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Jesteś zmuszony do wystawiania wielu faktur?
Przygotowaliśmy dla Ciebie doskonałe rozwiązanie - system e-faktura, dzięki któremu


zaoszczędzisz wiele czasu



znacznie obniżysz swoje koszty


tańsza produkcja (wyeliminowanie papieru)



tańsza dystrybucja (przez Internet)



będziesz mieć wygodny i szybki dostęp do archiwum



zwiększysz bezpieczeństwo cennych dokumentów
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Co to jest e-faktura?
E-faktura, czyli elektroniczne odwzorowanie faktury tradycyjnej (papierowej) jest pomysłem na to, jak
zwiększyć zyski w Twojej firmie dzięki usprawnieniu całego procesu fakturowania. System e-faktura
umożliwia obsługę faktur w dowolnym formacie.

Dla kogo została stworzona e-faktura?
Na systemie e-faktura skorzystają przede wszystkim firmy, które wystawiają faktury w sposób masowy
– minimum … faktur rocznie.

E-faktura obniża Twoje koszty
Kiedy skorzystasz z systemu e-faktura, będziesz mógł zapomnieć o kosztach i problemach
związanych z wystawianiem i przesyłaniem faktur tradycyjnych. Zaoszczędzisz na papierze, druku,
zakupie kopert, znaczków, a także na magazynowaniu faktur konwencjonalnych. Co więcej –
zaoszczędzisz cenny czas potrzebny na wykonie fizycznych czynności związanych z fakturowaniem.

E-faktura gwarantuje Tobie łatwy dostęp do archiwum
Wygodny dostęp do archiwum, a w szczególności łatwość dotarcia do interesującego nas dokumentu
to niewątpliwy atut systemu e-faktura. Dane finansowo-księgowe muszą być często przechowywane
przez długi czas liczony w miesiącach, a nawet w latach. Łatwy, aktywny i szybki dostęp do takich
informacji znacznie podnosi ich wartość. Dotarcie do odpowiedniego segregatora zabiera dużo czasu
i wysiłku – nieporównywalnie więcej, niż kilka kliknięć myszką w odpowiednich miejscach.
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E-faktura oznacza maksymalne bezpieczeństwo dokumentów
System e-faktura oparty jest o najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, dlatego jego stopień
bezpieczeństwa jest bardzo wysoki. Każde żądanie dostępu do danych jest weryfikowane przez logikę
serwerową. Oznacza to, że niezależnie od działań wykonywanych po stronie klienta otrzymującego
fakturę, bezpieczeństwo systemu e-faktura pozostaje nienaruszone.
Ponadto przed każdym podpisem system e-faktura weryfikuje i sprawdza ważność wybranego
certyfikatu. Podpis elektroniczny jest weryfikowany poprzez sprawdzenie jego zgodności z
załączonym certyfikatem, a także pod względem autentyczności nadawcy i prawdziwości treści edokumentu.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa szczególnie wrażliwych danych finansowych przygotowaliśmy EMC
Center.

E-faktura to wygoda w użyciu i łatwość zastosowania
Aplikację e-faktura można łatwo zintegrować z dowolnym zewnętrznym systemem informatycznym.
Komunikacja między interfejsem użytkownika, a serwerem aplikacyjnym jest elastyczna - odbywa
się za pomocą technologii Web Services. System e-faktura nie wymaga od użytkownika
instalowania dedykowanego oprogramowania. Można go również łatwo rozbudować poprzez
dodawanie nowych i rozszerzanie istniejących modułów portalu e-BOK.

E-faktura i portal e-BOK
E-faktura to podstawowy element portalu e-BOK (elektronicznego biura obsługi klienta). Z jednej
strony system umożliwia wystawianie faktur elektronicznych – z drugiej – szybki wgląd i weryfikację
utworzonych dokumentów. E-BOK dodatkowo wspiera działania call center, dzięki czemu konsultanci
telefoniczni mają łatwy i szybki wgląd do danych klienta.

Zastosowane technologie w systemie e-faktura


od strony interakcji z użytkownikiem - Flex 2



od strony serwerowej - EJB 3.0

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami!
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