
ŘEŠENÍ PRO ELEKTRONICKOU 
FAKTURACI

VYSOKÝ POČET FAKTUR 
     

   Určeno pro společnosti, které ročně 
odesílají vysoký počet faktur. Nabízí plně 
automatizovaný proces, který umožňuje 

extrahovat údaje o fakturách přímo 
z účetního systému a doručuje je přímo 
do finančních systémů zákazníků. Před 

doručením faktury přímo vašim zákazníkům 
zpracováváme, překládáme, rozšiřujeme 

a ověřujeme údaje, které jsou na ní uvedeny. 

Pokud chcete získat další informace o tom, jak si aktivovat účet služby 
Tungsten Early Payment, navštivte náš web na www.tungsten-network.
com nebo se obraťte na náš tým na telefonním čísle  
+420 2 28 88 68 77

INTEGROVANÉ 
ŘEŠENÍ

WEBOVÝ 
FORMULÁŘ

  NÍZKÝ POČET FAKTUR 

Určeno pro společnosti, které ročně odesílají 
nízký počet faktur. Umožňuje uživatelům 
rychle vytvářet a odesílat faktury online 
bez nutnosti používat komplikovanou 

dokumentaci. Společnost Tungsten 
Network garantuje doručení faktur vašim 

zákazníkům během několika hodin, 
což jim umožňuje faktury efektivně 

zpracovávat a rychle vám odesílat platby. 

FUNKCE WEBOVÝ 
FORMULÁŘ

INTEGROVANÉ 
ŘEŠENÍ

Plně automatizovaný proces 

Jeden soubor pro všechny faktury

Výběr způsobů připojení
Vyhovuje místním předpisům v oblasti 
DPH a daní
Webová služba pro vytváření faktur
Nepotřebujete žádný další software

Možnost přidávat přílohy 

Předem nahrané každoroční transakce

Online přístup k aktualizacím stavu faktur*

Bezpečné a garantované doručení faktur

Doručení objednávek a jejich přepočet 
na faktury*
Online přístup k zákaznické podpoře 
společnosti Tungsten Network

Archiv digitálně podepsaných hlášení

Přístup ke službě Tungsten Network 
Early Payment**

JSTE PŘIPRAVENÍ ZAČÍT?  
   

Pokud chcete získat další informace o tom, jak aktivovat 
preferované řešení elektronické fakturace, obraťte se na 
odborníka na registraci dodavatelů nebo volejte náš tým na 
telefonním čísle +420 2 28 88 68 77.

Žádné roční předplatné

52 bezplatných transakcí ročně  
(které se každý rok znovu obnovují)

Další transakce je možné dokoupit online.  

Kliknutím sem si prohlédněte ceny. 

* V závislosti na službách, které nabízí vaši zákazníci prostřednictvím společnosti Tungsten Network, a na vybraném řešení
** V závislosti na splnění podmínek 

Kompletní ceník naleznete v našem online průvodci cenami. 

Standard MasterMaps

520 bezplatných transakcí ročně 
(které se každý rok znovu obnovují) 

Roční předplatné

Použití předdefinovaného formátu souborů 
ANSI X12 (810), EDIFACT, CSV-ABC, CSV – jeden řádek, IDOC –  

pevná délka, IDOC XML, CXML, XML UBL, jednoduchý kód XML

Pokud nemáte dostatek informací, jak poskytnout společnosti 
Tungsten Network detaily potřebné v našem předdefinovaném 

formátu, náš tým odborníků vám pomůže vytvořit vlastní 
šablonu faktury. Roční předplatné + 50 %
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