PRODUKTUAREN FITXA | FINANTZA SAILA

SII OREKA BASIC SOLUTION
Oreka Basic Solution SII gure bezeroengan inplementatutako produktu propioa da, eta
aukera ematen du BEZaren Berehalako Informazio Hornidurari eta Zerga Agentzien Egoitza
Elektronikoaren bidez liburuak kudeatzeari buruz indarrean dagoen legeria betetzeko,
merkataritza-transakzioak denbora errealean hornitzean oinarrituta.

Zergatik OREKA IT ?

Nori zuzenduta dago?

§ SAP erabiltzen duten eta SII araudia betetzera behartuta dauden konpainia guztiei: urtean 6
milioi eurotik gorako fakturazioa duten enpresa handiei, BEZaren hileroko itzulketan izena
emandako konpainiei (REDEME), BEZaren ondorioetarako sozietate-taldeei eta enpresa txiki
eta ertainei, borondatez.

§ SAP Gold Partner garelako.
§ SAP Recognized Expertise in
§

Zein soluzio teknologikoa betetzen du?

SAPen estandarrean oinarrituta, logistika- eta salmenta-moduluen fakturak kudeatzetik, finantzamoduluetara eta SAP e-Document Cockpit monitorera, BEZaren erregistro-liburu hauek betetzea
ahalbidetzen du, XML formatu egokiekin:
§ Emandako fakturen erregistro-liburua.
§ Jasotako fakturen erregistro-liburua.
§ Metalezko zenbatekoen erregistro-liburua.
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Negozioa kudeatzeko SAP
irtenbideetako espezialistak,
edozein sektoretako enpresa
eta erakunde publikoentzat.
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Abantailak

§ BEZaren berehalako informazio-hornidurari buruz indarrean dagoen legeria guztia betetzen du.

Zergatik OREKA IT ?

§ SAPen estandarrean ahalik eta gehien oinarritzen denez, produktuaren aldaketa ofizialekin
eboluzionatzen jarraitzen duen eta ondoren mantentze-kostu txikiagoa duen irtenbide bizia da.

§ SAP Gold Partner garelako.
§ SAP Recognized Expertise in

§ FI fakturen informazioa XML formatuetan mapatzeko aukera ematen du ogasun bakoitzerako
(ZAEA, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Nafarroako Gobernua), eta,
horretarako, haiekiko lotura ezartzen du SAP sistematik bertatik edo SAP Pi/Po sistematik.

§

§ Komunikazio erabat segurua eta zuzena, SAPetik, bitartekaririk gabe, dagokion Zerga
Agentziarekin.
§ SAP eta bere monitore SAP e-Document Cockpit eta ZAEAren plataformen eta foru-plataformen
arteko integrazio perfektua, bidalitako fakturen zerrenda bakoitza kudeatzeko aukera ematen
duten mezu eta estatus guztiak jasoz, akatsak eta horien zergatia aztertu ahal izateko.
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