
DWA SPOSOBY E-FAKTUROWANIA

DUŻA LICZBA FAKTUR 
     

   Dla firm, które przesyłają dużą liczbę 
faktur rocznie. Oferuje w pełni 

zautomatyzowany proces, który 
pobiera dane faktury bezpośrednio z 
Twojego systemu rozliczeniowego i 

dostarcza je do systemów finansowych 
Twoich klientów. Tungsten Network 

przetwarza, tłumaczy, uzupełnia i 
weryfikuje dane przed dostarczeniem 

faktur bezpośrednio do klienta. 

Więcej informacji na temat usługi Tungsten Early Payment, można 
znaleźć na stronie www.tungsten-network.com lub pod numerem  
+44 (0)870 165 7420

ROZWIĄZANIE  
ZINTEGROWANE

FORMULARZ 
INTERNETOWY

  NIEWIELKA LICZBA FAKTUR 

Dla firm, które przesyłają niewielką 
liczbę faktur rocznie. Umożliwia 

szybkie tworzenie i przesyłanie faktur 
online bez zbędnej papierologii. 
Tungsten Network gwarantuje 

dostawę faktury do klienta w ciągu 
kilku godzin, umożliwiając mu w ten 

sposób jej szybkie przetworzenie i 
opłacenie. 

CECHY FORMULARZ  
INTERNETOWY

ROZWIĄZANIE  
ZINTEGROWANE

Proces w pełni zautomatyzowany 

Wszystkie faktury w jednym pliku

Różne metody połączenia

Zgodność z lokalnymi przepisami podatkowymi

Tworzenie faktur online
Brak dodatkowego oprogramowania

Możliwość dodawania załączników 

Wstępnie załadowane roczne transakcje

Dostęp online do statusu faktury*

Bezpieczne i niezawodne dostarczanie faktur

Dostarczanie zamówienia zakupu  
i konwersja w faktury*
Dostęp online do centrum pomocy  
Tungsten Network

Cyfrowo podpisane archiwum raportów

Dostęp do funkcji przedterminowej płatności  
Tungsten Network Early Payment**

DOŁĄCZ DO NAS!  
   

Aby uzyskać więcej informacji na temat aktywacji wybranego 
rozwiązania e-fakturowania, należy skontaktować się ze 
specjalistą ds. rejestracji dostawców lub zadzwonić do nas  
pod numer +48 22 295 35 47.

Brak subskrypcji rocznej

52 bezpłatne transakcje rocznie  
(odnawiane raz na rok)

Dodatkowe transakcje można zakupić online.  

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z cennikiem. 

* W zależności od usług oferowanych przez Twoich klientów za pośrednictwem Tungsten Network i wybranego sposobu e-fakturowania

**  Podlega kwalifikacji 

Pełny cennik dostępny jest online. 

Standardowe szablony MasterMap

520 bezpłatnych transakcji rocznie  
(odnawiane raz na rok) 

Roczna subskrypcja

Wstępnie zdefiniowany format plików 
ANSI X12 (810), EDIFACT, CSV-ABC, CSV pojedynczy wiersz, IDOC  
o stałej długości, IDOC XML, CXML, XML UBL, uproszczony XML

Jeśli nie dysponujesz zasobami lub informacjami 
wymaganymi do przekazania nam danych we wstępnie 

zdefiniowanym formacie, nasz zespół ekspertów pomoże 
stworzyć niestandardowy szablon.  

Roczna subskrypcja + 50%
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