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Restricții pentru publicarea sau furnizarea 

datelor 

Acest document conține informații confidențiale. Acesta este destinat exclusiv companiei 

Covrig Crocant SRL (Sezamo.ro) și furnizorilor săi, în scopul implementării schimbului electronic 

de date (EDI) între aceștia. Prin urmare, nu trebuie copiat sau înaintat niciunei persoane fizice 

sau juridice, fără consimțământul prealabil al autorului. 
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1. Introducere 

Compania Covrig Crocant SRL (în continuare, „Cumpărător”) utilizează schimbul electronic de 

documente (EDI) cu furnizorii săi. 

Cumpărătorul vă va trimite comenzi (mesaje COMENZI în EDI) prin EDI și vă va solicita să îi 

trimiteți avize de expediere (DESADV), facturi de bunuri și documente fiscale corectate (INVOIC). 

Furnizorul de EDI al cumpărătorului este GRiT, s.r.o. 

2. Lansarea comunicării EDI cu cumpărătorul 

Dacă ați lansat deja comunicarea EDI, puteți începe să urmați pașii prezentați în continuare. 

2.1. Înregistrarea și setările de bază 

1. Completarea chestionarului EDI – Completați chestionarul online pe 

www.grit.eu/sezamo-ro sau trimiteți-l pe e-mail la furnizorul de EDI, GRiT 

(rohlik.support@grit.eu). 

2. Verificarea primirii e-mailurilor din domeniul GRIT — ca parte a implementării 

comunicării EDI, veți fi, de asemenea, în contact cu furnizorul de EDI, GRiT. Verificați dacă 

primiți e-mailuri de la domeniile @grit.cz and @grit.eu. Vă recomandăm să adăugați aceste 

domenii la lista de expeditori autorizați (lista albă). 

3. Confirmarea configurării EDI — Veți primi un e-mail, la adresa de contact pe care ați 

furnizat-o în chestionar, cu informații despre configurarea sistemului EDI din partea 

furnizorului GRiT. 

4. EDI și configurarea sistemului informatic — Configurați sistemul EDI și sistemul 

informatic astfel încât să identificați corect părțile comerciale menționate în mesajele EDI 

(codurile GLN ale partenerilor și locurile de livrare) și, împreună cu furnizorul EDI, să vă 

asigurați că utilizați formatele corecte în comunicarea cu cumpărătorul, astfel cum se 

menționează în capitolul 5.  

5. Listarea produselor — Asigurați-vă că verificați în prealabil listarea produselor dvs., inclusiv 

completarea tuturor informațiilor obligatorii, în special GTIN-ul (EAN) produselor și 

ambalajelor (în funcție de unitatea preferată pentru comanda de bunuri). 

2.2. Primirea comenzilor (COMENZI) 

1. Primirea primei comenzi – vă va trimite prima comandă de probă prin EDI 

a. Veți fi informat în prealabil cu privire la trimiterea viitoare a unei comenzi EDI 

b. La început, veți continua să primiți comenzi ca și până acum (prin e-mail) 

http://www.grit.eu/sezamo-ro
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c. Verificați dacă produsele din comanda de probă corespund produselor listate și 

dacă respectiva cantitate listată în comandă a fost procesată corect de sistemul 

dvs. Dacă există discrepanțe, listarea va trebui rezolvată împreună cu 

cumpărătorul. 

2. Confirmarea primirii comenzii — confirmați primirea comenzii fără întârziere prin 

trimiterea mesajului APERAK (sau prin metoda selectată în timpul înregistrării) pentru a vă 

asigura că livrarea comenzii către destinatar a fost verificată. 

3. Trecerea la schimbul de comenzi exclusiv prin EDI — după procesarea cu succes a 

comenzilor EDI și după confirmarea din partea cumpărătorului, începeți trecerea la primirea 

comenzilor numai prin EDI (consultați capitolul3. Modul de Mod). 

2.3. Trimiterea răspunsului la comenzi (ORDRSP) 

Imediat ce începeți să primiți comenzi prin EDI, puteți începe, de asemenea, să trimiteți 

răspunsurile la prima comandă — mesajul ORDRSP. Trebuie să trimiteți acest mesaj cât se 

poate de repede. 

2.4. Trimiterea avizelor de expediere (DESADV) 

1. Trimiterea primelor avize de expediere — Imediat ce începeți să primiți comenzi EDI, 

puteți începe să trimiteți avize de expediere a produselor — mesajul DESADV. Ar trebui să 

trimiteți acest mesaj cu mult înainte de expediere. 

2. Verificarea valabilității avizelor de expediere — În cazul în care mesajul trimis conține 

discrepanțe legate de formă sau de conținut, veți fi informat de către furnizorul GRiT sau de 

către cumpărător pentru a le remedia. 

2.5. Trimiterea facturilor EDI (INVOIC) 

1. Trimiterea primelor facturi EDI — de la primirea primelor comenzi EDI, veți începe, de 

asemenea, să trimiteți facturi semnate electronic prin EDI. În același timp, vă rugăm să 

trimiteți în continuare originalele facturilor dvs. așa cum ați făcut-o până acum. 

2. Verificarea valabilității facturii — Cumpărătorul și GRiT vor verifica forma și conținutul 

facturii electronice și o vor compara cu factura în format tipărit. Dacă există discrepanțe, 

veți fi informat și vi se va cere să le remediați. 

3. Trecerea la schimbul de facturi exclusiv prin EDI — după verificarea validității facturilor 

și după confirmarea din partea cumpărătorului, veți trimite facturi exclusiv prin EDI 

(consultați capitolul 3. Modul de Mod). 
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3. Modul de testare 

1. Pornirea modului de testare— În modul de testare, documentele sunt trimise atât prin 

EDI, cât și utilizând metoda în vigoare (în format tipărit sau prin e-mail în format PDF). 

2. Modul de testare – În modul de testare, este necesar ca atât furnizorul, cât și angajații 

cumpărătorului să verifice conformitatea conținutului documentelor prelucrate electronic 

cu documentele corespunzătoare în format tipărit. Dacă există discrepanțe, cealaltă parte 

trebuie contactată și discrepanțele trebuie remediate. 

3. Modul normal — Testarea este întotdeauna finalizată după acordul reciproc că, începând 

din acel moment, tipul de mesaj în cauză va trebui întotdeauna trimis electronic prin EDI. 

4. Identificarea partenerilor și a  

locurilor de livrare 

În EDI, codurile GLN sunt utilizate pentru a identifica partenerii și locurile de livrare. O listă 

completă și descrierea informațiilor de identificare ale cumpărătorului pot fi găsite în 

documentul atașat „Comunicarea EDI cu Sezamo – Codurile GLN vX.x.pdf”. 

5. Formatul și conținutul mesajelor EDI 

Formatul și conținutul necesar se bazează pe subsetul ceh al următoarelor mesaje și pe 

versiunile actualizate ale acestora, cu excepția cazului în care mesajul EDI prevede altfel. 

Dacă utilizați soluția EDI ORiON de la furnizorul GRiT, nu trebuie să vă preocupe formatele 

mesajelor. Veți continua să primiți și să trimiteți mesaje prin intermediul soluției ORiON, ca și 

până acum. 

Forma mesajelor pe măsură ce primiți (importați) sau le trimiteți (exportați) din informațiile dvs. 

sau din sistemul ERP poate depinde de soluția EDI. Contactați furnizorul de servicii și pentru 

soluția EDI pentru mai multe informații. 

5.1. Comenzi (COMENZI) 

 Cumpărătorul face comenzi în unități de consum de bază (bucăți) sau în unități comerciale 

(cutii). Setările pot fi discutate la lansarea comunicării prin EDI. 

 Toate articolele sunt identificate întotdeauna utilizând GTIN (EAN) 

 Dacă nu se pot utiliza codurile GTIN, se vor completa codurile furnizorului 

 Pe lângă codurile GTIN, codurile furnizorilor (numere de referință) sunt, de asemenea, 

incluse în comenzi 

 Cumpărătorul listează prețurile unitare ale articolelor în comenzi 
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 Data de livrare solicitată indică ultima dată de livrare — astfel, se poate conveni ca livrarea 

să aibă loc mai devreme, dar nu mai târziu 

5.2. Răspunsuri la comenzi (ORDRSP) 

Îndrumările pentru trimiterea mesajelor ORDRSP, inclusiv scenariile acceptate, câmpurile 

obligatorii, precum și un exemplu de mesaj EANCOM sunt disponibile în documentul separat 

„Cerințe privind comunicarea prin EDI cu Sezamo-ORDRSP (vXX.XX) EN.pdf”. 

5.3. Avizele de expediere – Notele de livrare (DESADV) 

Îndrumările pentru trimiterea mesajelor DESADV, inclusiv scenariile acceptate, câmpurile 

obligatorii, precum și un exemplu de mesaj EANCOM sunt disponibile în documentul separat 

„Cerințe privind comunicarea prin EDI cu Sezamo-DESADV (vXX.XX) EN.pdf”. 

5.4. Facturi (INVOIC) 

Îndrumările pentru trimiterea mesajelor INVOIC, inclusiv scenariile acceptate, câmpurile 

obligatorii, precum și un exemplu de mesaj EANCOM sunt disponibile în documentul separat 

„Cerințe privind comunicarea prin EDI cu Sezamo-INVOIC (vXX.XX) EN.pdf”.  

 Facturile trebuie, de asemenea, să fie trimise în continuare folosind metoda în vigoare (pdf., 

e-mail, etc.) până la noi informări în acest sens 

 Facturile emise prin EDI trebuie să conțină toate informațiile cerute de lege  

 Facturile EDI trebuie să conțină cantitatea maximă de informații incluse în mod obișnuit  

pe facturile tipărite 

 Toate aspectele ce țin de conținut, utilizate în mod obișnuit, pe documentele fiscale și 

referințele corespunzătoare trebuie respectate, în special, numărul comenzii, numărul notei 

de livrare etc. 

6. Alte surse 

Sursa dvs. de informații, care conține informații la zi, este site-ul www.grit.eu. 

  

http://www.grit.eu/
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7. Persoane de contact 

Asistență pentru furnizor referitoare la EDI 

GRiT, s.r.o. îi oferă cumpărătorului servicii care aparțin de EDI (configurarea sistemului EDI, 

conectarea furnizorilor la EDI, etc.)  

Trimite-ți solicitările pentru implementarea comunicării prin EDI cu cumpărătorul la adresa de 

e-mail: rohlik.support@grit.eu. În subiectul e-mailurilor dvs., indicați întotdeauna numele 

companiei dvs. și o scurtă descriere a solicitării. Fără aceste informații, solicitarea dvs. nu poate 

fi procesată. 

Întrebările generale privind implementarea schimbului electronic de date (EDI) se pot adresa 

către centrul de asistență pentru clienți EDI ORiON al companiei GRiT. 

Centrul de asistență pentru clienți ORiON EDI 

La centrul de asistență pentru clienți EDI ORiON, suntem gată să vă oferim informații detaliate 

despre produsele și serviciile noastre, precum și opțiuni pentru comunicarea prin EDI cu 

cumpărătorul. 

  e-mail: rohlik.support@grit.eu  

  tel:  +420 553 610 317 

 web:  http://www.edizone.cz 

http://www.grit.eu 

Pentru clienți noi și pentru cei interesați de 

servicii suplimentare 

 e-mail:  obchod.orion@grit.cz  

  tel:  +420 553 610 316 

Persoană de contact EDI din partea Sezamo 

 Andreea Dan 

 Manager lanț de aprovizionare  

 e-mail: supplychain@sezamo.ro 

   web:  https://www.sezamo.ro 

  

http://www.grit.cz/
mailto:rohlik.support@grit.eu
http://www.edizone.cz/
mailto:obchod.orion@grit.cz
https://www.sezamo.ro/
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8. Despre GRiT 

Companie cehă (cunoscută în trecut cu numele de CCV Informační systémy) care se ocupă cu 

dezvoltarea de sisteme informatice începând din anul 1992. Datorită automatizării proceselor, 

aceste sisteme contribuie la reducerea cantității de intervenție umană necesară în procesarea 

documentelor, bunurilor sau banilor și, făcând acest lucru, contribuie la economii ale costurilor 

de personal, la zero greșeli, precum și la creșterea productivității. 

După înființarea companiei, aceasta a avut o dezvoltare graduală care i-a permis să devină un 

lider EDI  

pe piața din Cehia. Soluția ORiON este utilizată de peste 2.000 de clienți și transmite peste 3 

milioane de documente în fiecare lună. În plus, compania este și un furnizor de cel mai înalt 

nivel de sisteme de management al depozitelor (Lokia WMS) și alte servicii cloud. A condus mii 

de proiecte IT legate de digitalizarea proceselor companiilor și are cunoștințe despre cele mai 

bune practici, inclusiv despre diferențele specifice fiecărui domeniu. 

Poate oferi îndrumări cu privire la cea mai bună modalitate de a stabili fluxuri de documente, 

bani și bunuri pentru compania dvs. Fiecare dintre serviciile sale poate fi utilizat separat. Cu 

toate acestea, prin utilizarea lor comună veți putea obține cele mai mare beneficii. Va crea o 

rețea în jurul companiei dvs., care vă va conecta cu partenerii comerciali și va asigura rotația 

automată a documentelor, banilor și bunurilor, necesitând doar o intervenție minimă din 

partea personalului.
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