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   Olyan szervezetek számára fejlesztettük 
ki, amelyek jelentős mennyiségű számlát 

küldenek el évente. Ez egy teljesen 
automatizált folyamatot kínál, amely lehetővé 

teszi a számlaadatok közvetlen kinyerését 
az Önök számlázási rendszeréből, és 

közvetlenül vevőjének pénzügyi rendszerébe 
kézbesíti azokat. Az adatokat feldolgozzuk, 

lefordítjuk, kiegészítjük és ellenőrizzük, 
mielőtt számláit közvetlenül kézbesítenénk 

vevőinek részére. 

A Tungsten előzetes kifizetés (Tungsten Early Payment) fiókjának 
aktiválására vonatkozó további információkért látogasson el awww.
tungsten-network.com weboldalra, vagy hívja csapatunkat a +36-800-
16-885-ös számon

INTEGRÁLTWEBES ŰRLAP

  ALACSONY SZÁMLAVOLUMEN 

Olyan vállalkozások számára fejlesztettük ki, 
amelyek kevés számlát küldenek el évente. 
Ez lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy 
gyorsan létrehozzák és elküldjék számláikat 

online, mindenféle papírmunka nélkül. A 
Tungsten Network garantálja számlájának 

órákon belül történő kézbesítését 
ügyfeléhez, lehetővé téve ügyfele számára, 
hogy hatékonyan feldolgozza a számlát, és 

hamarabb elvégezhesse a kifizetést. 

FUNKCIÓK WEBES ŰRLAP INTEGRÁLT

Teljes mértékben automatizált folyamat 

Egyetlen fájl minden számlához

Kapcsolódási módszerek megválasztása
Megfelel a helyi áfa- és adóelőírásoknak
Webes alapú szolgáltatás számlakészítés 
céljából
Nincs szükség további szoftverre

Lehetőség mellékletek csatolására 

Előre feltöltött éves tranzakciók

Online hozzáférés a számla aktuális 
státuszához*

Biztonságos, garantált számlakézbesítés

PO kézbesítés és átalakítás számlává*
A Tungsten Network ügyfélszolgálat  
online elérése

Digitálisan aláírt jelentésarchívum

Hozzáférés a Tungsten Network előzetes kifizetés  
(Tungsten Network Early Payment) funkcióhoz**

KÉSZEN ÁLL AZ INDULÁSRA?  
   

Az Ön által előnyben részesített e-számlázási megoldás 
aktiválásának módjára vonatkozóan forduljon a szállítói 
regisztrációs szakértőjéhez, vagy hívja csapatunkat a  
+36-800-16-885-ös számon.

Nincs éves előfizetési díj

52 ingyenes tranzakció évente  
(évente újra feltöltve)

További tranzakciókat online vásárolhat.  
Kattintson ide az árképzés megtekintéséhez. 

*Az Önök ügyfelei által, a Tungsten Network-ön nyújtott szolgáltatásoktól és az Önök által választott megoldástól függően
**Jogosultság esetén érhető el 

A teljes körű árképzéshez, kérem,  
látogasson el az online árképzési útmutatónkhoz. 

Normál MasterMap-ek

520 ingyenes tranzakció évente  
(évente újra feltöltve) 

Éves előfizetés

Az általunk előre meghatározott fájlformátum használatával 
ANSI X12 (810), EDIFACT, CSV-ABC, egy soros CSV, rögzített  

hosszúságú IDOC, IDOC XML, CXML, XML UBL, egyszerű XML

Amennyiben nem rendelkezik olyan eszközökkel, amelyekkel 
a Tungsten Network számára, az általunk előre meghatározott 

formátumban  rendelkezésre tudja bocsátani a szükséges 
információkat, a szakértői csapatunk készségesen segít egy  

egyedi rendszer létrehozásában.  
Éves előfizetés +50%
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