
Systém pro elektro-
nickou výměnu dokladů 
a důvěryhodnou 
archivaci
Orion EDI 2016
Kategorie: On -line a související služby
CCV Informační systémy
www.ccv.cz
Přihlašovatel: CCV Informační systémy
www.ccv.cz
výrobce

Použití produktu: Orion EDI představuje systém pro bezpapírovou komunikaci a správu elektronických dokladů. Zajišťuje elektronic-

kou výměnu dat, jako jsou objednávky, faktury, dodací listy, katalogy zboží, stavy zásob a další. Jde o řešení poskytované formou služby 

(SaaS), které slouží pro bezpapírovou komunikaci procesů nákupu a prodeje pomocí výměny strukturovaných dokladů v elektronické 

formě. Vhodná je jak pro malé lokální výrobce, tak velké nadnárodní společnosti.

Popis produktu: Verze 2016 nabízí vysokou úroveň zabezpečení přenášených i uložených dat. Mezi její funkce patří například Příjmové 

místo, které nabízí workflow podle potřeb zákazníka, Instantní platba pro předfinancování faktur s dlouhou splatností nebo Inventory 

Report pro přehled o stavu zásob u obchodních partnerů. Rozšířenou podobu má také webové EDI (tam, kde webEDI nahrazuje inte-

graci s ERP) i modul sledování zpožděných nebo nedoručených elektronických dokladů. K dispozici je i elektronický katalog pro jedno-

dušší zalistování produktů u odběratelů.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Automatizace obchodních případů a integrace různých forem dokladů do podnikového systému

 ■ Služba s nadstandardní ochranou přenosu a důvěryhodná archivace dat (ISO 27001)

 ■ Rozsáhlé možnosti zpětné 

vazby a nadstavbových služeb

 ■ Dostupnost, jednoduchost 

a rychlost nasazení (SaaS)

Cena (bez DPH): od počtu do-

kladů, řádově od 200 Kč měsíčně
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Použití produktu: Bezdrátový router s vysokou propustností pro domácnosti či malé kanceláře, který slouží pro připojení většího počtu 

zařízení do rychlé místní metalické i bezdrátové sítě, a to prostřednictvím gigabitových LAN portů nebo Wi -Fi včetně možnosti sdílení 

tiskárny a centrálního úložiště dat. Zařízení lze využít jako router, opakovač signálu nebo přístupový bod.

Popis produktu: Wi-Fi router Touch P5 umožňuje datové přenosy podle nového standardu 802.11ac zároveň ve dvou pásmech, a to 

rychlostí 600 Mbit/s v pásmu 2,4 GHz a rychlostí 1 300 Mbit/s v pásmu 5 GHz, přičemž zachovává kompatibilitu se staršími zařízeními. 

Celková propustnost 1,9 GBit/s dostačuje i pro úlohy, jako jsou streamování UHD (4K) videa, hraní on  -line her a zálohování velkých ob-

jemů dat. Umožňuje také sdílení místní tiskárny a dato-

vého úložiště. Na rozdíl od jiných zařízení své kategorie 

je TP -Link Touch P5 vybaven dotykovým displejem pro 

rychlý a pohodlný přístup k nastavení sítě a konfiguraci 

routeru.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Intuitivní dotykový displej pro konfiguraci routeru 

a správu sítě

 ■ Datové přenosy celkovou rychlostí až 1  900 Mbit/s 

pro náročné aplikace včetně streamování 4K videa

 ■ Maximalizace dosahu signálu pomocí tří externích 

 antén s výkonnými zesilovači

 ■ Technologie tvarování paprsku směruje Wi -Fi signál 

cíleně k připojeným zařízením

 ■ 1GHz dvoujádrový procesor zvládá více úloh zároveň

 ■ Snadné nastavení rodičovské kontroly a guest sítě

Záruka: 24 měsíců

Cena (bez DPH): 4 627 Kč


