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w formie PDF

Serwer SDE

Odbiorcy
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W systemie Zamawiającego tworzone są dane źródłowe z informacjami niezbędnymi
do stworzenia eDokumentu. Mogą mieć formę pliku XML lub bazy danych. Dane trafiają
do systemu wykonawcy (poprzez FTP/SFTP, dostęp bezpośredni).
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Na serwerze wykonawcy następuje wygenerowanie eDokumentów
w postaci plików (zalecane jest zastosowanie dla pliku eDokumentu formatu PDF).
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eDokumenty są wysyłane do serwera SDE. Do bazy danych na serwerze wykonawcy
trafiają pliki eDokumentów oraz metadane opisujące eDokumenty na potrzeby
wyszukiwania.
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System informuje poprzez e-mail lub sms odbiorcę o fakcie wystawienia eDokumentu.
E-maile są podpisane w standardzie S/MIME.
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Z Serwera SDE dane są udostępniane do Portalu SDE.
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Dokumenty są udostępniane odbiorcom poprzez portal SDE na indywidualnym koncie
użytkownika.

7

Z Serwera SDE dane są przekazywane do archiwum wystawcy.

Zasada działania
Platforma umożliwiająca skuteczne tworzenie,
dystrybuowanie, archiwizowanie oraz udostępnianie
wszelkiego rodzaju dokumentów elektronicznych,
w tym faktur elektronicznych zabezpieczonych
pieczęcią lub podpisem elektronicznym oraz
znacznikiem czasu. Rozwiązanie to przyspiesza
i automatyzuje proces obiegu dokumentów,
zwiększając efektywność i płynność procedur
rozliczeniowych w firmie oraz zmniejsza koszty

związane
z
drukowaniem,
kopertowaniem
i
wysyłaniem
dokumentów
papierowych,
jednocześnie całkowicie eliminuje opłatę pocztową.
Usługę można poszerzyć o dodatkową opcję
archiwizacji. System automatycznie kieruje dane do
urządzeń pamięci dyskowej lub taśmowej, a po
upływie zdefiniowanego okresu ważności kasuje
pliki.

Podstawowe funkcjonalności
Przechowywanie eDokumentów w okresie
wymaganym przez prawo i Zamawiającego.

Cykliczne raportowanie statusów odebrania
e-mail przez serwery pocztowe odbiorcy.

Przechowywanie danych w bezpiecznej
infrastrukturze oraz zaszyfrowanych plików
eDokumentów.

Interfejs integracyjny SOAP daje możliwość
dostępu do systemu dla zewnętrznego
oprogramowania, na przykład zewnętrznego
portalu obsługi klienta.

Dostęp do eDokumentów wyłącznie dla osób
uprawnionych.

Dostęp możliwy poprzez bezpieczny tunel VPN.

Zaufana infrastruktura pocztowa zapobiegająca
zakwalifikowaniu poczty jako SPAM.

Zmiana sposobu komunikacji z papierowego na elektroniczny
to obniżenie kosztów
miesięcznych nawet o

120 tys. zł

30 tys.

dla
sztuk korespondencji
miesięcznie

Korzyści z wdrożenia Systemu Dokumentów Elektronicznych
Innowacyjność i ekologia w jednym

Dostęp on-line

Nowoczesny i przyjazny dla środowiska sposób
obsługi eDokumentów.

Odbiorca eDokumentów ma stały dostęp do
swoich dokumentów np. eFaktur z poziomu
dostarczonego przez Asseco portalu.

Redukcja kosztów
Wystawienie i przesłanie faktury elektronicznej
jest nieporównywalnie tańsze niż tradycyjny
obieg dokumentów papierowych.

Wzrost efektywności
Dzięki przyspieszeniu i automatyzacji procesu
obsługi dokumentów, wzrasta efektywność i
płynność procedur rozliczeniowych w firmie.

Szybsze płatności
Przygotowanie, akceptacja, wystawienie oraz
dostarczenie faktury elektronicznej zajmuje
znacznie mniej czasu, a to przyśpiesza proces
płatności.
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