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Prejem

Proces poslovanja z eRačuni
Ker digitalizacija postaja del našega poslovnega okolja, želimo
poenostaviti prehod na eRačune z bizBox digitalno platformo
za ePoslovanje, ki zagotavlja podporo celotnemu življenjskemu
ciklu eRačuna vsem deležnikom v procesu.

Z uporabo verodostojnih bizBox storitev in rešitev za eRačune
zagotavljamo enotno točko za izdajo eRačunov, njihovo
eHrambo, eIzmenjavo z vsemi partnerji doma in v tujini,
formalen prejem in vključitev v poslovne rešitve prejemnika.

Digitaliziran proces obravnave eRačunov med dobaviteljem
in kupcem (od izdaje, tiskanja, pakiranja, pošiljanja, prejema,
zajema, potrjevanja-likvidacije, do plačila in hrambe računov) je
v digitalni obliki enostavnejši, cenejši in varnejši. Izmenjava in
obdelava eRačunov je tudi veliko hitrejša kot v papirni obliki in
prinaša občutno znižanje stroškov (materiala, poštnih storitev
in tiskanja).

Elektronski račun je v EU vse
bolj enotno zakonsko urejen in v
večini držav tudi priporočen za
poslovanje z javno upravo.

Prejem računov

eRačuni

EDI/RIP eIzmenjava
GS1, eSlog, ...

Vključevanje dobaviteljev
Email
PDF, XML

Prepoznava, validacija in ePrejem
Zakonska skladnost
Konverzije - prilagoditev formatov

Dobavitelj

Uporabniški portal
EDI, XML, PDF

Integracija v sisteme prejemnika
Podpora procesom nabave
Avtomatizacija procesa

Integracije
EDI, XML, Flat ﬁle

24/7 podpora

eRačun
v formatu
vašega sistema

Vaše
podjetje
bizBox integracije
v ERP, DMS, Billing

SMS in MAIL obveščanje
eHramba

Pošta
Papir

Prejem eRačuna
bizBox zagotavlja zakonsko skladnost prejema eRačunov. Večina
slovenskih poslovnih in računovodskih rešitev ima urejeno
integracijo bizBox eIzmenjave. Knjiženje in likvidacija eRačuna
po prejemu je enostavna, saj se vsi podatki eRačuna že nahajajo
v vaši poslovni informacijski rešitvi.
bizBox zagotavlja več brezplačnih vmesnikov za prejem
eRačunov (tudi WEB) preko katerih lahko uporabniki spremljajo
in izvajajo poslovanje z eRačuni skladno s svojimi pooblastili.
Prejem eRačunov in uporaba bizBox eNabiralnika je brezplačna.

bizBox zagotavlja
verodostojno, varno pot
eIzmenjave s partnerji v
gospodarstvu in javni upravi.

eRačun
v formatu
vašega sistema

Elektronska izmenjava eRačunov
eRačune je potrebno partnerju posredovati na varen in zanesljiv način, zato organizacije vedno bolj opuščajo
elektronsko pošto in druge nestandardizirane poti, povečuje pa se uporaba varnih, preverjenih poti eIzmenjave. bizBox
omrežje in eIzmenjava (RIP/EDI) omogočata varno in zanesljivo elektronsko pot za velike, male in mikro organizacije.

bizBox eIzmenjava zagotavlja:
• Varne poti in omrežje eIzmenjave (RIP/EDI) za verodostojno
pošiljanje in dostavo eRačunov z več kot 11.000
poslovnimi prejemniki.
• Povezave na javno upravo in več kot 10 drugih omrežij
• bizBox eImenik pošiljateljev in prejemnikov eRačunov v 		
bizBox in drugih omrežjih, ki je povezan tudi z Nacionalnim 		
registrom za eRačune.

• Sledenje in nadzor eIzmenjave omogočata pregled nad 		
izvajanjem procesov med partnerji, vključno z
obveščanjem preko elektronske pošte in SMS-ov.
• Formalna potrdila o prejemu so povratnice, ki dokazujejo
prevzem eRačunov, eDobropisov,...
• Brez omejitev velikosti eDokumentov s prilogami.

Izdaja računov

eRačuni
Vključevanje kupcev upravljanje prejemnikov
Priprava, eIzdaja in validacija (web, ...)

Vmesniki do bizBox eIzmenjave:

Pošta
Print in dostava

• integrirani vmesniki za direkten ePrejem in
ePošiljanje v več kot 36 poslovnih aplikacijah
(bizBox partnerske rešitve)

Email
PDF, XML

Zakonska skladnost
Konverzije - prilagoditev formatov
Integracija v poslovne rešitve

Uporabniški portal
EDI, XML, PDF

Nadzor in spremljanje - monitoring
24/7 podpora
SMS in MAIL obveščanje

Integracije
EDI, XML, Flat ﬁle

eHramba
EDI/RIP eIzmenjava
Javna uprava, trgovina, ...

Kupec

• spletni bizBox eNabiralnik za eRačune in
spremljanje ePoslovanja
• bizBox/ZZInet klient s podporo integracije
eIzmenjave v lokalno okolje in dodatnimi
funkcijami (podpisovanje, šifriranje, pravila
izmenjave, varno povezovanje v omrežje…)
• varne ePoti (SOAP, AS2, AS4, MQ, x.400…)

Izdaja eRačunov
bizBox zagotavlja izdajo eRačunov skladno z regulativo
in s standardom EU. V Sloveniji in EU prevladuje XML
struktura računa (e-SLOG, UBL, CEN,..) s pripadajočo PDF
vizualizacijo. eRačun je sestavljen iz ovojnice (XML struktura
za usmerjanje eRačuna), XML eRačuna v predpisanem
formatu in dodatnih poljubnih prilog (vizualizacija,
dobavnica, …). Priporočljivo je, da eRačun, za zagotavljanje
verodostojnosti in nespremenljivosti, elektronsko podpišemo
in ga prejemniku elektronsko posredujemo na varen ter
zanesljiv način.
Varna eIzmenjava (EDI/RIP) zagotavlja sledljivost dostave
in avtentičnost dokumentov, s čimer so izpolnjene tudi
zakonodajne zahteve (ZDDV).

bizBox platforma za izdajo eRačunov zagotavlja:
• Pripravo in formalno izdajo eRačunov
v predpisani strukturi in obliki
• Orodja za pripravo eRačunov
za male izdajatelje brez programskih rešitev
• Pripravo sporočila za eIzmenjavo
(ovojnica, vizualizacija in podpisan eRačun)
• Spletne vmesnike
za izdajo, podpisovanje in pripravo na pošiljanje eRačunov
• eNabiralnik in eHrambo
za pošiljanje in verodostojno arhiviranje eRačunov

Uporaba bizBox platforme za eRačune
• Uporabniki povezanih poslovnih rešitev
(bizBox partnerske rešitve) lahko uporabljajo v svoje
poslovne rešitve integrirano storitev bizBox elektronske
izdaje, podpisovanja in pošiljanja eRačunov brez
prepisovanja in zunanjih vmesnikov
• Manjši izdajatelji se lahko odločijo za bizBox spletno 		
rešitev, kamor enostavno uvozijo pripravljen eRačun,
ga podpišejo in pošljejo preko bizBox storitev eIzmenjave
• Masovni izdajatelji imajo na voljo bizBox spletno rešitev
za enostavno izdajanje eRačunov. Rešitev omogoča
masovni prevzem podatkov za eRačune, pripravo in
izdajo eRačunov, dodajanje prilog, podpisovanje,
upravljanje prejemnikov ter enostavno ePošiljanje

omogoča pripravo papirne oblike računa, ki je nato.
kuvertiran, opremljen z znamko in preko klasične pošte
dostavljen prejemniku. Dodatno je zagotovljena 			
elektronska sledljivost pošiljke. Na ta način lahko podjetje
izda račune v celoti elektronsko, tudi za partnerje, ki ne 		
prejemajo eRačunov.
• Verodostojna hramba eRačunov in spremne
dokumentacije je na voljo vsem uporabnikom bizBox
platforme v eHramba.si certificirani hrambi. Do arhiviranih
in dolgoročno hranjenih eRačunov je omogočen dostop
preko spletnega vmesnika ali lastne poslovne
rešitve. Za zagotavljanje verodostojnosti je potrebno
eRačune hraniti skladno z zakonom v elektronski obliki.

• Dostava papirnih računov je na voljo vsem uporabnikom
bizBox platforme. Vsi izdani računi so poslani
elektronsko, bizBox pa v sodelovanju z EPPS d.o.o.

Zakonska skladnost
bizBox omrežje zagotavlja vse predpogoje za poslovanje z
eRačuni na enotnem trgu EU skladno z novo zakonodajo.
• podpora EU priporočenim standardom za čezmejno
ePoslovanje z eRačuni (UBL, CEN, e-SLOG 2.0, EDIFACT…)
• podpora verodostojni eIzmenjavi po EU eDelivery
standardu (AS2 in AS4)
• avtomatizirano mapiranje in konverzije med e-SLOG 1.6,
e-SLOG 2.0 in po standardu EU za eRačune
• podpora nacionalnemu registru prejemnikov eRačunov v
bizBox eImeniku
• zakonsko skladna in certificirana eHramba eRačunov
bizBox je odprto omrežje, ki deluje skladno s Kodeksom
Nacionalnega foruma za eRačune. Podjetje ZZI d.o.o. je
certificirano po ISO 27001, eHramba.si pa je certificirana kot
storitev verodostojne hrambe pri Arhivu RS.

bizBox eRačuni so
prilagojeni ukrepu ROSE
in novi EU zakonodaji!

ZZI d.o.o.
Pot k sejmišču 33
SI - 1231 Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Uporabne povezave
e-SLOG standard + orodja
e-slog.gzs.si
Slovenski forum za eRačune
www.slovenskieracun.si
eRačuni za javno upravo
www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=558
RIP/EDI in eRačuni
zakonodaja.com/zakon/zddv-1
Regulativa e-identitete, ePoslovanje in eHramba
www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/informacijska_druzba
EU eRačuni
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/
e-procurement/e-invoicing_en

t +386 1 530 33 00
e info@zzi.si
www.zzi.si

