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Procesy walidacji
oraz matchingu

faktur elektronicznych

Co to jest?

Walidacja i matching to całkowicie automatyczne procesy sprawdzania poprawności otrzymywanych faktur elektronicznych.
Zastępują żmudną i monotonną pracę kwalifikowanych księgowych. Weryfikują poprawność rachunkową i podatkową faktur.
Możliwa jest także wielopoziomowa weryfikacja danych z faktury z uwzględnieniem warstw: logistycznej i biznesowej.

Jak to działa?

Funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa zależy od sprawnego zarządzania łańcuchem dostaw. Sukcesy największych
firm zależą od bezbłędnego przepływu informacji, produktów i usług.  Edison oferuje usługę walidacji dokumentów,
która polega na weryfikacji rachunkowej a następnie na  sprawdzeniu zgodności prezentowanych na fakturze danych
z przedmiotem zamówienia (m.in. ilością, ceną jednostkową, warunkami płatności) i odebraną dostawą. Zweryfikowana
w ten sposób faktura może być zaksięgowana i opłacona.

Rozwiązania

Walidacja faktur to sprawdzanie faktur elektronicznych pod względem składniowym, rachunkowym (poprawność wyliczenia
wartości podatku, deklaracji stawek podatku, kwalifikacji do właściwego okresu księgowego, itd.) oraz biznesowym (czy np.
występuje numer dowodu dostawy i czy ma prawidłową strukturę, czy deklarowana data ważności produktu spełnia
założone kryteria). 
Walidacja odbywa się w oparciu o ustalone reguły, które wynikają z potrzeb zamawiającego. Uzupełnieniem usługi jest
„matching”, czyli konfrontowanie przesłanych faktur z zamówieniami oraz innymi dokumentami referencyjnymi. Matching
pozwala na automatyczne dopasowanie faktur i dokumentów logistycznych, np. awiz odbioru, wysyłki i innych z systemu
magazynowego, oraz weryfikuje, czy dane na fakturze są zgodne z odebraną dostawą. 

Korzyści

• szybko i łatwo odnajdziesz niezgodności w przesłanych dokumentach,
• sprawdzisz poprawność wyliczenia wartości podatku, deklaracji stawek podatku, kwalifikacji do właściwego okresu księgowego,
• uwolnisz zasoby działu księgowego od żmudnej, ale niezbędnej akceptacji faktur,
• w znaczący sposób obniżysz koszty procesu ewidencji faktur,
• włączysz zdematerializowane faktury  w obieg dokumentów w łańcuchu dostaw.
Więcej korzyści? – szukaj na www.edison.pl

Perspektywy 

Usługa dostępna jest w nowoczesnym modelu Software as a Service (SaaS). Może działać jako samodzielna usługa lub
być jednym z elementów systemu zbudowanego z innych rozwiązań dostępnych w ofercie Edisona.
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Uproszczony schemat łańcucha dostaw

Proces walidacji i matchingu jest integralną częścią łańcucha
dostaw. Rysunek przedstawia jego prosty wariant – pomiędzy
uczestnikami występują wyłącznie relacje typu jeden do jednego.
Odbiorca (zamawiający), korzystając z elektronicznej wymiany

dokumentów za pośrednictwem Operatora EDI, wysyła
zamówienie do Dostawcy. Jednocześnie zamówienie trafia
do repozytorium i zostanie wykorzystane później w procesie
kontroli poprawności faktury.
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Po otrzymaniu zamówienia Dostawca może odesłać awizo
dostawy (Despatch Advice – DESADV), komunikat zawierający
specyfikację towarów przesyłanych Odbiorcy. Jeden dokument
opisuje jeden ładunek, który może być dostarczony do jednego
lub więcej miejsc i umożliwia Odbiorcy przygotowanie się do
odbioru towarów.
Natomiast po odebraniu ładunku Odbiorca przesyła potwierdzenie

odbioru (Receiving Advice – RECADV), informujące o tym, jakie
towary odebrał i zaakceptował w ramach jednej dostawy.
Zarówno awizo dostawy, jak i potwierdzenie odbioru,
za pośrednictwem Operatora EDI trafiają również do repozytorium
dokumentów logistycznych, dzięki czemu możliwe jest porównanie
listy zamawianych i wysłanych towarów z listą towarów odebranych
i zaakceptowanych przez Odbiorcę.
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Sprawdź,
ile zaoszczędzisz
dzięki EDI!

Rysunek przedstawia proces walidacji oraz matchingu faktury
elektronicznej. Zielona ścieżka to przesyłanie faktur elektronicznych,
czerwona to zwrotne przesyłanie statusów przetwarzania faktur
oraz potwierdzenia odbioru.
W odpowiedzi na wcześniejsze dokumenty (zamówienie,
potwierdzenie dostawy) dostawca wysyła e-fakturę. Dokument
zostaje skierowany do procedowania w Systemie Walidacji
i Archiwizacji Faktur Elektronicznych.

W pierwszym etapie sprawdzana jest czytelność informacji
zawartych w fakturze. To walidacja składniowa – tutaj odbywa
się porównanie dokumentu ze standardami (EDIFACT, XML). 

Krok drugi to weryfikacja rachunkowa: w oparciu o aktualne
przepisy księgowe i podatkowe odbywa się sprawdzenie
poprawności wszystkich kwot, stawek podatku VAT
oraz występowania elementów obowiązkowych faktury. 

Trzeci etap to walidacja biznesowa: następuje kontrola regulacji
ustanowionych przez Odbiorcę, zwykle chodzi o umieszczenie
dodatkowych referencji (nr WZ, nr partii, nr serii, data
przydatności) we właściwym miejscu faktury, by dokument
został zaakceptowany przez system IT Odbiorcy. 

W ostatecznej fazie – po przejściu trzystopniowej walidacji –
otrzymujemy faktury spełniające wszystkie wymogi prawne,
które automatycznie księgują się w systemie Odbiorcy.

Faktury mogą już trafić do systemu informatycznego Odbiorcy
lub zostać poddane kolejnej weryfikacji – matchingowi.
Matching to konfrontowanie faktury z dokumentem referencyjnym,
np. zamówieniem. Dokumenty referencyjne (zamówienia, awiza
dostawy, zwroty) deponowane są w repozytorium.
Proces matchingu sięga do repozytorium, aby sprawdzić czy
faktura odwołuje się do właściwej referencji. Kontrolowany może
być zarówno sam fakt istnienia właściwej referencji (numer,
miejsce dostawy, data), jak i zgodność na poziomie linii faktury.
Jeśli którakolwiek z kontroli w czasie walidacji lub matchingu
zakończy się niepowodzeniem, wówczas taki dokument trafia
do bufora faktur odrzuconych. Status odrzucenia z powodu
błędu faktury przekazywany jest zwrotnie (w postaci dokumentu
APERAK) do nadawcy dokumentu. Dzięki temu odbiorca
dokumentu unika obsługi błędnych faktur, gdyż otrzymuje
jedynie faktury poprawne, które mogą zostać automatycznie
zaksięgowane w jego systemie IT.
Ostatnim etapem procesu jest złożenie poprawnych faktur
w elektronicznym archiwum SAFE.

Elementy składowe procesu walidacji i matchingu

faktur elektronicznych:

• platforma transakcyjna EDIson,

• moduł walidacji,

• moduł matchingu,

• repozytorium dokumentów referencyjnych,

• archiwum dokumentów elektronicznych SAFE,

• bufor faktur odrzuconych wraz z konsolą

administracyjną.


