Formalna
elektronska
izmenjava računov
ZZInet omrežje v praksi!!!

Ponujamo preizkušene, napredne in ODPRTE storitve
Platforme in storitve ZZI:

• ZZI eHramba je AKREDITIRANA kot storitev in
kot rešitev (ob 2)
• ZZINet omrežje povezuje partnerje od 1999
• Od 2006 delujemo mednarodno
• Podpiramo večino EU standardov: EanCOM,
GS1 BMS, eSlog, UBL, ….
• Preko ZZInet omrežja se izmenja v povprečju
več kot 1.000.000 dokumentov mesečno
ZZI storitve eHramba in eIzmenjava so že vgrajene v rešitve:

• Pantheon (Datalab)
• eNvoices in ePero (Setcce)
ZZI storitve so povezane z rešitvami:

•
•
•
•
•
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SAP,
INFOR (S&T),
Microsoft Navision,
SAOP,
Genis eRačuni,
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•

•

Več kot 400 večjih pošiljateljev (in prejemnikov) :
Pivovarna Laško, Gorenje, Acroni, Helios, Hidria, Luka
Koper, Intereuropa, Impol, Merkur, Unica Toys,
Elektromaterial, ETI Izlake,…
Več kot 13.000 prejemnikov v več državah (Slovenija,
Hrvaška, EU, Črna Gora, Makedonija)

ZZInet omrežje je povezano z drugimi omrežji:

•
•
•
•
•

Uprave za javna plačila RS (UJPnet)
Financijska agencija Hravatske (FINAnet)
X.400 mednarodno omrežje
GXS in Exite - EDI omrežje
Statističnega urada in Carinske uprave Slovenije,
Hrvaške, Srbije, Črne Gore in Makedonije
• Slovenskih Bank (eBanke)
• Okolja živilskih trgovcev (Panteon.net)

ZZI d.o.o.
Pot k sejmišču 33,
1000 Ljubljana
01/5303300
info@zzi.si

www.bizbox.eu
www.zzi.si
www.zzi.me
www.zzi.mk
www.ehramba.si

Faze elektronskega poslovanja
• Izdaja

Korak 1
Izdajatelj
Izdaja
eRačuna in
hramba

o Priprava dokumenta v strukturiranim formatu
o Priprava vizualizacije
o Podpis

• Priprava na pošiljanje
o Priprava paketa z prilogami
o Priprava ovojnice za prejemnika

• Izmenjava
o Varen in zanesljiv prenos paketov
o Sledljivost in avtomatizacija
o Povezovanje z partnerji

Korak 5
Prejemnik
Obdelava in
hramba

Korak 2
Izdajatelj
Priprava na
pošiljanje

• Dostava
o Povratnica in avtomatiziran prevzem

• Obdelava
o Prevzem v ERP in likvidacija
o Priprava plačila
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Korak 4
Dostava –
prevzem

Izmenjava

Korak 3
Pošiljanje eIzmenjava

ePoslovanje – izmenjava s partnerji
Cilji
•
•
•
•
•
•

Vsaj enaka kvaliteta – zanesljivost dostave kot pri poštnih pošiljkah,
Odprava ročnega dela pri izdaji ter pakiranju računov,
Odprava ročnega zajema eRačunov in specifikacij,
Odprava obdelave in hrambe papirnih dokumentov ,
Avtomatizacija e-poslovanja tako z enim kot vsemi partnerji ,
Znižanje stroškov.

Skrbi
•
•
•
•
•
•
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Kako poslovati varno, brez skrbi za informacije, zanesljivo in avtomatizirano?
S kom delamo papirno in s kom elektronsko?
Kateri partner prejema eSlog in kateri v drugem standardu (PDFa, EanCOM, UBL,…)?
Kateri partner deluje v katerem omrežju – tip elektronskih poti ?
Ali partner prejema specifikacije, in druge priloge?
Usklajevanje z vsakim partnerjem

Nacionalna konferenca za eRačun 2014

Enotna Platforma za ePoslovanje
Povezani
ERP in DMS
sistemi
Datalab

Enotna
platforma

Konektor

ePero

Register ePoslovanja (enotna vstopna točka)

Hramba dokumentov - eHramba.si
eIzmenjava (EDI ZZInet omrežje)

x.400
5
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eNvoices

Footer text here

eRačun

eNabirlaniki

eRačun je varno
uporaben iz
različnih sistemov
in preko spleta

Partnerska
omrežja elektronske poti

Učinki in prednosti ZZI enotne platforme
UČINKI uporabe:

PREDNOSTI:

• Uporabljajmo obstoječe vmesnike in sisteme

• Ne prilagajamo ali uvajamo novih procesov v
podjetja
• Čez eno točko se lahko povezujemo z vsemi
partnerji in javno upravo
• Ni potrebno usklajevanje ePoslovanja z
partnerji

• Poenostavitev in avtomatizacija poslovanja
z partnerji

• Ni potrebno prilagajanje formatom
partnerjev

• Pravna skladnost in verodostojnost

• eDokumenti se formalno dostavljajo in
avtomatsko verodostojno hranijo v
elektronski obliki

• Uporabnik sam izbere kanal in mobilnost

• Odprti medmrežni prehodi - več kanalov v
svoje okolje in na svojo napravo
6

• Nižni stroški uvedbe brezpapirnega
poslovanja z eDokumenti
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Footer text here

Kaj ponujamo?
Zagotavljamo preizkušeno platformo za pripravo, prevzem in eIzmenjavo računov
vključno z formalno eHrambo, ki jo vgradimo v vaše okolje
Skupna rešitev vključuje več storitev in rešitev ,ki uporabniku poenostavijo poslovanje brez
prilagajanja lastnih sistemov.
ZZI storitve - Platforme:
• ZZInet – mednarodno omrežje elektronske izmenjave (EDI)
• eHramba.si – akreditirana platforma za formalno hrambo dokumentov
• BizBox.eu - Enotna vstopna točka za ePoslovanje
ZZI aplikacije:
• Elektronska priprava in dostava eRačunov (eDelivery)
• eNabirlniki (brezplačen prejem, izmenjava in hramba e-dokumentov)
• CLOUD eCarinjenje (NCTS, ICS, ECS, EUL, Intrastat, ….)
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Prikaz v praksi (video na youtube.com)
• Izdaja in pošiljanje eRačuna v ERP Pantheon Datalab knjigi izdane pošte
(ZZI eNabiralnik dostopen v knjigi prejete pošte Datalab)

• Dostava v eNabirlnik in povratnica
(v Bizbox.eu portalu)

• eDostava v ERP Patheon Datalab
(ZZI eNabirlnik dostopen iz knjige prejete pošte Datalab)

• Izvajanje avtomatizirane elektronske izmenjave s sledljivostjo
(ZZInet klienti)
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Footer text here

ZZI ponudba priprave in pošiljanja eRačuna
Funkcije priprave, hrambe in pošiljanja eRačuna tudi v Javno upravo brez investicij
1.
2.

9

Billing ali lastni finančni
program,
ZZI konverzije in WEB priprava
računa

3.

ZZI WEB priprava in
upravljanje eRačunov ter prilog
v BizBox.eu portalu

4.

Izmenjava v omrežju ZZInet

5.

Hramba – eHramba.si
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1.
2.

Priprava podatkov knjiženja računa,

3.
4.

Kreiranje strukturiranega dokumenta iz lastnih formatov
(eSlog XML)
Kreiranje vizualizacije (PDF,…),
Podpisovanje eRačuna,

5.
6.
7.

Priprava paketa za pošiljanje (eRačun + vizualizacija),
Dodajanje prilog (specifikacije, dobavnice,…)
Priprava ovojnice za pošiljanje (za prejemnika),

8.

Pošiljanje v omrežje eIzmenjave in povezana omrežja

9.

eHramba izdanega in poslanega računa,

Izdaja in
priprava
eRačuna

Priprava
za
pošiljanje

ZZI ponudba eDostave eRačuna
Brezplačna formalna dostava, hramba in prevzem eRačuna
1.

Zagotavljanje varnih priključnih točk (ZZI klient, SMTP, AS2,
FTPs, x400, MQ,…)

2.
1.

ZZInet storitve in omrežje
izmenjave,

3.
4.
5.
6.

2.

Brezplačen WEB ZZI eNabiralnik
v Bizbox.eu portalu (možen prejem iz
različnih omrežij)

3.
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Brezplčani ZZInet vmesniki
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7.
8.

Odprto EDI omrežje izmenjave – sledljivost, varna
dostava in verodostojnost dostave,
Avtomatsko prepoznavanje prejemnika in dokumentov
(vsak prejme sebi prilagojen dokument),
Pametno usmerjanje izmenjave (sistem se lahko odloča
komu kaj dostavi)
Prilagajanje dokumentov prejemniku (na zahtevo)

Izmenjava z
dodano
vrednostjo

Vlaganje v ePredale z povratnico (dostava in hramba
prejetih eDokumentov)
Dostava v druga omrežja in pošiljanje obvestil (SMS,
Mail, fax,…)
Avtomatska izmenjava integrirana v okolje prejemnika

Brezpapirni
prevzem
in hramba

Cenik paketov izmenjave
Paket eIzmenjave (funkcije)

eNabiralnik

EDI.Light

EDI.Pro

EDI.Enterprise

Prejem in hramba

25

500

5.000

Cena pošiljanja dodatnega dokumenta

-

0,20 €

0,15 €

0,10 €

Št. nabiralnikov - ePredalov na podjetje

1

1

2

3

Varne in upravljane poti izmenjave - ZZInet omrežje

√

√

√

√

Spletni vmesnik in spletna hramba sporočil – Bizbox.eu

√

√

√

√

Povratnica - obvestilo o prevzemu dokumenta

√

√

√

√

Spletno tiskanje (logistične nalepke) – Bizbox.eu

√

√

√

√

eKataloga artiklov (vloga Publisher) – Bizbox.eu

√

√

√

√

Upravljanje izmenjave dokumentov

√

√

√

√

Brezplačna kratkoročna hramba prejetih/poslanih dokumentov

√

√

√

√

Podpora izmenjavi različnim tipom dokumentov

√

√

√

√

Priprava paketov izmenjave

-

√

√

√

Programska oprema za povezovanje (vmesniki do omrežja)

-

√

√

√

Rešitve za elektronski podpis in šifriranje dokumenta

-

√

√

√

Podpora različnim standardom dokumentov* (EanCom, UBL, GS1 BMS,…)

-

o

√

√

Alarm - obveščanje o dogodkih (SMS*, mail,..)

o

o

o

√

Podpora poljubnim protokolom povezovanja* (AS2, FTPs, x.400, …)

-

o

o

√

eKataloga artiklov od partnerjev (sinhornizacije)

-

o

o

o

Paketna priprava in izdaja eRačunov

-

o

o

o

Mail

Mail

Tel (24/7)

Tel (24/7)

Brezplačno

9,90 €

69,90 €

499,90 €

Št. Transakcij***

Podpora uporabnikom
Cena za paket / mesečno
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