejde mellem leverandør (producent)
        og kunde (detailhandler)

Ring til os på +45 4582 1600, eller send
en mail: partnerdk@truecommerce.com
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Company Profile

Integration til alle 
gængse ERP- 
systemer, bl.a.:

"Målet med TrueCommerce var at nedbringe transaktionsomkostningerne og gøre vores 
processer hurtigere for at sikre en bedre service til kunderne. I dag kan vores forretning ikke 
hænge sammen uden EDI. Det binder et netværk af kunder, leverandører og logistik  
sammen, så vi har mere effektive forretningsprocesser" 

Lars Bo Hassinggaard, Corporate IT Manager, Royal Greenland A/S

TrueCommerce samarbejder allerede 
med flere anerkendte Dynamics-huse, 
hvor vi sammen sikrer, at vores 
kunder får den bedst mulige løsning. 
Vi er den eneste EDI-udbyder på 
markedet, som tilbyder 
integrationsmoduler specielt til 
Dynamics i kombination med et 
globalt samhandelsnetværk (VANS). 
Som vores partner har du derfor en 
unik konkurrencefordel, fordi du kan 
tilbyde en samlet integreret løsning til 
dine potentielle kunde.




