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Kinek ajánljuk az E-Számla Webshop megoldást?

Az  E-Számla Webshop megoldást webáruházaknak, vagy egyéb online kereskedelmi rendszert

üzemeltető  cégeknek ajánljuk. Az ilyen rendszerek tipikusan regisztrációt  igénylő,  felhasználó

kezelést végző alkalmazások, amelyek tranzakció esetén elektronikus levélben ill. a felhasználói

fiókon keresztül kommunikálnak a felhasználóval.  Erre, a már meglévő adottságra Ön könnyen,

gyorsan,  és biztonságosan építhet elektronikus számlázást  az  E-Számla Webshop szolgáltatás

segítségével.

Mik az E-Számla Webshop szolgáltatás előnyei?

Költséghatékony

Ön már  az első  perctől  kezdve  jelentős megtakarítást  érhet  el:  a  számlák előállítására

fordított idő, a papír számlák feldolgozása, tárolása, a számla papír- és nyomtatásköltsége

mind-mind feleslegessé válnak.

Biztonságos

Az  adatátvitelre  titkosított  csatornát  használunk.  A  nálunk  tárolt  fájljait  teljes

biztonságban tudhatja:  elérhetőségüket szigorúan szabályozzuk és több földrajzi helyen

tároljuk őket.

Nagy teljesítmény

Rendszerünket úgy alakítottuk ki, hogy mindig maximális teljesítményt nyújtson,

ugyanakkor soha ne legyen túlterhelve. Emellett a rendszer teljesítménye igény szerint

gyorsan növelhető.

Környezetbarát

Elektronikus számlázással erdőket mentünk meg a kivágástól, amelynek Ön is része lehet.
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Milyen szolgáltatásokat foglal magában a csomag?

A  'felhő' felfogással  kialakított E-Számla  Webshop szolgáltatás  a  webshopból,  vagy  más

alkalmazásból kapott információk alapján a NAV irányelveinek megfelelő elektronikus számlát

hoz létre, majd ezek archiválását biztosítja.  A folyamat teljesen automatikus, semmilyen kezelői

beavatkozást nem igényel. A kiállított számlákat Ön megtekintheti  E-Számla Online fiókjában,

melynek használata nem jár külön költséggel. Ezen a felületen könyvelése számára is exportálhat

számlalistát.

Hogyan működik az E-Számla Webshop szolgáltatás?

Az Ön rendszere határozza meg, hogy a rendelési folyamat melyik állomásánál állít ki számlát.

Amikor  ez  az  állapot  vagy  feltétel  teljesül,  a  webáruház  API  csatornán  keresztül  számlázási

információkat küld központunk számára. Ugyanezen a csatornán keresztül adjuk vissza a kész

e-számla elérési útját, melynek segítségével Ön elérhetővé teszi a számlát vásárlója számára, aki

a letöltőoldalon keresztül letöltheti azt.

Hogyan kell integrálni a rendszert az Ön webshopjába, szolgáltatásába?

Az  API csatorna  használata  megfelel  az  általános  előírásoknak  és  nem  igényel  különleges

programozói tudást. A kommunikáció titkosított (https://) csatornán keresztül történik. Kollégái

az általunk elkészített dokumentáció és mintapéldák alapján tudják végrehajtani a csatolást. Ez a

folyamat teszteléssel együtt maximum 3-5 munkanapot szokott igénybe venni.
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Az E-Számla Webshop szolgáltatás díjszabása

Szolgáltatás havidíj

A havidíj tartalmazza az E-Számla Online felület használatát, az E-Számla API csatorna használatát,

és 2 óra díjmentes támogatást az integráláshoz.

A havidíj összege: 7500 Ft + Áfa

E-Számla tárolási díjak

Önnek 100 db e-számlát díjmentesen tárolunk.  Az első száz darab e-számla felett a további e-

számlákat a mindenkori tárolási díjszabásunk alapján teljesítjük.

E-bélyeg díjak

Az E-bélyeg azon szolgáltatások összessége, melyek következtében az Ön számláiból elektronikus

számla lesz, többek között tartalmazza az elektronikus aláírást és hitelesített időbélyeget is. Az E-

bélyegeket előre kell  megvásárolnia, jelenleg maximum 45 Ft + ÁFA / db ártól kezdődően, mely

jelentős kedvezményekkel csökkenthető. Az E-bélyegből számlánként egyet kell felhasználnia.
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