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MessageBroker
Uw organisatie naadloos en
veilig integreren en verbinden
met handelspartners wereldwijd.

OVERZICHT
Als onderdeel van BluJay’s Network GTN
is MessageBroker een belangrijke
component van het Global Trade
Network, waarmee alle oplossingen van
het GTN platform zijn geïntegreerd.
De technologie is ook beschikbaar als
een gehoste integratie- en
transformatieoplossing, MessageBroker
EDI/B2B, binnen Commerce GTN. Deze
Integration as a Service (IaaS) oplossing
wordt gebruikt om uw bedrijf te
verbinden met handelspartners om zo
essentiële bedrijfsgegevens uit te
wisselen. Het is dus een oplossing voor
echte samenwerking tussen bedrijven,
waarbij e-commerce wordt
geautomatiseerd.

OVERZICHT VAN DE
OPLOSSING

BELANGRIJKSTE
FUNCTIES

›

›

›

Verbindt alle systemen met elkaar, met
alle protocollen en alle
bestandsformaten

− Eén verbinding voor al uw partners
− Eén contract
− Eén ondersteuningsteam

Is geschikt voor meerdere
berichtformaten, waaronder:

− Eén centrale locatie voor de
transformatie van uw gegevens en
controle over wat er vervolgens
gebeurt

− EANCOM/EDIFACT
− ANXI X12
− XML
− Flat ﬁle

›

Volledig beheerde service, gehost en
beheerd door BluJay Solutions

›

Kan worden geïntegreerd met
meerdere ERP- en accounting
platforms waaronder SAP, Sage en
Microsoft Dynamics AX

›

Optionele print management module

Bepaal de regels
− Beheer van bedrijfsprocessen

− TRADACOMS

›

Eén oplossing

− Gegevensvalidatie
− Automatische alerts
− Toezicht op bedrijfsactiviteiten

›

Behoud controle
− Eﬃciënt toevoegen van nieuwe
partners
− Archivering en herverwerking van
gegevens
− Toegang tot EDI-gegevens via
MessageBroker Viewer
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OPLOSSING
Als onderdeel van BluJay Solutions' Global Trade Network wordt MessageBroker standaard geïmplementeerd op
SaaS/cloud-basis. Om aan speciﬁeke eisen te voldoen, is echter ook een model voor installatie op locatie beschikbaar. Dankzij
eenvoudige conﬁguratie en standaard processen kunt u direct aan de slag en proﬁteert u van de voordelen en een snelle ROI.
MessageBroker verbindt de supply chains van allerlei soorten bedrijven en is met name geschikt voor bedrijven met vele
handelspartners, bijvoorbeeld in de retail- en productiesector.
Het open en ﬂexibele framework kan gemakkelijk worden aangepast via standaard conﬁguratie, volledig afgestemd op de
processen die u samen met uw partners hebt opgezet voor orderafhandeling en -beheersing. Het wordt geheel door BluJay
Solutions beheerd zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over de training en het behoud van EDI-vaardigheden in uw bedrijf.
Het team van experts van BluJay Solutions werkt met u samen bij het nauwkeurig analyseren van uw behoeften. Alle
communicatie-interfaces, handelspartners, berichttypen, berichtspeciﬁcaties, benodigde business intelligence en
bedrijfsprocessen worden geheel volgens uw wensen en eisen ingesteld en beheerd.
Maak verbinding met elk extern systeem of partner - u hoeft geen B2B-communicatiesoftware meer te implementeren en te
onderhouden of contracten met derden te beheren om bestanden met partners uit te wisselen.
Transformeer gegevens naar elke standaard- of eigen formaat, met volledige transformatiediensten voor alle belangrijke
internationale implementaties van EDI en XML en gegevensformaten alsmede eigen formaten via een krachtige
gegevenstransformatiemachine en uitgebreide mapping tools.
Beheers uw gegevens door event en alert management zonder de overheadkosten van interne gegevensanalyse of -beheer.
Werk samen met uw zakenpartners door management informatie te delen en rapportages via de MessageBroker Viewer.

Met MessageBroker kunt u de kracht van uw netwerk ontketenen door middel van elektronisch handelen voorbij de traditionele
grenzen. Zo kunt u uw supply chain vanuit een volledige 360° hoek bekijken. Transformeer uw bedrijfsvoering door grotere
eﬃciency en omdat u niet meer hoeft te vertrouwen op interne systemen en middelen. MessageBroker vergroot ook de snelheid
door kortere implementatietijden, snel en proactief reageren op problemen en snellere uitwisseling van informatie. Daardoor
kunt u voorbij de horizon kijken omdat al uw transacties zichtbaar zijn.

OVER BLUJAY SOLUTIONS
BluJay Solutions levert supply chain software en services voor 's werelds
meest vooruitstrevende retailers, distributeurs, expediteurs, fabrikanten
en logistieke dienstverleners. Met het BluJay Global Trade Network dat
voor een transformatie van de supply chain logistiek zorgt, kunnen
klanten de kracht van meer dan 40.000 universeel gekoppelde partners
ontketenen. BluJay stelt bedrijven in staat hun handelssnelheid te
vergroten, de supply chain te transformeren voor ongeëvenaarde
voordelen en voorbij de horizon te kijken om zo hun toekomst in de
wereldwijde economie te optimaliseren.
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