Kaj zagotavlja ZZI edostava računov?
EnostavnA WEB rešitev za pripravo in edostava računov
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1.1. 2015

Rešitev za prevzem podatkov iz okolja izdajatelja in priprava formalnih eRačunov
Prevzem podatkov za eRačun v poljubnem formatu (txt, SAP iDoc, XML, excel, ...)
Zagotavljanje povezav s sistemi (Datalab Pantheon, Setcce eNvoices, SAOP, SAP, ...)
Avtomatska priprava eSlog računa formatu bank, javne uprave in slovenskih partnerjev
Podpisovanje in priprava PDF vizualizacije računov
Dodajanje prilog računa (specifikacije, dobavnice, nalogi, ...)
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Elektronska izmenjava preko ZZInet in partnerskih omrežji
Omrežje Uprave za Javna plačila RS (UJPnet)
Slovensko bančno okolje
Omrežje Hrvaške finančne agencije (FINAnet)
Okolje slovenskih trgovskih verig
X.400 mednarodno omrežje
GXS omrežje, …
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Formalna elektronska dostava eRačunov

pošiljanje

elektronskih Računov
javni upravi

Zakonsko predpisan rok za odpravo prejema
papirnih računov v javni upravi je 1.1.2015.
Ste velik ali majhen izdajatelj računov? Želite brez vlaganj in prilagajanj izmenjevati eRačune?
Želite izdajati, hraniti in izmenjevati eRačune zakonsko skladno s čim manjšimi stroški?

Za vas smo pripravili enostavno in avtomatizirano pripravo,
elektronsko hrambo in formalno izmenjavo eRačunov!

Dostava eRačunov s povratnico v eNabiralnike, partnerske rešitve ali EDI omrežja
Brezplačen WEB eNabiralnik za prejem in upravljanje prejetih eRačunov
Možnost priprave plačilnih nalogov za plačilo v eBankah
Brezplačna kratkoročna eHramba prejetih računov
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Kako z eRačuni poslovati enostavno, hitro in avtomatizirano!

Papirno pošiljanje ali dostava Računa
prevzem
(glavna pisarna)
papirni računi

papirni računi

papirni računi

javna uprava

poslovni partnerji

tiskanje, pakiranje in priprava na pošiljanje

poštna dostava

ročni vnos

DOSTAVA eRačunov
eRačun
javna uprava

prevzem iz sistema

WEB priprava
pošiljk eRačuna
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priprava
za pošiljanje

eRačun

Priprava računa v
sistemu uporabnika

Dodajanje prilog in oblikovanje paketov
za formalno elektronsko Dostavo

ePredal

eIzmenjava
računa

eHramba
računa

Potrjevanje in podpisovanje ter
priprava vizualizacij eRačuna

Elektronsko dostavimo
eRačun vsem partnerjem

Sledenje in ePovratnice
ob dostavi eRačuna

Formalni prejem, pregledovanje in
hramba eRačunov v elektronskem predalu

eRačun

Akreditirana hramba prejetih
in izdanih eRačunov

Pregledovanje in vodenje
eposlovanja z računi

Povezovanje z internimi
aplikacijami prejemnika

eRačun

podpis in kontrola
vizualizacija

Varna elektronska
izmenjava ZZInet

Prednosti elektronske dostave računa?

poslovni partnerji
formalna eDostava

eRačun

%

banke

eRačun
eHramba.si

fizične osebe

ZZI ponuja rešitev za prijazno zakonsko pripravo in dostavo elektronskih računov. Elektronska dostava računov je spletna rešitev,
ki uporablja ZZI platforme eHramba.si, eIzmenjava – ZZInet, ki so preverjene in tudi akreditirane po slovenski zakonodaji.
Storitev je namenjena vsem velikim in malim podjetjem, ki si želijo brez posegov v lastno okolje odpraviti papirne račune ter vse s
tem povezane stroške, z varno in zanesljivo elektronsko dostavo.

Avtomatizacija
procesa izdaje,
prejema ter
obdelave eRačuna

Zmanjšanje
stroškov izdaje
in dostave
Računov

Zakonsko skladna,
varna in zanesljiva
elektronska
dostava

Sledljivost in
upravljanje eRačuna
od izdaje do
prevzema

Enotna točka
eIzmenjave z
javno upravo in
partnerji

Varna elektronska
hramba eRačunov
ter vseh prilog
in evidenc

