MyTRUMPF
Připojení rozhraní
OCI k E-shopu
TRUMPF

Rozhraní OCI mezi Vaší evidencí zásob zboží a E-shopem TRUMPF
Rozhraní OCI Vám umožňuje komfortní a efektivní nákup Vašich náhradních dílů. Můžete využívat mnohostranné výhody našeho Eshopu TRUMPF a současně dodržovat Vaše interní schvalovací procesy a Vaše standardy. Propojte Váš systém evidence zásob zboží
(ERP) přímo s E-shopem TRUMPF.

Obráběcí stroje / elektrické nářadí
Laserová technika / elektronika

Připojení OCI k MyTRUMPF: Inteligentní rozhraní
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Využívání výhod E-shopu

Individuální ceny a disponibilita

Profitujte ze všech výhod E-shopu TRUMPF, objednávejte ale
ve Vašem vlastním systému evidence zásob zboží s Vašimi
vlastními procesy schvalování a objednávání.

Individuální zákaznické ceny a disponibilitu zboží lze zjistit v
reálném čase a není nutné je již ukládat a aktualizovat v ERP
systému.

02

05

Úspora času v procesu objednávání

Rychlejší objednávání vhodných dílů

Ušetřete v budoucnu při vytváření objednávky drahocený čas již není nutné manuální duplicitní zadávání do ERP systému.
Kromě toho odpadá časově náročná péče o kmenová data,
jelikož údaje jsou přebírány automaticky. Ani přihlášení na
zákaznický portál MyTRUMPF není zapotřebí.

Jednoduše si vygenerujete seznamy oblíbeného zboží, které
můžete opakovaně používat jako předlohu. Identifikujte díly
Vašich strojů v rozkladových výkresech a přímo je
objednávejte. Nebo využijte funkci rychlého objednávání Quick
Order pro přímou objednávku pomocí čísel materiálů.
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Omezení zdrojů chyb

Rychlé nastavení

Díky automatizovanému předávání údajů jsou eliminovány
zdroje chyb, jako např. záměna čísel.

Díky standardnímu rozhraní integrujete OCI bez velkých
nákladů na IT. Kromě toho pro přenos dat přes rozhraní není
nutný žádný dodatečný hardware.

Takto snadno to funguje: Proces objednávání přes rozhraní OCI.
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Jen pět kroků: Takhle snadno probíhá nastavení.
01

02

Kontrola
seznamu

Zkontrolujte, zda
všechny body
kontrolního seznamu
jsou relevantní pro
Vaši společnost.

03
Vyžádání
odkazu na OCI

Vyžádejte si Váš
osobní odkaz na OCI
přes náš online
formulář (odkaz dole).

04
Obdržení
odkazu na OCI

Po úspěšném
vygenerování od nás
e-mailem obdržíte Váš
odkaz na OCI.

05

Nastavení
rozhraní

Nastavte si rozhraní
OCI k TRUMPF ve
Vašem nákupním ERP
systému.

Používání
rozhraní OCI

Využívejte od této chvíle
všechny výhody
rozhraní OCI k
pohodlnému nákupu v
E-shopu TRUMPF.

Co je OCI: Open Catalog Interface
V krátkosti: OCI je otevřené, standardizované rozhraní ke sdělování informací o výrobku mezi nezávislými systémy. Umožňuje
přenos dat výrobků prostřednictvím digitálních katalogů mezi systémy ERP příp. systémy evidence zásob zboží zákazníka
a E-shopem TRUMPF. Uživatel přitom má přes internet přístup k aktuálním datům katalogu u firmy TRUMPF přes standardní
internetové protokoly.
Cílem OCI je, integrovat data o výrobcích z TRUMPF E-shopu do ERP systému zákazníka, aniž by bylo potřeba manuálně
dopodrobna všechna data opisovat. Informace o výrobku firmy TRUMPF jsou přes rozhraní OCI začleněny do procesu
objednávání a přenos objednávky i zaúčtování se následně provede přímo ze systému ERP zákazníka.

Standard vyvinutý firmou SAP
SAP vyvinul rozhraní OCI a k tomu vytvořil pojem „Punchout“, při kterém je uživatel systémem SAP převeden dále k externímu
systému shopu. Rozhraní OCI může být používáno také pro připojení mezi libovolnými systémy, SAP není bezpodmínečně
nutný.

Nastavte si ještě dnes Vaše rozhraní OCI.
Zkontrolujte, zda Vaše společnost podporuje rozhraní OCI k našemu TRUMPF E-shopu. Kontrolní seznam si můžete pohodlně
vyvolat online nebo jej naleznete díky odkazu níže. Link na OCI si rovněž můžete vyžádat na níže uvedené webové stránce
nebo poptat u našeho zákaznického servisu.

Vyžádejte si odkaz na OCI online:
Přes přiložený QR kód si vyvolejte webovou stránku,
zkontrolujte kontrolní seznam a vyžádejte si odkaz na
rozhraní OCI.

Nebo se zeptejte našeho zákaznického
servisu:
E-mail: MyTRUMPF.cz@TRUMPF.com
Telefon: +420 251 106 224

Teď přečíst kontrolní seznam a přímo si vyžádat odkaz na OCI.
www.trumpf.com/s/0un421
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Kontrolní seznam: Co potřebuji pro připojení OCI k MyTRUMPF?
Má váš systém evidence zásob zboží (ERP) modul OCI?
U OCI se jedná o standardní rozhraní, které lze přes různé moduly integrovat do různých systémů evidence zásob zboží. Při tom
můžete stejný modul používat pro různá rozhraní příp. dodavatele. Používáte již OCI? Skvělé. Pokud ne, zeptejte se Vašeho IT
pracovníka na modul OCI ve Vašem systému evidence zásob zboží.

Musíte Vaše objednávky TRUMPF dělat ze systému evidence zásob zboží?
S OCI můžete využívat funkcí E-shopů jako je "vyhledávání" nebo „rozkladové výkresy", objednáváte ale z Vašeho ERP
systému evidence zásob zboží - tak jak jste zvyklí a v souladu s Vašimi schvalovacími procesy pro objednávku. Máte „to nejlepší
z obou systémů“ za Vaše individuální zákaznické ceny. Nemusíte bezpodmínečně objednávat přes Váš systém evidence zásob
zboží? Objednávejte tedy plně automatizovaně přes náš zákaznický portál MyTRUMPF a mějte přehled o všech Vašich strojích
a objednávkách.

Jak často manuálně objednáváte u TRUMPF?
Je jedno, zda hodně nebo málo objednávek, OCI je bezplatné a je snadno nastavitelné. Vaše výhoda, když máte hodně
objednávek: Používejte seznam favorizovaného zboží a ukládejte si Vaše typické objednávky. Objednáváte u nás spíše zřídka?
Díky rozkladovým výkresům Vám nabízíme nápovědu při výběru dílů i u specifických objednávek.

Jste již registrováni na MyTRUMPF?
Pokud jste již na MyTRUMPF registrováni, můžete si ihned poptat link na OCI rozhraní. Pokud ještě nejste registrovaní na
MyTRUMPF, bezplatně se zaregistrujte. Jakmile Vám potvrdíme zřízení účtu, můžete si prostřednictvím odkazu ihned poptat link
na OCI rozhraní a můžete využívat veškeré jeho výhody.

Jaké informace k Vám musí být přenášeny? (volitelné)
Následující informace budou aktuálně standardizovaně přenášeny do Vašeho systému evidence zásob zboží (ERP):

Informace
Kód OCI
NEW_ITEM-QUANTITY

Vysvětlení

Příklad

Počet položek

10

Jednotka položky

ks

NEW_ITEM-VENDORMAT

Číslo materiálu TRUMPF

123456

NEW_ITEM-DESCRIPTION

NEW_ITEM-UNIT

Popis položky

Ochranné sklo

NEW_ITEM-PRICE

Cena

12,34

NEW_ITEM-CURRENCY

Měna

EUR
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