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zunanje storitve elektronskega fakturiranja
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IZDAJA ELEKTRONSKIH
RAČUNOV

meri optimizira in pospeši

investicijam in vzdrževanju lastnih

postopke zagotavljanja kakovosti

sistemov elektronskega fakturiranja.

obračunskih podatkov, priprave in
Izdaja in prejem računov ter s tem

distribucije računov ter arhiviranja.

Storitve elektronskega

povezane aktivnosti so temeljni poslovni

Hitrejša sta tudi likvidacija in plačilo

fakturiranja SETCCE eNvoices

procesi, značilni za vse vrste poslovno

računov na strani kupcev.

omogočajo podjetjem učinkovito

usmerjenih organizacij. Tehnologija

uresničevanje svojega poslanstva.

in zakonodaja omogočata njihovo

Prenos elektronskega fakturiranja

Migracija procesa fakturiranja na

dematerializacijo oziroma prehod na

na zunanjega izvajalca (outsourcing)

zunanjega izvajalca je enostavna in

izključno elektronsko obliko.

omogoča podjetjem poleg navedenih
prednosti osredotočenje resursov na svojo

Prehod na elektronsko fakturiranje
poleg zniževanja stroškov iz naslova
materiala, tiska in poštnih storitev v veliki

PREDNOSTI UPORABE STORITEV eNvoices
ZA IZDAJATELJE e-RAČUNOV:
Znižanje stroškov dela, poštnih storitev,

Zakonsko skladen zunanji elektron-

hitra. Hkrati predstavlja osnovo za

kuvertiranja, tiska in papirja preko

ski arhiv. Storitve eNvoices vključujejo

nadaljnjo dematerializacijo procesov

uvedbe dematerializiranega, brezpapirnega

elektronski arhiv, ki ustreza vsem zahtevam

primarno dejavnost. Z uporabo zunanjih

celotne (izhodne) korespondence kot

procesa fakturiranja.

zakonodaje (ZVDAGA). Ta poleg elektronskih

zmogljivosti in infrastrukture SETCCE

so opominjanje, naročanje, pošiljanje

eNvoices se izdajatelji izognejo zahtevnim

obvestil, postopki izterjave itd.

računov omogoča dolgoročno hrambo ostale
Skrajšana obdobja kreditiranja kupcev.

poslovne dokumentacije izdajatelja računov.

Elektronski način fakturiranja pospeši
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Izdajatelji
računov

obračunski
podatki

Podatki iz obračunskih sistemov ali
aplikacij ERP so po varnem kanalu posredovani
v sistem eNvoices. V začetni fazi procesa sistem
preveri njihovo strukturo ter izvede ustrezne

ERP/obračunski
sistemi

postopke za preverjanje kakovosti podatkov. Za
potrebe doseganja zakonske veljavnosti so vsi

Prejemniki
računov
sistemi ERP
validacija
obračunskih
podatkov

priprava
e-računov

zagotavljanje
kakovosti
sporočilni sistemi

distribucija
e-računov
(pošiljanje)

elektronska banka

elektronski dokumenti (računi) individualno

denarni tok izdajatelja, saj je dostava

Lastni e-račun. Vse izdane račune

računa prejemniku takojšnja. Aplikativna

(elektronske in papirne) lahko izdajatelj

podpora pri prejemniku dodatno skrajša

hrani izključno v elektronski obliki. S

čas likvidacije in plačila e-računa.

tem so optimizirani tudi drugi (podporni)
poslovni procesi. V centrih za pomoč upo-

Hitrejša zaznava in odprava napak.

rabnikom ali finančnih službah je celoten

Storitve eNvoices implementirajo

nabor elektronskih računov dostopen prek

samodejne postopke odkrivanja napak

obstoječih aplikacij (CRM, ERP).

pri obračunskih podatkih in omogočajo
izdelavo vzorcev elektronskih računov

Dematerializacija poljubnih

za preverjanje ustreznosti vsebin pred

dokumentov. eNvoices podpira

pošiljanjem.

obvladovanje različnih tipov dokumentov
v procesih izhodne korespondence, kot so

podpisani z. varnim elektronskim podpisom
in kvalificiranim digitalnim potrdilom. Proces
elektronskega fakturiranja se nadaljuje z
elektronskim arhiviranjem in distribucijo

aplikacije
CRM

elektronskih računov. Sporočilom, ki vsebujejo
elektronske dokumente, so lahko poljubno

dinamični
oglasi
(opcija)

SETCCE eNvoices

priprava sporočil

dodani različni spremljevalni dokumenti
(specifikacije, podrobnosti, ipd) ali oglasne
priloge, ciljane glede na segmentacijo
prejemnikov. Na enak način potekajo procesi
opominjanja, obveščanja, naročanja ipd.

spletni portal

lastne kopije
e-računov pri
izdajatelju
(opcija)

zakonsko skladno
elektronsko arhiviranje

časovni
žig

varno
elektronsko
podpisovanje

elektronska pošta
mobilne
naprave

Izbira poljubne komunikacijske

naročanje, obveščanje z izpiski, pošiljanje

poti za dostavo e-računov. eNvoices

specifikacij, opominov ipd.

omogoča dostavo elektronskih računov
preko namenskih sporočilnih sistemov,

Ciljano pošiljanje komercialnih in

elektronske pošte, spletnih portalov,

drugih vsebin. Glede na segmentacijo

elektronskega bančništva, obveščanja

kupcev pri izdajatelju računov je mogoče

preko mobilnih naprav ipd. Na ta način

elektronskim računom ali drugim

je mogoče učinkovito doseči najširši

izhodnim dokumentom dodajati poljubne

obseg kupcev, tako pravnih kot

komercialne (oglase) ali druge vsebine

fizičnih oseb.

informativne narave.

PREDNOSTI UPORABE STORITEV eNvoices
ZA PREJEMNIKE e -RAČUNOV:
Aplikativno podprta likvidacija in

Prejem spremljajočih dokumentov.

Zunanji elektronski arhiv in dostop

procesiranje računov. Uveljavljen format

Prejemnik poleg elektronskega računa

do e-računov. Zakonsko skladen zunanji

elektronskih računov omogoča uvoz

prejme tudi pripadajočo specifikacijo v

elektronski arhiv v okviru storitev eNvoices

v večino poslovnih aplikacij na strani

elektronski obliki.

je na voljo tudi prejemnikom e-računov.

prejemnika ter informacijsko podprte
delotoke potrjevanja in knjiženja.

Za dolgoročno hrambo, dosegljivost in
Možnost izbire načina prejema.

uporabnost e-računov skrbi SETCCE kot

Prejemniki lahko izbirajo med enim ali

registrirani ponudnik storitev.

Enostavno plačevanje. Elektronske račune

kombinacijo načinov dostave elektronskih

je prejemnikom mogoče posredovati preko

računov (in ostalih dokumentov).

kanalov elektronskega bančništva, kjer se

Elektronsko bančništvo, spletni portali,

plačila izvedejo s prijavo v sistem in potr-

neposreden uvoz v aplikacije ERP in

ditvijo že pripravljenega plačilnega naloga.

elektronska pošta so najpogostejša izbira.

DODATNE INFORMACIJE:

PREHOD NA E-FAKTURIRANJE
Z eNvoices

O PONUDNIKU STORITEV
SETCCE je visokotehnološko slovensko

Priklop na storitve eNvoices tako pri

podjetje za storitve in rešitve elektronskega

izdajatelju kot pri prejemniku e-računov

poslovanja, dematerializacije in optimizacije

ne zahteva posebnih posegov v obstoječo

poslovnih procesov. Ponudba SETCCE je name-

infrastrukturo. Storitve so prilagodljive

njena kritičnim poslovnim okoljem, ki se mo-

strukturam izdajateljevih obračunskih

rajo nenehno prilagajati zunanjim dejavnikom

podatkov in povezljive z aplikacijami ERP

kot so spremembe v zakonodaji, poslovnih

(npr. SAP, Navision, Pantheon). Podprta

praksah ter odzivih konkurence in trga.

je večina uveljavljenih in standardiziranih
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formatov e-računov ter drugih poslovnih

Storitve eNvoices so plod večletnih

sporočil. Za prejemnike to pomeni

izkušenj na najzahtevnejših projektih

poenostavljen uvoz takšnih dokumentov v

elektronskega fakturiranja. Združujejo

večino poslovnih aplikacij. Standardizirana

splet funkcionalnosti za celovito

oblika e-računa je primerna tudi za

obvladovanje in dematerializacijo procesov

posredovanje v elektronsko banko.

izdaje, prejema, hrambe in obdelave
elektronskih računov ter drugih poslovnih
dokumentov. Namenjene so podjetjem s
področja telekomunikacij, financ, trgovine
in industrije ter infrastrukturnih storitev.

