ZZInet EDI omrežje od 1999
(Bizbox z partnerji od 2012)
•
•
•
•

Več kot 10.000 odprtih eNabirlanikov
Več kot 10.000.000 izmenjanih dokumentov letno
Več kot 100 vrst podprtih dokumentov
Več podprtih mednarodnih standardov (eSlog,
GS1, EanCom, Odette, UBL, Taxud, Peppol…)

Delujoča povezava z več drugimi omrežji - UJPnet,
FINAnet, Pantheon.net, x400, GXS, Banke, TAXUD,
eDavki, eCarina, različne države…
AKREDITIRANA hramba izmenjanih eDokumentov kot
storitev - eHramba.si

ZZI d.o.o.
•
•

člani ZIT GZS
Ponudnik storitev eIzmenjave in eHrambe
od 1999

•

Partner v projektu eSlog od 2003

•

Član nacionalnega foruma eRačunov

•

Člani GS1 in certificirani ponudnik storitev

Prijazno in odprto omrežje eIzmenjave
BE PAPERLESS
Igor Zorko, Direktor ZZI d.o.o.

Elektronska izmenjava eDokumentov

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kdo je ePoštar
Kaj je eRačun
Povezujemo partnerje
Kako izmenjujemo eRačune
Povezovanje omrežij
Zakaj ZZInet omrežje in BizBox storitve
Odgovori na mala vprašanja

Kdo je poštar?

Klasična pošta –
Zakon o poštnih
Storitvah
Brezpapirno
poslovanje ZVDAGA,
ZEPEP, ZDDV
Papirni račun → strukturiran eRačun + vizualizacija
Ročni podpis → elektronski podpis – se ne posoja
Naslov
→ elektronska ovojnica
Kuverta
→ elektronska ovojnica
Pošiljke v tujino → mednarodna omrežja
Telefonski imenik → Register ePoslovanja
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Zaupnost pošiljke → šifriranje sporočila
Arhivska omara
→ dolgoročna elektronska hramba
Poštni nabiralnik → elektronski nabiralnik
Poštar
→ Zaupanja vreden ponudnik
e-izmenjave (z dodano vrednostjo)
Vložišče → Prejem in vodenje
prejete in izdane pošte

Kaj je eRačun?
Berljiv, verodostojen, z vsemi podatki Računa v elektronski obliki
Elektronski dokument z vsemi elementi Računa (DŠ, DDV, Izdajatelj, prejemnik,…)






Nacionalna zakonodaja in jezik : Slovenski, Hrvaški, Ameriški, Angleški, Kitajski….
Različna vsebina računa: Za storitve, za artikle, za energente, za dobave, za kartično
poslovanje,….
Različna raba: za pravne osebe drugačen kot za fizične osebe - Vizualizacija, spremna
dokumentacija, procesi, likvidacija, artikli,….
Prednosti strukturiranega eRačuna: preverljiv - zaupanja vreden, avtomatsko berljiv, zajem,
sledljiv, verodostojen, ….
Scan je interpretacija papirnega računa (ni original, enostavno ponarejanje, nedokazljiv
izvor,…)

Elektronska oblika RAČUNA- eSlog (Slovenija), UBL (Hrvaška in Avstrija), Peppol (EU),

Business standard - BMS in EanCom GS1, PDFa (XML v PDF),….

Kaj ni račun:
 Ovojnica = kuverta (odvisno od omrežja izmenjave) – toliko ovojnic kolikor omrežij
 Hramba = papir + fascikel + omara (standardizirane zahteve za Slovenijo)
 Plačilni nalog je neodvisen dokument za plačilni promet (SEPA)
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Povezujemo poslovne partnerje
Korak 1
IZDAJATELJ
Izdaja
eRačuna in
hramba

Uskladimo interese med partnerji
Interes – zahteve izdajatelja


Avtomatske izdaja računov (brez izvozov, uvozov
podatkov, izbire prejemnika ter dodatnih klikov) –
integracija izdaje in izmenjave v ERP + standardi



Poslovanje z vsemi partnerji na enka način –
povezovanje ponudnikov izmenjave



Znižanje stroškov izdaje in distribucije ter zanesljiva in
nadzorovana dostava eRačuna – dostopna eIzmenjava



Plačilo v rokih – integracija prevzema v ERP

Korak 5
PREJEMNIK
Obdelava
eRačuna in
hramba

Korak 2
IZDAJATELJ
Priprava na
pošiljanje

Interes - zahteve kupca


Prejem berljivega in verodostojnega eRačuna



Enostaven prevzem računa in postavk v ERP – Standard
eSlog in integracija eIzmenjave



Likvidacija in kontrola + spremljajoča dokumentacija



Priprava plačilnih nalogov – Integracija z Banko

Avtomatizacija poslovanja med podjetji z različnimi
potrebami, partnerji in rešitvami !!!!!!
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Korak 4
PREJEMNIK
Dostava –
prevzem

Izmenjava

Korak 3
Pošiljanje eIzmenjava

E-nabiralnik za podjetje
E-Nabiralnik = podjetje ali lokacija
oseba
Uporabnik = pooblaščena oseba

En predal za e-komunikacijo z vsemi:
UJP - B2G – izmenjava
eRačunov, Carinski postopki, poročanje
Intrastat in eDavkov, izvršbe,…

B2B – izmenjava eRačunov, enaročanje, logistika, eKatalogi,…

Partnerska omrežja –
FINA.net, Panteon.net, EBA, x400,
GXS,…..

Možnost formalne izdaje in
dostave vseh dokumentov
v eObliki

Fizične osebe – Bančni
kanali, mobilna omrežja…..

Faze: priprave in pošiljanja
Priprava eRačuna in sporočila

Priprava eSlog
računa in
vizualizacije

Podpisovanje
dokumenta eRačuna

Hramba
računov

Določitev
prejemnikov partnerjev

Pošiljanje

Pakiranje v
ovojnice +
priloge

Zajem sporočil
in varno
vlaganje v
omrežje

Pošiljanje

VIR - Podatki

Računovodja ali ERP

Arhiviranje
odgovora

………..

Prevzem
dokumenta

Nadaljevanje
procesa

ePoslovanje s partnerji:
•
•

prilagajanje formatov dokumentov, ePodpis, elek. hramba, pakiranja in e-Izmenjava s
partnerji,..
Dodatne funkcije so lahko še kontrole, vizualizacije - priprava PDFa računa, usklajevanje
kataloga artiklov, konverzija standardnih dokumentov v formate
BE PAPERLESS - www.bizbox.eu

ODGOVOR
Potrditev prevzema

Faza: izmenjava – potovanje eRačuna
Transakcije v omrežju izmenjave - Sledljivost

Pošiljanje

Prevzem
dokumenta v
omrežje

Kontrola
ovojnice
dokumenta
in vsebine

Usmerjanje
izmenjave
pravemu
partnerju

ODGOVOR
Prevzem

……………………………………

Po potrebi Konverzija ali
priprava
vizualizacij

Predaja
dokumenta
prejemniku
ali drugemu
omrežju

Tehnična
Povratnica

Povratnica

Proces izmenjave računa med partnerjema - polna sledljivost
Proces s prehodi sporočil in povezovanjem se izvaja avtomatsko in kontrolirano
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Prevzem

Pošiljanje

Faza - Prevzem pri partnerju
Prevzem pri uporabniku
Izmenjava

Prevzem

Pošiljanje

Prevzem
dokumenta iz
sporočila

Povratnice

Arhiviranje in
povezovanje z
lokalnim
okoljem

………..

Lokalna
obdelava

Zavrnitev????

Računovodja
ali ERP
Nadaljevanje
procesa

Elektronski nabiralnik zagotavlja prevzem elektronskih dokumentov iz različnih omrežij in
okolij.
Združuje lahko vse načine komunikacije z partnerji ne glede na procese, dokumente in tipe
komunikacije – enoten vmesnik za vse dokumente.
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Omrežja se povezujejo
Podobno kot GSM omrežja – enostavno za uporabnike
Omrežje usklajuje:
Ovojnice
Info. o prejemnikih
Standardi – mapiranje
eSlog, EanCom, UBL, GS1 BMS
Sledljivost
Tehnične omejitve
Srbija
Stroškovnike

Nacionalne
BANKE

UJP.net

Panteon.net

CG

Druge
državne
uprave

bizBox

Makedonija
Hakl

Eba
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FURS.si
(carina,
davki)

FINA.hr

Editel - Exite,
GXS, x400

Odprto omrežje eIzmenjave
Javna uprava

Enostavno za uporabo
HR eRačun

Kot
dobavitelj
Kot
Kupec
Kot
Partner

eRačuni,
Avansi,
dobropisi,
Zbirni,…

storitve
eIzmenjave

eRačuni,
eCarina,
eStatistika,
eDavki
eRačun
in eBanka

EDI lokalno in
mednarodno

Naročila,
dobavnice

Katalogi
artiklov,
Intrastat,
Carina,
eDavki,
REK,
Poročila,…

Trgovci

EDI mednarodno

Dobavitelji

•
•
•

Fizične osebe
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Kupci

•

Računovodski
servisi

Integracija v ERP sisteme – avtomatizacija ePoslovanja brez
dodatnih vmesnikov
Priključenih več kot 10.000 podjetij v Sloveniji
Podprta izmenjava z Javno upravo, Bankami, Tujino, drugimi omrežji
(trgovci, zdravstvo, carina, statistika, davčna uprava,…)
Brezplačen prejem, kratkoročna hramba in uvedba brez investicij

Zakonske zahteve eRačuni
Javna uprava prejema od 1.1.2015 račune izključno v eObliki


Predpisan je dokument eRačun, ki ga sprejema javni sektor:
o

Oblika ali struktura eRačuna – eSlog XML

o

Podpis eRačuna

o

Ovojnica za vlaganje s strani ponudnikov



Zagotovljeno je elektronsko vlaganje preko ponudnikov eIzmenjave (izbira)



Priporočena je vizualizacija – PDF priloga



Identifikator je TRR (BIC) prejemnika



Odlagališče velikih datotek – opcija



Vsebino določi dogovor med izdajateljem ter prejemnikom

Akreditirana zaupanja vredna eHramba
Verodostojna hramba in sledljivost izmenjanih eRačunov
eHramba.si zagotavlja
dolgoročno verodostojno
hrambo izmenjanih
dokumentov
 Hramba omogoča povezavo eizmenjave z drugimi sistemi – enkrat
hranjen dokument je dostopen iz
različnih sistemov
 Pripravljeni so vzorci avtomatskega
zajema in hrambe za prejete in izdane
e-dokumente:
•
•
•
•
•
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Template – klasifikacije - mape
Avtomatsko vlaganje in zajem
metapodatkov
Napredno iskanje in dodajanje statusov
(dostavljeno, prevzeto, …)
Avtomatiziran prenos v zaledne sisteme in
eHrambe
Zagotovljena formalnost dokumentov

Registracija – kako postati uporabnik?

 Ena oseba – uporabnik (spletna prijava)
 Registracija podjetja (uporaba nabiralnika
in eIzmenjave)
o
o
o
o



Dostop so več Nabiralnikov
Prejem je brezplačen
Pošiljanje se plačuje po transakciji
Register partnerjev, ki poslujemo elektronsko

BizBox eNabiralnik
o
o
o

Integracija in upravljanje v ERP sistemih ali WEB/mobile
Hramba izmenjanih dokumentov
Enotna izmenjava z poljubnimi partnerji – prejem in pošiljanje
poljubnih dokumentov do 50 MB
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BizBox prednosti
Deluje verodostojno, brez omejitev z vsemi eDokumenti


Brez posebnih omejitev velikosti sporočil



Podpora več standardom (UBL, eSlog, GS1 BMS in EanCom, Odette)



Podpora različnim procesom



Podpora različnim industrijam



Podpora poslovnim odnosom med partnerji



Registri za podporo ePoslovanju



Konverzije in podpora prilagoditvam formatov ter vsebine



eHramba v procesu izmenjave



Na razpolago v različnih državah

Prilagajamo se porabnikom
En vmesnik za ePoslovanje z vsemi




Računovodje


Mikro uporabniki



Večji Uporabniki – uporabniki ERP sistemov

Podjetja


Integrirano v ERP sisteme



Integrirano v DMS sisteme



Podpora procesom med podjetji



Podpora različnim standardom



Podpora različnim tipom eRačunov (energetika, storitve, dostava…)



Podpora različnim tipom eDokumentov (naročila, dobavnice, naročila transporta, ..)

Prednosti in zaključki
Integracija BizBox storitev v SAP, Infor in Marg rešitve




Avtomatska izmenjava eRačunov za poslovne partnerje
o

Priprava v eSlog + Vizualizacija (ali EanCom, GS1 BMS, UBL,..)

o

Ena točka pošiljanja

o

Register partnerjev

o

Večkanalnost (EDI, Mail, MMS, Fax, …)

o

Povratnice

o

Brezplačno za partnerje

o

Hramba izmenjanih dokumentov

Avtomatski prejem eRačunov
o

Potrditev prejema eRačuna in prilog

o

Prevzem v programe – Likvidacija ali zavrnitev

o

Priprava za plačilo
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Prevzem dokumenta iz ERP
Izdaja v eSlog
Podpisano
Arhiviran
Poslan + povratnica
Prejet s strani partnerja
Informacija vključena v ERP

Partnerji BizBox storitev
Za več kot 20.000 poslovnih uporabnikov


Datalab d.o.o.



Pronet d.o.o.



Vasco d.o.o.



Niki d.o.o.



SAOP d.o.o.



Comtron d.o.o.



Opal d.o.o.



Numeric d.o.o.



Hakl IT d.o.o.



List d.o.o.



S&T za SAP



Marg d.o.o.



S&T za Infor



InIn d.o.o.



Cadis d.o.o.



BS d.o.o. za Navision



Crea d.o.o.



PIA d.o.o.



Genis d.o.o.



……



Setcce d.o.o.

Do konca leta 2015 30.000 uporabnikov

Povezana omrežja - okolja


UJP RS,



BizBox Srbija, Makedonija in
Črna Gora,



Banke v Sloveniji,



Panteon Group,



Bass d.o.o.



EBA,



GXS,



X.400 mednarodno,



Fina HR,



Finančna Uprava RS ,



Carinska Uprava CG,



Carinska uprava SR,

Zakaj ???????
Zakaj je BizBox najbolj prijazno in razširjeno omrežje eIzmenjave?
Partnerji BizBox pomagamo uporabnikom poslovati elektronsko.


Ali je PDF del računa in kaj je del vizualizacije?



S katerimi omrežji in s tem partnerji lahko poslujem elektrosnko?



Kakšne so cene izmenjave, hrambe in koliko stane priklop?



Ali rabim nov vmesnik za ePoslovanje ali lahko e-izmenjujem iz ERP-a?



Kako poslujejo moji partnerji in s katerimi lahko izmenjujem e-račune?



Ali so e-izmenjava in eDokumenti skladni z zakonodajo?



Ali je akreditirana eHramba lahko del storitve izmenjave?



Kakšne vrste dokumentov lahko prenašate med omrežji?



Kakšna je omejena velikost dokumentov za izmenjavo?
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Zato ker……..
Več kot 10.000 podjetij že uporablja BizBox storitve
Več kot 400 sistemov integrirane eIzmenjave: Pivovarna Laško, Gorenje, Acroni, Helios, Hidria, Luka

Koper, Intereuropa, Impol, Merkur, Unica Toys, Elektromaterial, ETI Izlake,… v več državah
(Slovenija, Hrvaška, EU, Črna Gora, Makedonija)

Platforme in storitve :

BizBox omrežje je povezano z drugimi omrežji:

•
•
• eHramba je AKREDITIRANA kot storitev in kot •
rešitev (Arhiv RS) – omogoča formalno odpravo
•
papirja
• ZZInet omrežje povezuje partnerje z javno
upravo od 1999 v 4 državah in EU
•
Storitve eHrambe in eIzmenjave so že vgrajene v
rešitve, ki jih uporablja več kot 30.000 podjetij:

• SAP, Infor (S&T) , Pantheon (Datalab), Vasco,
SAOP, B2, Hakl, …..
• eNvoices in ePero (Setcce) ….
BizBox storitve so povezane in delujejo tudi z
rešitvami:

• Navision, OPAL, MARG, Perftech,-• Genis, SRC SPIS, Crea, …
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Uprave za javna plačila RS (UJPnet)
Financijska agencija Hravatske (FINAnet)
Slovenskih Bank (eBanke)
Mednarodna povezana omrežja: X.400, GXS ,
Panteon, Exite,…
DRŽAVNE STORITVE: Statističnega urada in
Carinske uprave Slovenije, Hrvaške, Srbije, Črne
Gore in Makedonije
www.bizbox.eu
www.bizbox.eu/mk
www.bizbox.eu/rs
www.ehramba.si
ZZI d.o.o.
Pot k sejmišču 33,
1000 Ljubljana
01/5303300
info@zzi.si

