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ASSIST4 Carrier Integration 
från AEB – ett smart program 
som gör kommunikationen med 
alla era transportörer enkel.             
Resultatet: ”plug and play” 
transportörer som kan konfigu-
reras snabbt, till ett överkom-
ligt pris och utan ytterligare 
underhåll. 

Framgången för industriella och kom-

mersiella företag är beroende av effek-

tiva leveransprocesser hela vägen. 

Framgången för företag är beroende 

av effektiva logistikprocesser hela vä-

gen. Detta kräver en problemfri inte-

grering mellan transportörer - ERP-  

och logistik-system.  Ett enkelt sätt att 

skapa EDI-meddelanden och generera 

streckkodsetiketter automatiskt. Ut-

maningen: Alla transportörer, kurirer 

såväl lokala som globala aktörer, har 

sina egna unika specifikationer för

etikettens innehåll och format, streck-

koder, lastspecifikationer samt

EDI-meddelanden. Vanligtvis betyder 

detta att företagen måste ansluta till 

varje transportör individuellt via ett 

separat gränssnitt. Det kräver stora 

resurser för individuell programme-

ring, finjustering och underhåll av res-

pektive anslutning. Att byta leverantö-

rer tar ännu mer tid, arbete och 

kostnader i anspråk.

Lösningen: en enda central kom-
munikationsplattform 
Kommunikation med transportören 

kan dock vara så mycket enklare tack 

vare ASSIST4 Carrier Integration från 

AEB. Programvaran är utformad som 

en molnbaserad tjänst, som drivs från 

AEB:s datacenter och används via 

webbtjänster. AEB sköter anslutning-

arna till transportörer som t.ex. DHL, 

FedEx, PostNord, Schenker, Bring

och UPS – inklusive all finjustering 

och gränssnittsprogrammering. Detta 

betyder att allt ni behöver för att sköta 

era leveranser är ett standard gräns-

snitt till ASSIST4 Carrier Integration  

även om ni samarbetar med fler än en 

transportör. 

Huvudsaklig fördel:  
ni sparar tid och pengar …
... när anslutningarna upprättas, och 

er verksamhet får större flexibilitet. 

Det beror på att det ur ett IT-perspek-

tiv är mycket enklare att byta trans-

portör och börja arbeta med nya 

transportföretag eller speditör. Det sä-

ger sig självt att ASSIST4 Carrier Inte-

gration automatiskt använder de spe-

cifika kommunikationsprotokollen för 

respektive transportör och försäkrar 

att ni använder korrekta dokument, 

edi-meddelande och etiketter. Detta 

förebygger fel och snabbar på leve-

ransprocessen. 

En annan fördel: transportörens spe-

cifikationer upprätthålls utan extra 

kostnad. AEB hanterar alla nödvändi-

ga ändringar av gränssnittet om en 

transportör exempelvis ändrar sina 

etikettspecifikationer. Resultatet är en 

problemfri långsiktig lösning för kom-

munikation med era transportörer. 

Detta får ytterligare stöd av att syste-

met drivs i AEB:s certifierade, högsä-

kerhets datacenter.        

 Alla era transportörer. Ett system.  
Enkelt integrerat.

En lösning – många transportörer: Ett enda gränssnitt för 
ASSIST4 Carrier Integration är allt ni behöver – även om ni  
samarbetar med fler än en speditör.

  Carr ier integrat ion ”plug and play” – snabbt, pr isvär t och underhål lsf r it t



Integrering på det enkla sättet: 
Med valfritt affärssystem. Eller 
utan något affärssystem ...
ASSIST4 Carrier Integration länkar ert 

affärssystem med samma flexibilitet 

som används för att ansluta era trans-

portörer. Den grundläggande webb-

tjänsttekniken gör det möjligt att inte-

grera systemet i valfritt ERP- eller 

logistiksystem, exempelvis leverans- 

eller lagerhållningssystem. Er personal 

på leverans- och logistikavdelningar 

fortsätter att arbeta i samma system 

som tidigare, utan förändringar av ar-

betsflöde eller användargränssnitt. 

ASSIST4 Carrier Integration fungerar 

även där det saknas affärssystem, ex-

empelvis lokalkontor som sällan skick-

ar ut leveranser och saknar åtkomst till 

ett ERP- eller logistiksystem. Nu kan 

dessa kontor använda webbtjänster för 

att skicka data till transportören, skri-

va ut etiketter och mycket annat. På 

liknande sätt kan kunder som vill re-

turnera gods enkelt skriva ut en retu-

retikett själva, precis som leverantörer 

som behöver beställa en leverans.

... eller helt integrerat i SAP®
AEB erbjuder en helintegrerad version 

av systemet till företag som använder 

SAP® ERP-system: integrationsmodu-

len ATC :: Carrier Integration plug-in. 

Den ger … 

 ... fullständig, problemfri integrering i  
 SAP®-systemets logistikprocesser, 
 … förmågan att skapa etiketter och  

 beställningar direkt i SAP®,
 … returnera meddelanden som t.ex.  

 track & trace direkt till SAP®-systemet,
 … och en och samma översikt för le 

 veranser med alla transportörer.

Funktionerna finns i den systemmiljö 

ni kan bäst – inte via individuella 

gränssnitt utan direkt i  SAP®-trans-

aktioner. Bekvämt och effektivt. Inte-

grationsmodulen ATC :: Carrier Inte-

gration är inte ett traditionellt 

tilläggssystem utan en plug-in som in-

tegreras sömlöst i SAP®-systemet. 

AEB använder SAP® webbtjänsttek-

nik i standardutförande som använda-

ren kommer åt i SAP®-systemet utan 

något behov av ytterligare modifie-

ringar.

En plattform – många fördelar:

  Samma gränssnitt för alla transpor-
törer
  Snabb, kostnadseffektiv integrering 
utan behov av underhåll
  Alltid de rätta etiketterna, dokumen-
ten och meddelandena
  Fullständig SAP®-integrering möjlig
   Integrering med alla affärssystem 
via webbtjänster
  Integration även utan affärssystem 
och lokalkontor, leverantörer, kun-
der m.fl.

  Stor flexibilitet för arbete med och 
byte av transportörer

Titta på videon:
aeb.com/carrier

Carrier 
Integration

Integrationsmodulen ATC :: Carrier Integra-
tion är ett insticksprogram som möjliggör 
fullständig SAP®-integrering.

Naturligtvis kan ASSIST4 Carrier Integration 
utan problem integreras med andra moudu-
ler i programsviten ASSIST4.

Webbtjänstteknik gör det möjligt att länka AS-
SIST4 Carrier Integration till andra affärstem.

Ett webbaserat program ger er möjlighet  
att använda systemet även utan något  
affärssystem.
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