ERSTE GROUP

Dejte sbohem papírovým fakturám ……
Vítejte ve světe elektronických faktur!

1. září 2008

Vztah mezi dodavatelem a odběratelem
- oběh dokumentů a platba
Odběratel
Nákup
Výroba
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Objednávka
Dodací list
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Závazky

Prodej
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Cash & Treasury
Management
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Stávající situace: papírové faktury
Dodavatel/výstavce faktury

11

22

33

44

ERSTE GROUP

Odběratel/příjemce faktury

66

55

77

88

99

10
10

11
11

6.

přijmutí faktury poštou a
následné třídění
7. zadávání/skenování
8. ověření (validace)
9. zahájení schvalovacího
procesu
10. schvalovací proces 1-2 kroky
11. provedení platby

1.
2.
3.
4.

objednávka
vytvoření faktury
tisk
vkládání do obálek
(poštovné včetně)
5. distribuce obálek poštou
informační systém výstavce
faktury
kroky, které lze odstranit při
využití elektronické fakturace

Cíl: SNÍŽIT
NÁKLADY

jednotlivé kroky procesu zpracování a
zaplacení faktury
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Řešení: elektronická fakturace

ERSTE GROUP

Česká spořitelna nabízí klientům i neklientům ČS službu elektronické
fakturace, která umožňuje:
Firmám a korporacím
Vystavit, odeslat a přijmout fakturu elektronicky
¾ Přímo v účetním systému firmy
¾ Na internetovém portálu ČS
Uživatelům internetového bankovnictví Servis 24
¾

Přijmout a jednoduše zaplatit faktury přímo v internetovém
bankovnictví
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Znáte výhody elektronických faktur?
•

•

•

•
•

ERSTE GROUP

Finanční oblast
& úspora nákladů
& zlepšení peněžního toku
& kvalitnější výkaznictví
Obchodní oblast/péče o zákazníky
& nová služba pro zákazníky
& možnost zaslat elektronickou fakturu firmě i privátnímu
zákazníkovi
Operační riziko
& zlepšení kvality zpracování faktur
& snížení rizika podvodného zaslání faktury (výstavce faktury je
identifikován provozovatelem sítě pro výměnu faktur)
Oblast IT
& velmi jednoduchá obsluha aplikace bezpečnost (vysoká míra
zabezpeční sítě pro výměnu faktur)
Ekologický přínos
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Popis fungování služby 1/2

Výstavci
účetní systém: X
formát: Y

ERSTE GROUP

Podporované
komunikační
protokoly

Česká spořitelna

např. SFTP/FTP

Přímé propojení do ERP
Internet portal
XML

Příjemci

Konsolidátor

HTTPS
(SSL)

Podporované
komunikační
protokoly

účetní systém: X
formát: Y

např. e-mail
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Přenos
Konverze dat
Dělení souborů
Monitorování
Upozorňování
Logování
Potvrzení
Podpora
El. značka

Přímé propojení do ERP
HTTPS
(SSL)

Internet portal

XML

Internetový portál
Internetový portál

Zpracování

grafická
podoba

Banka

Internetbanking

Internetové bankovnictví
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Popis fungování služby 2/2

ERSTE GROUP

¾

Připojíte se ke službě a můžete odesílat nebo přijímat faktury od
jakéhokoli obchodního partnera – každý komunikuje pouze svým
vybraným komunikačním protokolem

¾

Vyměňujete si fakturační data ve strukturované podobě a vždy je
odesíláte nebo přijímáte pouze v jednom Vámi vybraném formátu

¾

Spolu se strukturovanými daty příjemce vždy obdrží grafickou podobu
faktury (PDF), která je podepsána elektronickým podpisem výstavce
nebo elektronickou značkou, tzn. splňuje všechny náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH. Elektronickou značku podepisuje sám
výstavce faktury nebo ČS

¾

Grafickou podobu faktury vytváří sám výstavce faktury, případně ČS,
pokud si to výstavce vyžádá.
7

Proud to be Erste

ERSTE GROUP

8

Proud to be Erste

