Racuni
okolju prijazne informacijske rešitve

Naredite nekaj
za svoje kupce!

Računi po meri kupca!
Kreiranje, shranjevanje,
obravnava in pošiljanje
elektronskih računov.
Pregledno, nadzorovano
ter zakonsko skladno.
Samodejna priprava standardnih elektronskih računov na osnovi
podatkov in dokumentov iz obračunskega sistema.
Učinkovit in sledljiv digitalen postopek, od kreiranja e-računa in pregledovanja
do odobravanja in pošiljanja.
Enostavno prilagajanje kupčevim zahtevam glede formata izdanega računa
in načina prejema.
Usklajenost z zahtevami Zakona o davku na dodano vrednost ter
EU-uredbe o zaščiti podatkov GDPR.
Popolna elektronska hramba celotnega nabora meta podatkov, elektronskih računov,
povezane dokumentacije ter revizijske sledi.
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okolju prijazne informacijske rešitve

Celovite zmožnosti za obvladovanje
izdanih e-računov
1.

Zajem podatkov in dokumentov
i-Računi® je osrednji sistem za upravljanje izdanih računov, ki se
lahko kreirajo v različnih obračunskih sistemih. Iz teh sistemov
prevzema podatke in dokumente iz katerih nato tvori standardne elektronske dokumente za pošiljanje kupcem. Rešitev lahko
podatke in dokumente črpa iz podatkovnih zbirk, datotečnega
sistema ali s spletnih mest.
2.

Kreiranje e-računov
V kolikor v vašem obračunskem sistemu ne morete izdelati
standardnega e-računa v formatu eSLOG, naredi to za vas
rešitev i-Računi®. Podatke za izdelavo računa v formatu eSLOG
pridobi bodisi iz vaše podatkovne zbirke bodisi prek samodejnega prepoznavanja podatkov iz datotek PDF.
3.

Odobravanje izdanih računov
Večina obračunskih sistemov ne ponuja digitalne obravnave
računov. V i-Računih je vgrajen celoten postopek odobravanja,
od pregleda do podpisovanja. Uporabniki ob izvajanju posameznih aktivnosti pišejo tudi opombe, ki služijo za lažjo
komunikacijo. Vse uporabniške aktivnosti so revizijsko sledljive.
4.

Razpošiljanje računov
Z i-Računi® najlažje uskladite pošiljanje računov glede na želje
vaših strank. Način pošiljanja pa tudi oblike računov se samodejno določijo glede na podatke v šifrantu partnerjev. Račune
lahko natisnete in pošljete po navadni pošti. Eračune pošljete v
obliki PDF ali eSLOG po e-pošti ali prek sistema e-izmenjave.
Račune lahko pošiljete celo proračunskim uporabnikom in sicer
neposredno v sistem UJP.NET.
5.

Več kot arhiv izdanih računov
Rešitev i-Računi® vam ne nazadnje služi za elektronsko hrambo
izdanih računov, ki poleg arhivskega vidika zagotavlja učinkovit
dostop do preteklih izdanih računov. Uporabnikom so na voljo
prilagodljivi pregledi z določanjem širokega nabora meta podatkov, vlečenjem in spuščanjem meta podatkov, združevanje in
razvrščanje dokumentov. Na voljo sta tudi izpis pregledov ter
izvoz podatkov za analitične obdelave.
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• Samodejni prevzem in ročni vnos
računov iz obračunskega sistema:
glava računa in pozicije, datoteke
PDF in XML e-SLOG.
• Zajem meta podatkov iz XML datotek
e-SLOG.
• Prepoznavanje podatkov iz datotek
PDF.
• Samodejna izdelava enostavnega
elektronskega računa eSLOG (1.6) na
osnovi prepoznanih podatkov.
• Celovita oprema izdanega računa
(osnovni meta podatki, zneski, davki,
datoteke, referenčne povezave,
povezani dokumenti, podpisniki).
• Usmerjanje računa skozi delotok
(pošiljanje, zavračanje, potrjevanje,
izločanje …).
• Opombe z diskusijo za komunikacijo
med uporabniki.
• Elektronsko podpisovanje.
• Posredovanje računov poslovnim
partnerjem glede na želen kanal in
vrsto dokumenta.
• Prenos izdanih elektronskih računov v
enotno evidenco izhodne pošte.
• Prenos elektronskih dokumentov v
sistem varne hrambe.
• Spremljanje statusov računov (v
kontroli, v obravnavi, za odpremo,
poslani, izločeni).
• Vodenje računov glede na tip
odpreme (navadna pošta, e-pošta,
UJP.NET, e-izmenjava …).
• Nastavljivi pregledi, razvrščanje in
združevanje glede na meta podatke,
izpisi pregledov v PDF in XLS.
• Revizijska sledljivost.
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