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SAFE Portal

Zalety SAFE Portal

Wysyłaj, odbieraj i archiwizuj - bez papieru

Bezpieczeństwo

Redukcja
kosztów

Usprawnienie
rozliczeń podatkowych

Zgodność
z ustawą o VAT

Ochrona
przed fałszerstwem

Funkcjonalności

Kompatybilność
systemowa

Optymalizacja
procesów

Łatwa
obsługa

Stały dostęp
online

Szybkie
wyszukiwanie

Możliwość pobrania
(download)

Aby poznać szczegóły oferty, skontaktuj się z naszym Działem Handlowym
www.edison.pl

dh@edison.pl / 12 425 09 60

System Archiwizacji Faktur Elektronicznych
SAFE Portal
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CHCESZ WYSYŁAĆ LUB ODBIERAĆ DOKUMENTY I BEZPIECZNIE JE PRZECHOWYWAĆ?

Przechowuj wszystkie typy faktur w jednym miejscu

System Archiwizacji Faktur Elektronicznych
pozwala na przechowywanie e-faktur zgodnie
ze standardami wynikającymi z Rozporządzenia
Ministra Finansów z 2010 r. o e-fakturze oraz
ustaw: o rachunkowości oraz o podatku VAT.

Dzięki SAFE Portal łatwo, bezpiecznie i bez
ponoszenia dużych nakładów finansowych będziesz
gromadził (wysyłał/odbierał/archiwizował) wszystkie
typy faktur w najwygodniejszym dla Ciebie formacie.

Łączy wszystkie zalety nowoczesnego e-archiwum
osadzonego w chmurze z korzyściami płynącymi
z komunikacji przez Internet.

Portal umożliwia kontrahentom obustronną
komunikację i wygodną wymianę dokumentów
niezależnie od tego czy korzystają z technologii EDI,
czy nie.

WYSYŁAJ, ODBIERAJ I ARCHIWIZUJ - BEZ PAPIERU
Gdy wystawiasz faktury
SAFE PORTAL ułatwi Ci wysyłkę e-faktur do wielu odbiorców, również tych bez EDI. Wystarczy, że zasilisz swoje
konto w SAFE PORTAL dokumentami, a odbiorcy będą mogli je pobrać w najwygodniejszej dla siebie formie.
Dzięki SAFE PORTAL zyskasz kontrolę nad całym procesem fakturowania – od wystawienia po odbiór dokumentu.

Zasilasz SAFE PORTAL e-fakturami EDI, bezpośrednio ze swojego
systemu informatycznego, a odbiorcy mogą pobrać je
w najwygodniejszej dla siebie formie.
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ODBIORCY FAKTUR
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Gdy odbierasz faktury
Dostawcy mogą przekazać Ci e-faktury na trzy sposoby:

FV EDI

Dzięki SAFE PORTAL gromadź faktury od wielu dostawców w jednym miejscu.
Każdy z nich może dostarczyć e-fakturę EDI lub pdf na Twoje konto w SAFE PORTAL.
SAFE PORTAL to wygoda, bezpieczeństwo i porządek w dokumentach.
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