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Elektronická fakturace
v segmentu VAK
Služba @FAKTURA 24 je řešení pro výměnu elektronických
faktur a přináší výhodu bezpečného elektronického zasílání
faktur, s možností výrazné úspory času a nákladů v porovnání s klasickým zpracováním papírových faktur. Umožňuje
odesílání a přijímání faktur v elektronické podobě, integraci
zpracování faktur do účetního systému a zjednodušené
proplácení prostřednictvím přímého 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,
ev. generování grafické podoby faktur, či např. outsourcing
elektronické značky. Účastníci sítě si mohou vyměňovat
faktury přímo nebo prostřednictvím internetového portálu.

Zasílání e-faktur
do internetbankingu
Společnosti ze segmentu VAK mohou zasílat faktury
koncovým uživatelům do internetbankingové aplikace České
spořitelny, SERVIS 24, a fakturační proces tak může být
propojen s platebním procesem na základě automaticky
vygenerovaného jednorázového platebního příkazu k úhradě.
Přehled přijatých e-faktur v internetbankingové aplikaci
České spořitelny, SERVIS 24

Výhody pro výstavce faktur
– úspora nákladů na materiálu, 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 SERVIS 24 Internetbanking
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.
Bezchybnost
Zákazník již nikdy nepošle platbu na jiný účet, s jinou částkou
nebo chybným variabilním symbolem.

Reference VAK:
– Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.
– ČEVAK, a. s.

Příjem e-faktur od poskytovatelů energií
Významnými uživateli řešení jsou utilitní společnosti jako
výstavci faktur, kteří zasílají faktury svým zákazníkům.
Odběratelé energií mohou přijímat od svých dodavatelů
z energetického odvětví nejen fakturační data, ale i technické
údaje v elektronické strukturované (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.
Schéma zasílání e-faktur poskytovateli energií
Výstavci

Výhody pro příjemce:
– 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, a to
způsobené jak na straně energetiků tak na straně
účetních z důvodu přepisování fakturačních dat
do ekonomických a energetických systémů.
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Reference VAK:
Pražské vodovody a kanalizace, a. s.; Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.; Středočeské vodárny, a. s.;
Moravská vodárenská, a. s.; Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

Zasílání e-faktur firemním zákazníkům
Výhoda pro výstavce je vedle standardních úspor plynoucích z elektronické fakturace zejména zlepšení dlouhodobých vztahů se
svými zákazníky.
Schéma zasílání e-faktur firemním zákazníkům
Výstavce
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Reference VAK:
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.
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