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Üdvözli a  
Tungsten Network!
Megtisztelő, hogy üdvözölhetjük a Tungsten 
Network, a világ legmegbízhatóbb, és minden 
szabálynak megfelelő üzleti tranzakciós hálózatának 
felhasználójaként. Biztonságos platformunk 
automatizálja és áramvonalasítja a számlázási 
folyamatokat, emellett közelebb hozza egymáshoz a 
Vevőket és a Beszállítókat, miközben maximalizálja a 
hatékonyságot, és optimalizálja a pénzáramkezelést.
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Mielőtt hozzáfogna

 

Amennyiben bármilyen kérdése 
merülne fel, vagy segítségre lenne 
szüksége az itt bemutatott lépések 
teljesítésével kapcsolatban, úgy 
kérjük, hívja fel, vagy értesítse e-mailben a Tungsten 
Bevezetési szakértőjét. Amennyiben nem tudja felvenni a 
kapcsolatot Bevezetési szakértőjével, küldjön e-mailt az 
implementációs támogatási csapatunknak az alábbi címre: 
implementation@tungsten-network.com. Munkatársaink 
24–48 órán belül kapcsolatba lépnek Önnel.

A bevezetéshez szükséges idő e-számlázási 
konfigurációja összetettségének függvényében változhat, 
emellett Vevője igényei is hatással lehetnek rá. Az összes 
bevezetési lépés teljesítése szükséges, és legfeljebb 
50–60 napon belül tranzakciókat kell lebonyolítania a 
hálózaton keresztül. A szakterületétől és szakértelmétől 
függően esetlegesen szüksége lehet informatikai vagy 
vevői követelésekkel foglalkozó csapata segítségére.

Jelen útmutató lépésenkénti 
utasításokkal segíti, hogy 
akár már 26 napon belül 
tranzakciókat bonyolíthasson 
le a Tungsten Network 
hálózatán. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Ön 
számára nyújtott támogatás hatóköre 
és feltételei a Szolgáltatás szintű 
megállapodásban találhatók a jelen 
Mellékletben

#

mailto:implementation%40tungsten-network.com?subject=
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1  
Fájlok átvétele

Ellenőrizze, hogy megkapta-e az alábbi anyagokat 
Bevezetési szakértőjétől:

• Bevezetési munkalap  
(EN – Tungsten Network Worksheet.xlsx)  
a Bevezetési szakértőjétől.  
 
 

• Master Map technikai dokumentációs .zip fájl,  
az Ön által használt Master Map fájltípusnak 
megfelelően.  
 
Megjegyzés: A Tungsten Network 9 különböző fájltípust támogat.  
Amennyiben nem tette volna még meg, letöltheti a megfelelő .zip fájlt a 
Beszállítói bevezetési fájlok oldalunkon. 

1. 
NAP

• Az ügyfél feladatai

• A Tungsten Network feladatai

https://www.tungsten-network.com/hu/solutions-for-suppliers/supplier-implementation-files/
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2 
Töltse ki a  
munkalapot 
 

 
 
 
 

Vizsgálja felül, de ne töltse ki a Country Specifics, 
a Buyer Specifics és a Tungsten Specifics lapokat, 
amelyeket a Tungsten Network megfelelőségért 
felelős csapata előzetesen kitölt a minimális 
adatkövetelményekre vonatkozó információkkal, 
hogy dokumentumait a törvényi előírásoknak 
megfelelő e-számlákká alakíthassuk.  

Kérjük, legfeljebb 2 napon belül 
hajtsa végre ezt a lépést.

KIZÁRÓLAG a Master Map 
Set Up Information lapon 
található mezőket töltse ki. 

Implementation Process       Build or Set Up Information       Country Specifics       Buyer Specifics       TN Specifics        Supplier Specifics       Test Scenarios

2. 
NAP

• Az ügyfél feladatai

• A Tungsten Network feladatai
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3 
Hozzon létre egy 
tesztszámlát, és nyújtsa be 
a munkalappal együtt  

 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A Bevezetési munkalapon szereplő adatok, valamint a .zip  

fájlból származó, Master Map fájltípusának megfelelő 
technikai fájlok segítségével hozza létre a  
tesztszámlát első számlázási  
forgatókönyvéhez.

Nyújtsa be ezt a tesztszámlát ÉS a kitöltött 
Munkalapot Bevezetési szakértőjének, a 
bevezetési folyamat kezdő dátumától számított 
9 munkanapon belül.

#

9.
NAP

3.
NAP

• Az ügyfél feladatai

• A Tungsten Network feladatai
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4 
Vizsgálja felül a tesztszámlát

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Értesítés a változtatásokról 
Bevezetési szakértője értesíti, 
amennyiben tesztszámlája 
változtatást igényel. 

Fájl- és munkalapelemzés
A Tungsten Network 48 órán belül 
végrehajt egy előzetes fájl- és 
munkalapelemzést, így ellenőrizve, 
hogy tesztszámlája megfelelően 
van-e strukturálva. 

Hajtsa végre a változtatásokat 
Kérjük, hogy a kérés beérkezését 
követő 2 munkanapon belül hajtsa 
végre a szükséges változtatásokat.

13.
NAP

10.
NAP

#
#

• Az ügyfél feladatai

• A Tungsten Network feladatai
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5 
Hozza létre és nyújtsa be az 
esetlegesen fennmaradó 
számlázási forgatókönyvekre 
vonatkozó fájlokat

Az első tesztszámla 
jóváhagyását követő 3 napon 
belül hozza létre és  
nyújtsa be az  
esetleges számlázási 
forgatókönyvekre  
vonatkozó fájlokat.

 
 

 
 
  

Megjegyzés: A fájlok esetlegesen 
további felülvizsgálást igényelhetnek. 
Ebben az esetben, kérjük, 
gondoskodjon róla, hogy a fájlokat a 
tesztszámla jóváhagyását követő  
5 munkanapon belül benyújtják. 

# # #

18. 
NAP

14. 
NAP

• Az ügyfél feladatai

• A Tungsten Network feladatai
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6  
Állítsa be a kapcsolatát 

 

Csatlakozzon a Tungsten Network hálózatához a 
Bevezetési munkalapon meghatározott módszerrel. 

Több fájltovábbítási módszer is rendelkezésére áll, 
beleértve az SFTP/AS2, HTTP és EDI protokollt.  
 
A teljes lista megtekintéséhez, kérjük, látogasson el a 
Beszállítói bevezetési fájlok oldalunkra. 

Kérjük, legfeljebb 2 munkanapon  
belül hajtsa végre ezt a lépést.

Ne feledje, hogy közvetlenül a Tungsten Network 
portálon keresztül is elküldheti számláit, amennyiben 
kapcsolódási problémái merülnének fel. 

SFTP 
AS2 
HTTP 
EDI
stb.

20.
NAP

19.
NAP

• Az ügyfél feladatai

• A Tungsten Network feladatai

https://www.tungsten-network.com/hu/solutions-for-suppliers/supplier-implementation-files/
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7
Vizsgálja felül és hagyja 
jóvá a PDF e-számlát

PDF-számla átvétele
2 nappal azt követően, hogy benyújtotta a  
fennmaradó számlázási forgatókönyveire  
vonatkozó fájlokat, e-mailen keresztül meg fogja  
kapni számlája „emberi szemmel olvasható” PDF-
verzióját, miután a Tungsten Network összevetette 
Master Map adatait a Tungsten adatbázisával.

Vizsgálja felül és erősítse meg a PDF-számlát 
Vizsgálja felül a PDF-számlát, majd 5 napon 
belül küldjön megerősítést e-mailben 
Bevezetési szakértője számára, miszerint a 
korábbi bevezetési lépésekben összeállított 
adatok megfelelően vannak feltüntetve, és hogy 
a PDF megfelel számlájának.

Bizonyos esetekben a Vevőjét is felkérhetjük 
ezen dokumentum jóváhagyására, az éles 
helyzetben esetlegesen felmerülő problémák 
megelőzése végett.

#

21.
NAP

26.
NAP

• Az ügyfél feladatai

• A Tungsten Network feladatai
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8 
Lásson neki az 
e-számlázásnak

Értesítés az RTT-státuszról
Az azt követő 24 órán belül, hogy megkaptuk a megerősítést 
PDF e-számlája jóváhagyásáról, fiókját hivatalosan is 
áthelyezzük egy tesztkörnyezetből egy éles környezetbe 
a Tungsten Network hálózatán, és fiókja státuszát RTT-re 
(Ready to Transact, Tranzakcióra kész) változtatjuk. Bevezetési 
szakértője e-mailben (RTT e-mail) értesíti az állapotváltozásról, 
illetve amennyiben lehetséges, telefonon keresztül.

A Vevő értesítést kap az RTT-állapotról
Vevőjét szintén értesítjük az RTT e-mailen keresztül, 
miszerint fiókja Tranzakcióra kész. Ettől a ponttól kezdve 
minden új számlát elektronikusan KELL elküldenie, a 
Tungsten Network hálózatán keresztül. Bizonyos esetekben 
ez szükségessé teheti Vevője számára, hogy feltöltse a 
hálózatra az esetleges nyitott PO-kat és számlastátusz-
dokumentumokat. Amennyiben Vevőjének időre van szüksége 
ezen feladat teljesítéséhez, erről az RTT e-mailben értesítjük.

Miután sikeresen elküldött 3 e-számlát, egy e-mailt 
fog kapni Bevezetési szakértőjétől. Ez az e-mail 
kapcsolatfelvételi információkat, valamint további lépéseket 
fog tartalmazni a támogatással kapcsolatban, amennyiben 
a jövőben szüksége lenne rá.

RTT

# # #

26.
NAP

• Az ügyfél feladatai

• A Tungsten Network feladatai
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GYIK 1. Hogyan hozhatok létre e-számlázási tesztfájlt? 
Minden, az e-számlázási tesztfájl létrehozásához szükséges 
technikai információ megtalálható a Bevezetési munkalapon, 
valamint a Master Map fájltípusának megfelelő .zip fájlban. 

2. Honnan tudhatom, hogy megfelelően hoztam-e létre a 
tesztfájlt? 
A tesztfájl benyújtását követően a Tungsten Network tesztek 
sorozatát végzi el, azt megerősítendő, hogy felépítése 
és a várt tartalma egyezik-e a Bevezetési munkalapján 
megadott adatokkal. A Tungsten emellett összeveti adatait 
a Tungsten Network adatbázisában tároltakkal. Bevezetési 
szakértője értesíti, amennyiben bármilyen hibára fény 
derülne, és amennyiben szükséges, utasításokkal látja el a 
tesztfájlon végzendő módosításokra vonatkozóan.

3. Hogyan férhetek hozzá a Tungsten Network portálhoz?  
A Tungsten Network portálra az alábbi oldalon 
jelentkezhet be: https://portal.tungsten-network.com/
Login.aspx?ReturnUrl=%2f 

4. Hogyan vehetek igénybe támogatást, miután státuszom 
AKTÍVVÁ válik (számlák küldése éles környezetben)? 
Miután státusza AKTÍVVÁ válik, kérjük, a Tungsten 
támogatási munkatársaival vegye fel a kapcsolatot, és ne 
Bevezetési szakértőjével. Az országspecifikus támogatást 
a Portálon keresztül veheti igénybe, az oldal felső részén 
található Súgó és támogatás hivatkozásra kattintva.  

Ez a videó további útmutatást nyújt a támogatáshoz való 
hozzáférésre vonatkozóan.

https://portal.tungsten-network.com/Login.aspx?ReturnUrl=%252f%20
https://portal.tungsten-network.com/Login.aspx?ReturnUrl=%252f%20
https://www.tungsten-network.com/us/support/tutorials/raising-support-tickets/
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Melléklet    
Szolgáltatási szintű 
megállapodás: időkeretek 
 
 
 

Az alábbi támogatási 
adatokat Szolgáltatási szintű 
megállapodása (SLA) tartalmazza

 

Szolgáltatási kérések

Meghatározás Óra

P1 – Kritikus 
Válasz Válasz 12

Megoldás Megoldás 12

P2 – Magas 
Válasz Válasz 12

Megoldás Megoldás 24

P3 – Normál
(alapértelmezett)

Válasz Válasz 24

Megoldás Megoldás 48

P4 – Alacsony
Válasz Válasz 72

Megoldás Megoldás 72

P5 – Hiba 
Válasz n/a n/a

Megoldás n/a n/a


