€
e-számlázás
Papírmentes számlázás
Az elektronikus számlázás lehetővé teszi a teljes szám
lázási folyamat hosszútávú optimalizálását. Nemzetközi
tanulmányok bizonyítják, hogy rendelésenként 51 euróig
terjedő megtakarítással számolhatunk a számlázási fo
lyamatot érintően.

Az Ön előnyei
Rendelésenként 51 euróig terjedő megtakarítás a
számlázási folyamatot illetően
Részletes számlaellenőrzés
Archiválás a törvényi előírásoknak megfelelően
Manuális munka megtakarítása
Megbízható, pontos adatok

80%os megtakarítás a számlanyomtatással, csoma
golással és postai kiküldéssel kapcsolatosan felmerülő
költségeket illetően
Fenntarthatóság az üzleti folyamatokban
Az EDITEL igényre szabott, jogszabályi követelményeknek
megfelelő eszámlázási megoldást nyújt mind a számla
kibocsátónak, mind pedig a számlafogadónak. A szám
laadatok biztonságos és törvényi előírásoknak megfelelő
archiválása minden egyes eszámla szolgáltatásunkhoz
kapcsolódóan szükség esetén igényelhető.

Szolgáltatásaink a következőek:
EDI eszámla
PDF/PKI számla
eszámla kis és középvállalkozások számára

e-számlázás

EDI e-számla

Nemzetközi vállalatoknak

Az EDITEL klasszikus EDI eszámla megoldásával meg
valósul a teljes számlázási folyamat automatizálása. Az
EDITEL a számlázási folyamat hatékonysága érdekében
egy teljes körű szolgáltatást nyújt.
Ebbe beletartozik a számla előállítása a megfelelő EDI
formátumba, az eXite® platformon keresztül történő továb
bítása, illetve a jogszabályoknak megfelelő archiválása. A
számla kiállítása bármikor lehetséges, így a rendelési és
szállítási adatok könnyedén összehasonlíthatóak a szám
lában szereplő adatokkal.

Az egyes országok különböző jogi szabályozásai
kihívást jelentenek a nemzetközi szinten tevékenykedő
vállalatoknak. Az egyes helyi jogszabályok gyakran
csak nehézségek árán képezhetőek le a központilag
szabályozott IT rendszerbe.
Az EDITEL lokális és piac specifikus adottságoknak
megfelelő szolgáltatást nyújt, mely eleget tesz a helyi
szabályozásoknak. A legnagyobb pozitívum, hogy
nem szükséges a nemzetközi cég infrastruktúráját
az egyes országokban használt különféle rendsze
rekkel harmonizálni, enélkül is sikeresen működik az
adatcsere.

EDI e-számla KKV számára
A web alapú tradeIT alkalmazás kifejezetten kis és
középvállalkozások számára került kifejlesztésre. Ezen
az online portálon keresztül a számlaadatok könnyedén
rögzíthetőek, kiküldhetőek az ügyfeleknek, illetve archivál
hatóak. Ez a megoldás plusz beruházás és infrastruktúra
kiépítése nélkül megvalósítható, ezáltal lehetővé teszi a
gyors belépést az eszámla világába.

PDF (PKI) e-számla
Ez a megoldás nagyrészt azoknak a vállalatoknak ideális,
akik nagy mennyiségű számlát küldenek ki főként kisebb
cégek számára. Ennek folyamán az ERP rendszerből ex
portált (EDIFACT, CSV, IDOC,...) számlaadatokból egy
PDF dokumentum generálódik.
Tetszőlegesen a számla aláírással ellátva (PKI számla) il
letve a jogszabályoknak megfelelően archiválható. A PDF
számla emailben kerül kiküldésre az ügyfél számára, vagy
egy biztonságos linken keresztül egy portálról letölthető.
Ezen kívül további funkciók is rendelkezésre állnak, többek
között az időbélyeg alkalmazása és emlékeztető szolgálta
tás használata.

Digitális archiválás
Függetlenül az alkalmazott eszámlázási módszertől az
EDITEL egy jogszabályoknak eleget tevő archiválási funk
ciót nyújt számlázási dokumentumainak. Az archiválási
időtartam teljes egésze alatt biztosított a dokumentumok
eredetének hitelessége és az adattartalmának sértetlen
sége. Az EDITEL örömmel áll rendelkezésre a megfelelő
megvalósítási mód kiválasztásában.

Jogi szabályozások
Magyarországon:
A magyarországi törvények alapján
a számla (valamennyi számla,
függetlenül
annak
megjelenési
formájától) kibocsátásának időpontjától a számla
megőrzésére vonatkozó időszak végéig biztosítani kell
a számla
eredetének hitelességét,
adattartalma sértetlenségét és
olvashatóságát.
A törvény ugyanakkor kiemel két megoldási
lehetőséget. A elektronikus számla eredetének hiteles
ségére és adattartalmának sértetlenségére vonatkozó
követelményeknek történő megfelelése úgy is bizto
sítható, ha az elektronikus számlát
az elektronikus aláírásról szóló törvény rendelkezé
sei szerinti minősített elektronikus aláírással látják el;
vagy
az elektronikus adatcsererendszerben (EDI) elektro
nikus adatként hozzák létre és továbbítják.
További információért kérjük keressen
minket a +36 23 504 847 telefonszámon vagy a
sales@editel.hu e-mail címen.
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