
FORMATY MASTERMAP

• ANSI X12 (810)

• EDIFACT

• CSV 
o    CSV - ABC  

(identyfikator wpisu)
o   CSV – pojedynczy wiersz

• IDOC 
o  o stałej długości 
o  XML

• XML 
o  cXML 
o  UBL 
o  uproszczony XML

Rozwiązanie zintegrowane jest w pełni zautomatyzowanym procesem, w ramach  
którego dane faktury są pobierane i przesyłane bezpośrednio z Twojego systemu  
księgowania. Następnie Tungsten Network przetwarza je i dostarcza bezpośrednio  
do systemów księgowych Twoich klientów. 

Tungsten Network udostępnia wstępnie zdefiniowane szablony, które przyspieszą  
konfigurację konta w sieci. Wystarczy wybrać jeden z dziewięciu standardowych  
formatów, uzupełnić pola szablonu i można rozpocząć fakturowanie! 

Jak skonfigurować konto? 
Z listy szablonów MasterMap należy wybrać format pliku, który chcesz używać do  
wysyłania danych ze swojego systemu księgowania do systemu Tungsten Network.  
Nasz zespół ds. immplementacji prześle Ci wybrany szablon.  
Wystarczy wskazać, które pola w Twoim systemie odpowiadają polom z naszego  
szablonu i gotowe!  

Chcesz w przyszłości połączyć się z większą liczbą klientów?
Jest to łatwe dzięki naszym szablonom MasterMap. Jeśli nowy klient wymaga  
podawania dodatkowych danych na fakturach, wystarczy po prostu wskazać  
nowe pola w Twoim systemie księgowania i powiązać je z właściwymi polami  
w wybranym przez Ciebie szablonie. 

Jeśli nie dysponujesz zasobami lub informacjami wymaganymi do przekazania nam danych 
w naszym wstępnie zdefiniowanym formacie, nasz zespół ekspertów pomoże stworzyć 
niestandardowy szablon*. Więcej informacji udzieli nasz specjalista ds. rejestracji dostawców.  
 
*Należy pamiętać, że w przypadku konfiguracji niestandardowych cena usługi wzrośnie o 50%. Szczegółowy cennik można znaleźć tutaj.

DOŁĄCZ DO NAS 
Więcej informacji można uzyskać pod numerem  
+48 22 295 35 47 lub wysyłając do nas e-mail 
na adres: register@tungsten-network.com.

TUNGSTEN NETWORK
MASTERMAP

Szybko
  

Szybsza implementacja  
i gotowość do realizacji 

transakcji

Opłacalnie
  

Możesz modyfikować 
szablon bez dodatkowych 

kosztów

Zgodnie 
 

 Tungsten Network 
doradzi ws. kodów 

podatkowych i jednostek 
miar dla danego kraju 

Łatwo 
 

Tungsten Network 
dostarczy szablon do 
mapowania danych 

faktury

MasterMapping to szybki proces mapowania, który jest łatwiejszy do wdrożenia  
i pozwala zaoszczędzić pieniądze!
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