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Zjednodušte si život
s e-Fakturou od České spořitelny
Služba e-Faktura je řešení pro výměnu elektronických 
platebních i neplatebních dokumentů. Její hlavní výhodou 
je bezpečné zasílání faktur společně s výraznou úsporou 
času i nákladů v porovnání s klasickým zpracováním 
papírových faktur. Umožňuje odesílání a přijímaní doku- 
mentů v elektronické podobě, integraci zpracování faktur 
do účetního systému a jednoduchou možnost zaplatit 
fakturu přímo z našeho internetového bankovnictví.  

Řešení je postaveno na tzv. konsolidačním principu, 
tzn. že výstavce zasílá příjemci faktury prostřednictvím 
prostředníka konsolidátora, který poskytuje účastníkům 
zabezpečené sítě služby s přidanou hodnotou jako 
konverze datových formátů, generování grafické podoby 
faktur, apod. 

Výhody pro výstavce faktur:

– úspora nákladů na materiálu a poštovném v porovnání 
s papírovým procesem,

– automatizované párování platby s fakturou,
– zlepšení vztahů se zákazníky,
– zrychlení fakturačního procesu => zlepšení peněžního 

toku,
– eliminace opětovného zasílání „ztracených“ faktur,
– image inovátora.

Výhody pro koncové zákazníky:

– Pohodlnost – pokud zákazník platí jednorázovou 
úhradou, automaticky se mu předvyplní platební příkaz, 
který pak pouze autorizuje; všechny faktury jsou 
uloženy na jednom místě, přímo v internetovém 
bankovnictví a zákazník si je může kdykoli uložit do 
svého PC; v případě, kdy přijde nová e-faktura, zákazník 
obdrží oznámení formou sms nebo emailu; službu si 
zákazník aktivuje přímo v George a nemusí tak nikam 
chodit, služba je zcela zdarma.

– Bezpečnost – faktury se nemohou ztratit z poštovní 
schránky, příjem faktur probíhá elektronicky do 
zabezpečeného internetového bankovnictví a dokumenty 
jsou zde archivovány po dobu dvou let.

– Bezchybnost – zákazník již nikdy nepošle platbu na jiný 
účet, s jinou částkou nebo chybným variabilním symbolem.

Zasílání e-Faktur do 
internetového bankovnictví
Společnosti mohou zasílat faktury koncovým uživatelům 
do internetového bankovnictví České spořitelny – George 
a fakturační proces tak může být propojen s platebním 
procesem na základě automaticky vygenerovaného 
jednorázového platebního příkazu k úhradě.

Přehled přijatých e-Faktur v internetovém bankovnictví 
George od České spořitelny

www.csas.cz/korporace



Zasílání e-Faktur 
firemním zákazníkům
Jsme jediná česká banka, která službu nabízí 
i firemním zákazníkům. Do pilotního provozu se stávajícími 
dodavateli jako ČEZ, E.ON nebo innogy je možné se zapojit 
ihned. V rámci služby poskytujeme plnou administrativní 
i technickou podporu při konverzi a zpracování dokumentů, 
díky čemuž klient ušetří na nákladech a výrazně se sníží 
chybovost. Vedle standardních úspor plynoucích 
z elektronické fakturace je benefitem zejména zlepšení 
dlouhodobých vztahu se svými zákazníky.

Reference
– E.ON Česká republika
– ČEZ
– innogy Česká republika
– Správa železniční dopravní cesty
– Kooperativa pojišťovna
– Veolia Komodity ČR
– Pražská plynárenská

Pro více informací kontaktujte:
Jaroslav Tomaščin
Produktový manažer

Corporate Cash Management
Česká spořitelna, a.s.
Budějovická 1518/13a 
140 00  Praha 4
tel.: +420 956 714 234
mob.: +420 724 422 559
e-mail: jtomascin@csas.cz

www.csas.cz/korporace

Příjem e-Faktur 
od poskytovatelů energií

Významnými uživateli řešení jsou utilitní 
společnosti, které zasílají faktury svým zákazníkům. 
Odběratelé energií mohou přijímat od svých 
dodavatelů z energetického odvětví nejen fakturační 
data, ale i technické údaje v elektronické strukturo- 
vané (SD) podobě. Hlavním přínosem pro odběratele 
s více odběry je úspora nákladů spojená s kontrolou 
vyúčtování a zpracováním faktur, neboť je možné 
všechny údaje přijmout do technických systémů 
bez přepisování dat.

Výhody pro firemní klienty

– Úspora času na straně energetiků i ve stovkách 
hodin ročně.

– Úspora času při zaúčtování faktur do účetního 
systému.

– Zjednodušení schvalování faktur.
– Úspory plynoucí z odstranění skenování faktur 

na podatelně.
– Úspora času způsobená dohledávání chyb, 

způsobených jak na straně energetiků, tak na 
straně účetních z důvodu přepisování fakturačních 
dat do ekonomických a energetických systémů.

Výstavce  |  utilitní společnost

Příjemce   |   firma nebo koncový zákazník

Konsolidátor  |  e-Faktura
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