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OREKA BATUZ SOLUTION
Oreka IT-k konponbide oso bat ematen du Batuzekin betetzeko, zeinak TicketBai + Batuz
terminoetan fakturak eta kontabilitate-dokumentuak kudeatzeko funtzionaltasuna integratzen
baitu SAPen eDocument Cockpit standarrean, gaur egun BEZaren SII kudeatzeko erabiltzen
den monitore bera SAPen SII standard soluzioan.

Zein soluzio teknologikoa betetzen du?

Horrela, jaulkitako eta jasotako fakturen eta kontabilitate-informazioaren bidalketaren kudeaketa puntu
bakar batean kontzentratuko da, SAPen eDocument Cockpit delakoan. EDocument Cockpit delakoaren
bidez, kontabilitate-dokumentuen eta bidalitako fakturen kudeaketa osoa egingo da, Batuz eta
TicketBai terminoetan:

BEZaren aitorpenerako:
§ Emandako fakturen erregistro-liburua: TicketBai + SII Datuak
§ Jasotako fakturen erregistro-liburua (BIS sistema Bizkaian sortzen da: BIS sistemaren datuak EAOL
barruan bidaltzen dira jasotako fakturetarako)

Sozietateen gaineko Zergaren kasuan:
§ Kontabilitate-mugimenduen erregistro-liburua (pertsona juridikoentzat, 240 eredua)
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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.

PRODUKTUAREN FITXA | FINANTZA SAILA

OREKA BATUZ SOLUTION

TicketBai eta SII

§ FI fakturen informazioa Bizkaiko Zerga Agentziarako XML formatuetan mapatzeko aukera ematen
du.
§ Komunikazio erabat segurua eta zuzena, SAPetik, bitartekaririk gabe.
§ SAP eta bere monitore SAP e-Document Cockpit eta BFAren plataformen arteko integrazio
perfektua, bidalitako faktura bakoitzaren kudeaketa ahalbidetzen duten mezu eta estatus guztiak
jasoz, erroreak eta horien zergatia aztertu ahal izateko.

Zergatik OREKA IT ?
§ SAP Gold Partner garelako.
§ SAP Recognized Expertise in

TicketBai eskakizun berriak
§
§
§
§
§

Osatu faktura bakoitzaren sinadura digitala, erakundeari dagokion ziurtagiri elektronikoaren bidez.
Faktura bakoitza aurreko fakturarekin kateatzen du, eta eDocument Cockpit ataletik sar daiteke.
TicketBai lizentzia berriaren berri ematen du, erabilitako fakturazio-softwareari dagokiona.
QR TicketBai kodea fakturetan eta salmenta-tiketetan inprimazioa.
TicketBai lizentzia-zenbakia

Batuz – Kontabilitate-mugimenduen liburua

§ Urteko kontabilitate-idazpenak SAP edo Pi/Po bidez zuzenean bidaltzea.
§ Bidalitako eremuak: kontabilitate-data, idazpen-zenbakia, idazpen-mota, lerro-zenbakia,
kontularitza-kontuaren kodea, zenbatekoa Debea, zenbatekoa Hartu, idazpenaren deskribapena…
§ Idazpen mota: irekitzea, mugitzea eta ixtea.
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§

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

