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Tietojen siirto Gollista Netvisoriin

on nyt mahdollista!

Hei Golli-asiakkaamme!

Paljon toivottu tietojen automaattinen siirto Gollista Netvisoriin on nyt

mahdollista. Palvelujen välille on toteutettu liittymä, jonka avulla Gollissa

tehtyjen toimitusten tiedot siirtyvät käsittelyn päätteeksi digitaalisesti

tavarantoimittajan omaan Netvisor-ympäristöön.

Automaattisen tiedonsiirron avulla säästät aikaa ja vältät inhimillisiä

näppäilyvirheitä, kun manuaalista tilausten kopiointia ei tarvitse tehdä.

Tiedonsiirto käyttöön kahdessa viikossa

Jos kiinnostuit, ole yhteydessä asiakaspalveluumme. Sovimme kanssasi

kartoitustapaamisen, jossa varmistamme ratkaisun soveltuvuuden

yrityksesi käyttöön. Liittymä Gollin ja Netvisor-ympäristösi välillä on valmis

14 vuorokauden sisällä kartoitustapaamisesta.

 

Kertaluontoinen tiedonsiirron käyttöönottokulu on alkaen 1960 € ja

vuosimaksu sisältäen Golli-vuosimaksun 2650 € (alv. 0 %).
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Data transfer from Golli to Netvisor

is now possible!

Hello Golli customer,

The much-desired automatic transfer of data from Golli to Netvisor is now

possible. An interface has been implemented between the services, with the

help of which the data of the deliveries made in Golli are digitally

transferred to the supplier's own Netvisor environment at the end of the

processing.

With the help of automatic data transmission, you save time and avoid

human typing errors when you don't have to manually copy orders.

Data transfer available in two weeks

If you are interested, contact our customer service. We will arrange a

mapping meeting with you, where we will ensure the suitability of the

solution for your company's use. The connection between Golli and your

Netvisor environment will be ready within 14 days of the mapping meeting.

The one-time data transfer commissioning fee is from 1 960 € and the

annual fee, including the Golli annual fee, is 2 650 € (VAT 0%).

Read more

Are you interested? Please

contact our Customer Service

GS1 Customer Service

asiakaspalvelu@gs1.fi

+358 10 739 2300

GS1 Finland Oy

GS1 Finland on puolueeton, voittoa

tavoittelematon organisaatio.

Kehittämämme globaalit standardit

määrittelevät tavat yksilöidä, tunnistaa ja

jakaa tietoa eri toimijoiden välillä.
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