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OREKA TicketBai SOLUTION
Oreka ITk irtenbide bat atera du TicketBai-ko errekerimenduak betetzeko.
TicketBai terminoetan jaulkitako fakturen kudeaketa-funtzionaltasuna integratzen du SAPen
standard eDocument Cockpit delakoan. Gaur egun SAPen SIren soluzioan BEZaren BIS
kudeatzeko erabiltzen den monitore bera.
Zein soluzio teknologikoa betetzen du?

Horrela, fakturen informazioaren kudeaketa (jaulkiak zein jasoak) puntu bakar batean bilduko da:
SAPen eDocument Cockpit. EDocument Cockpit bidez, bidalitako fakturen kudeaketa osoa egingo da
TicketBai terminoetan:
§ Jatorrizko fakturak eta faktura zuzentzaileak kontsultatuko dira, bai eta bi fakturen deuseztapenak
ere, halakorik balego.
§ Fakturen berri eskuz eta online eman ahal izango da.
§ Bidalketa bakoitzean Ogasunaren erantzuna sartu da SAPen.
§ Jakinarazitako fakturen historiara jo ahal izango da.
§ Faktura bakoitzaren banakako estatusa kudeatuko da; sortutako fakturaren eDocument, onartutako
bidalketa, baztertutako bidalketa, bikoiztutako fakturaren akatsa, etab.
§ Atzera botatako estatuseko akatsak ikusi ahal izango dira.
§ Faktura bakoitzaren estatusaren historikoa.
§ Faktura bidaltzeko XMLa kontsultatu ahal izango da.
§ Ogasunaren erantzunaren XMLa kontsultatu ahal izango da.
§ Bidalitako faktura bakoitzari lotutako jatorrizko dokumentuan nabigatuko da.
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Zergatik OREKA IT ?
§ SAP Gold Partner garelako.
§ SAP Recognized Expertise in
§

Financial Management.
Negozioa kudeatzeko SAP
irtenbideetako espezialistak,
edozein sektoretako enpresa
eta erakunde publikoentzat.
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Abantailak

Fakturari soilik dagozkion eremuez gain, Oreka TicketBai Solution-ek XML fitxategia osatzeko
gainerako TicketBai eskakizun berriak zehatz-mehatz kudeatzen ditu:
§ Osatu faktura bakoitzaren sinadura digitala, erakundeari dagokion ziurtagiri elektronikoaren bidez.
§ Faktura bakoitza aurreko fakturarekin kateatzen du, eta eDocument Cockpit bidez eskura dezake.
§ Erabilitako fakturazio-softwareari dagokion TicketBai lizentzia berriaren berri eman du.
Azkenik, TicketBaik Fakturaren euskarrian bi elementu berri inprimatzera behartzen du (paperezko
faktura, pdf, etab.):
§ QR kodea: fakturari buruzko datuak eta faktura kontsulta daitekeen ogasunaren web-helbidea
biltzen ditu.
§ TicketBai lizentzia-zenbakia.

§ TicketBairi jakinarazitako fakturaren estatusa kontabilitate-dokumentuan sartzea (zuzena, baztertua)
§ TicketBaik jakinarazitako eta errefusatutako fakturak automatikoki bidali zituen e-mailak sail fiskalera,
informazio zuzena atzeratzea saihesteko.
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§ SAP Gold Partner garelako.
§ SAP Recognized Expertise in
§

TicketBairentzat Oreka it soluzioak ere inprimaketa-eskakizun horiek betetzen ditu.
Azkenik, enpresaren kudeaketa fiskala errazten duten zerbitzu erantsiak eskaintzen ditugu:
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Zergatik OREKA IT ?
Financial Management.
Negozioa kudeatzeko SAP
irtenbideetako espezialistak,
edozein sektoretako enpresa
eta erakunde publikoentzat.

