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Moderbolaget Data Interchange Plc som är känd för produkterna ODEX och XLATE, har tusentals
EDI kunder över hela världen sedan starten 1986. Som distributör baserad i Sverige, promotar Data
Interchange AB hela DI’s produktportfölj bestående av välbeprövade EDI-lösningar i Norden;









EPIC, vår högpresterande gateway för mycket stora meddelandeflöden (t.ex. VAN-tjänster) och
miljöer med stora krav på stabilitet, lastbalansering, upptid och skalbarhet.
ODEX Enterprise, workflowbaserad kommunikationsplattform för integration av
affärsprocesser. Hanterar alla de vanligaste protokollen samt finns tillgänglig för de flesta
plattformar.
XLATE Evolution, kraftfullt mappningsverktyg som hanterar ”alla-till-alla” format i syfte att
hjälpa företag integrera sina egna applikationer.
DARWIN 3, en komplett lösning för orderflöden inom B2B. Ta emot elektroniska ordrar och
sänd tillbaka leveransaviseringar, fakturor och all den nödvändiga information er affärspartner
behöver i syfte att ta emot godset. DARWIN är en skalbar lösning för små- och medelstora
företag genom sin enkelhet och rika funktionalitet.
DINET, vår egen VAN-tjänst. Här erbjuds ni brevlådor för elektronisk affärskommunikation
till en låg kostnad. Med en enda anslutning till DINET är det möjligt att nå alla era affärspartners
oavsett kommunikationsprotokoll eller nättjänst.
Web DARWIN som en del av DINET, ger över internet era leverantörer omedelbar tillgång till
sina ordrar, samt möjlighet att skriva ut rapporter, godsmärken och skicka aviseringar.
OFTP2 Express, en avskalad och manuell lösning för utgående OFTP2 kommunikation mot en
partner.

