Elektroniczne fakturowanie dla instytucji publicznych
Zgodnie z rozporządzeniem 2014/55/UE oraz polską ustawą o elektronicznym
fakturowaniu z 9 listopada 2018 roku, wszystkie instytucje publiczne stosujące się
do ustawy Prawo zamówień publicznych będą zobowiązane do korzystania z Platformy Elektronicznych Faktur (PEF), celem odbioru od wykonawców faktur w formie
elektronicznej.

Kogo i od kiedy przepisy dotyczą?
Przepisy rozporządzenia oraz ustawy stosuje się do przesyłania faktur elektronicznych między
zamawiającymi a wykonawcami, biorącymi udział w realizacji zamówień publicznych.

ZAMAWIAJĄCY
Wszystkie instytucje zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, m.in. organy
władzy publicznej, organy kontroli państwowej, administracja rządowa i samorządowa, jednostki budżetowe, szpitale, uczelnie czy instytucje kultury. Zamawiający jest zobowiązany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy.
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WYKONAWCA
Organizacje świadczące usługi związane z realizacją zamówień publicznych ogłaszanymi przez zamawiających. Obecnie wykonawca nie jest zobowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiającego za pośrednictwem platformy. Planowane jest jednak wprowadzenie takiego obowiązku od 1 listopada 2020 roku, dlatego poza instytucjami publicznymi,
warto podjąć rozmowy z podmiotami prywatnymi na temat wykorzystania platformy PEF już teraz.
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Jak zintegrować platformę PEF z enova365?
Jedną z możliwości odbioru elektronicznych faktur jest integracja platformy PEF z systemami informatycznymi funkcjonującymi w instytucjach.
Oprogramowanie enova365 dostarcza pełen pakiet funkcjonalności, pozwalających na integrację z platformą PEF.

Platforma PEF oparta jest o dokumenty w formacie XML według specyfikacji UBL (Universal Business
Language), czyli powszechnie znany standard międzynarodowy. Będzie obsługiwana niezależnie przez
dwa podmioty (brokerów), którzy zapewnią dostęp do niej dla aplikacji zewnętrznych za pomocą Web
API oraz dostarczą aplikacje, dzięki którym użytkownik będzie mógł tworzyć i wysyłać dokumenty.

PODMIOT UCZESTNICZĄCY W PROCEDURZE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, BĘDZIE MÓGŁ
PRACOWAĆ W JEDNYM Z NASTĘPUJĄCYCH SPOSOBÓW PRZY TWORZENIU
I WYSYŁANIU DOKUMENTÓW:

Za pomocą enova365 z modułem EDI i aplikacji dostarczonej przez brokera,
w trybie importu i eksportu plików.

XML
UŻYTKOWNIK WYSTAWIA
DOKUMENT W ENOVA365

IMPORTUJE
PRZYGOTOWANY PLIK
I WYSYŁA UTWORZONY
DOKUMENT DO PEF

EKSPORTUJE GO
DO PLIKU XML

LOGUJE SIĘ DO
APLIKACJI BROKERA

Za pomocą systemu enova365 z modułem EDI zintegrowanym z PEF.

UŻYTKOWNIK WYSTAWIA
DOKUMENT W ENOVA365

ENOVA365 KOMUNIKUJE SIĘ Z PLATFORMĄ PEF
I WYSYŁA DO NIEJ WYSTAWIONY DOKUMENT
W ODPOWIEDNIM FORMACIE
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W PRZYPADKU POBIERANIA DOKUMENTÓW Z PLATFORMY
DZIAŁANIA BĘDĄ ANALOGICZNE, CZYLI ODPOWIEDNIO:

Za pomocą enova365 z modułem EDI
i aplikacji dostarczonej przez
brokera, w trybie importu
i eksporu plików

Bez modułu EDI

Po zalogowaniu do
aplikacji użytkownik
pobiera dokument
jako plik XML, po
czym importuje plik
do enova365 za
pomocą mechanizmów EDI.

Po zalogowaniu do
aplikacji brokera
użytkownik drukuje
otrzymany dokument, a następnie
ręcznie wprowadza
go do enova365.

Za pomocą systemu
enova365 z modułem EDI
zintegrowanym z PEF

Użytkownik wykonuje odpowiednią
czynność z poziomu
systemu enova365,
który pobiera dokument i importuje go
za pomocą mechanizmów EDI.

Pakiety dla Klientów:
Integracja i wymiana danych z platformą PEF — TERAZ 50% TANIEJ!
pakiet PEF

MINI

pakiet PEF

MIDI

pakiet PEF

MIDI+

pakiet PEF

MAXI

pakiet PEF

MAXI+

enova365 EDI

995 zł netto

enova365 standard Faktury w wersji złotej
enova365 EDI
w ramach powyższych modułów dostęp do enova365
Ewidencja Środków Pieniężnych standard GRATIS

1 240 zł netto

enova365 multi Faktury w wersji złotej
enova365 EDI
w ramach powyższych modułów dostęp do enova365
Ewidencja Środków Pieniężnych standard GRATIS

1 302 zł netto

enova365 standard Handel w wersji złotej
enova365 EDI
w ramach powyższych modułów dostęp do enova365
Ewidencja Środków Pieniężnych standard GRATIS

1 740 zł netto

enova365 multi Handel w wersji złotej
enova365 EDI
w ramach powyższych modułów dostęp do enova365
Ewidencja Środków Pieniężnych standard GRATIS

1 926 zł netto

Pakiet obejmuje licencje na jedno stanowisko dla danego modułu.
Oferta promocyjna ważna do końca 2019 roku!
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