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BluJay’s Network GTN 
oplossingen vereenvoudigen 
e-Commerce

OVERZICHT

›

›

MessageBroker is geschikt voor alle 
speciale en eigen formaten en alle soorten 
messaging-standaarden inclusief elke 
wederzijdse conversie:

− EDIFACT/EANCOM

− ANSI X12

− TRADACOMS

− GS1 XML

− SAP IDoc

− Proprietary XML

− Flat file

− CSV 

De KRACHT van ALLE: BluJay verbindt ALLE 
systemen met behulp van ALLE protocollen 
met ALLE bestandsformaten

De hedendaagse snelle zakelijke 
omgeving is uitdagend — ongeacht de 
bedrijfstak. Om concurrerend te 
blijven, realiseren organisaties zich dat 
de automatisering van 
integratietechnologieën, zoals EDI, 
essentieel is voor het overleven en 
cruciaal voor zowel de omzet als 
kostenbesparingen. BluJays Network 
GTN oplossingen vereenvoudigen 
e-commerce door organisaties 
naadloos met handelspartners te 
verbinden, waardoor de 
organisatorische efficiency en 
informatie-integriteit worden 
verbeterd en een voor de toekomst 
geschikt platform wordt gecreëerd dat 
zich aanpast naarmate uw bedrijf 
groeit. Het BluJay Global Trade 
Network is het grootste ter wereld; 
een krachtig netwerk dat de voordelen 
biedt van universele connectiviteit met 
40.000+ deelnemers.

›
›

›

›

›

›

Naadloze verbinding met handelspartners

Integratie van gegevens in elk formaat vanuit 
elk systeem of locatie met elk ander systeem 
of locatie

Integratie met meerdere ERP- en 
boekhoudprogramma’s 

Verkrijgen van ‘one window on the world’ 
met oplossingen voor organisaties van alle 
afmetingen

Verlaging van operationele kosten voor 
echte waarde   

Leveren van vitale flexibiliteit/schaalbaarheid 
voor flexibele bedrijfsbeslissingen
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MessageBroker
MessageBroker Web
MessageBroker Viewer

MessageBroker
Solutions

OVERZICHT VAN DE 
OPLOSSING



MessageBroker is een gehoste bedrijfsintegratie- en -transformatieoplossing die de noodzakelijke nauwe koppeling biedt tussen 
bedrijfssystemen, eBusiness-systemen en andere applicaties.

De oplossing wisselt essentiële bedrijfsinformatie uit met klanten, leveranciers en partners en is daardoor een echte 
samenwerkende bedrijfsoplossing. Dankzij deze integratie kunt u uw efficiency verhogen en de levertijd verkorten, en dus 
genieten van de voordelen van kostenbesparingen en het vermogen om nieuwe omzet te genereren in een supply chain met 
steeds maar toenemende eisen.

MessageBroker biedt u de mogelijkheid alle gegevens in alle formaten via alle communicatiekanalen te verbinden, te 
converteren en te beheren. Zo kunt u uw bedrijfskansen maximaliseren en de verwerkingskosten van elektronische transacties 
minimaliseren, waardoor u optimaal kunt samenwerken met uw partners door belangrijke bedrijfsinformatie te delen.

MESSAGEBROKER
Gehoste EDI-integratie direct beschikbaar

Maak verbinding met elk intern of extern systeem. 
MessageBroker lost alle complexe problemen op van het 
verbinden van meerdere partners door één interface te 

bieden voor de uitwisseling van informatie met uw 
handelspartners.

Converteer gegevens naar elk standaard- of eigen formaat. 
MessageBroker biedt volledige transformatiediensten voor 
alle belangrijke internationale implementaties van EDI en 
XML  gegevensformaten alsmede eigen formaten via een 

krachtige ‘alle-naar-alle’ gegevens transformatie machine en 
uitgebreide mapping tools.

Beheer uw gegevens door event en alert management. De 
gegevensvalidatie van MessageBroker garandeert de 

structurele integriteit van gegevensbestanden en controleert 
of deze aan standaard en speciale bedrijfsregels voldoet. Bij 
afwijkingen ontvangt u een alert. Beheers uw supply chain 

zonder de overheadkosten van gegevensbeheer. 

Werk samen met uw partner door toegang tot en delen van 
belangrijke informatie. MessageBroker kan u helpen toegang 
te krijgen tot waardevolle informatie en biedt parameters en 
toegang tot BluJays MessageBroker Viewer, dat een realtime 

overzicht van transactiegegevens via de service biedt.

Maak verbinding Converteer 

Beheer Werk samen 
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BluJays MessageBroker Web is een eenvoudig, volledig modulaire, web-based oplossing waarmee directe elektronische 
transacties met al uw leveranciers en handelspartners kunnen worden uitgevoerd. MessageBroker Web is geschikt voor elke 
organisatie die elektronisch moet handelen met meerdere handelspartners, zelfs met degenen zonder enige ervaring met of 
levering van EDI. Het systeem kan worden gebruikt door handelspartners van elke omvang – van de kleinste leveranciers met 
minimale systeemkennis tot de grootste, die wellicht al sommige andere systemen gebruikt. Met BluJays Global Trade Network 
bent u direct verbonden met meer dan 40,000 supply chain partners, waardoor nieuwe leveranciers snel kunnen worden 
toegevoegd.

BluJays MessageBroker Web minimaliseert kosten en complexiteit door:
− Eén ‘window on the world’ 
− Een eenvoudig prijsstellingsmodel gebaseerd op het aantal leveranciers en verwerkt gegevensvolume
− Snelle, eenvoudig en realiseerbare ROI

Verbeter de tevredenheid van leveranciers en partners met betere, efficiëntere facturering
Met MessageBroker Web kunt u ook de verwerkingstijd, het afdrukken en de verzend- en opslag-/archiveringskosten van 
papieren facturen verminderen. Fouten door handmatige invoer van gegevens worden voorkomen en facturen worden sneller 
ontvangen en verwerkt. Met complete transparantie van het proces en audit trail kunt u factuurgegevens realtime controleren 
en factuurvolumes beheersen, waardoor u volledige controle en transparantie van het afleveringsproces hebt — en verloren 
facturen tot het verleden behoren.

MESSAGEBROKER WEB
Maximaliseer de efficiency van uw supply chain door elektronisch verbinding te maken met al uw partners.

Behoud van transparantie van uw elektronische supply chain is essentieel. Door alle transacties via één intuïtieve portal te 
kunnen bekijken, kunt u snel reageren op vragen van  uw medewerkers en van partners. Door een van BluJays EDI-oplossingen 
als uw B2B gateway te gebruiken, bent u ervan verzekerd dat al uw gegevens via één beveiligd en robuust kanaal worden 
verwerkt. Door MessageBroker Viewer toe te voegen, kunt u altijd de status van deze gegevens bekijken.

− Bekijk alle gegevens die via BluJays Global Trade Network zijn verwerkt, ongeacht de connectiviteitsmethode met uw 
partner, inclusief VAN’s, AS2, FTP, MessageBroker en MessageBroker Web portals. 

− Zoek snel de gegevens die u nodig hebt – filter op elke combinatie van partner, type bericht, datum/tijd en berichtstatus. 

− Zoek specifieke bestanden door te zoeken op EDI-referentienummers of door gebruik van documentreferenties, zoals 
ordernummer, factuurnummer of polisnummer.

− Bekijk de gehele levenscyclus van een transactie met uw partners – door bijvoorbeeld op ordernummer te zoeken, worden 
alle bestanden met die referentie weergegeven, inclusief voorafgaande verzonden berichten en facturen. 

− Bekijk elk bericht voor meer gedetailleerde belangrijke informatie zoals bestandsaanmaaknummer en aantal documenten 
in het bestand. 

− Open het EDI-bericht zelf en deel dit met anderen om vragen te helpen beantwoorden.

Of u nu een bestaande BluJay EDI-klant bent die op zoek is naar meer beheer en efficiency of zoekt u naar een volledig 
uitbestede oplossing die u de transparantie biedt u die nodig hebt om te reageren op bedrijfsbehoeften, MessageBroker Viewer 
biedt één “window into your B2B world”.

MESSAGEBROKER VIEWER
Zie precies wat er gebeurt met uw geïntegreerde EDI-oplossingen.
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BluJay Solutions helpt bedrijven over de hele wereld uit te blinken in 
logistiek en handelscompliance – het zit in ons DNA. Middels een 
combinatie van data, netwerken en applicaties, geleverd op de BluJay 
Way, voorziet ons DNA-platform in het verkrijgen van een frictieloze 
supply chain voor duizenden toonaangevende fabrikanten, retailers, 
distributeurs, expediteurs, douane-expediteurs, vervoerders en 
logistieke dienstverleners.

OVER BLUJAY SOLUTIONS
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Ondersteund door een stabiele en beveiligde architectuur die 24/7 bedrijfscontinuïteit biedt, zijn de BluJay Network GTN 
oplossingen de beste keuze voor bedrijven in diverse bedrijfstakken inclusief Retail, Food Services, Wholesale, productie en 
financiële diensten.
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