ПРЕДСТАВЛЯЄ

СЕРВІС
ЕЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБІГУ

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ
100% заміна паперового
документообігу

Не потрібно встановлення
та оновлення додаткових
програм, захищений хмарний
архів зберігання

Безпечне підписання та
передача документів
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Оптимізація бізнес-процесів і
документообігу з партнерами
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Юридично значимі документи з ЕЦП
прирівнюються до паперової версії з
підписом та печаткою

Знижує помилки людського фактора,
швидкість доставки ел. документа
адресату від 5 сек. до 30 сек.

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ

Безкоштовна технічна підтримка 24/7
і консультація з високою швидкістю
реакції на запити

Працює з усіма операційними
системами, браузерами та з ключами
будь-якого акредитованого центру

У сервіс включена послуга подачі
електронної звітності в основні
контролюючі органи України

Сервіс та версії звітів оновлюються
автоматично, не віднімаючи:
інтернет-трафік, час, додаткових
ресурсів

ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ВСІХ УЧАСНИКІВ ОБМІНУ
Сервіс підходить для компаній та фізичних осіб підприємців на будь-якій системі оподаткування, які хочуть
перейти на електронний документообіг та спростити процедуру подачі звітності.

Керівник
 Оперативне прийняття рішень на основі
своєчасної інформації
 Прозорість процесів та висока ступінь
довіри
 Зниження витрат на документообіг

Бухгалтер
 Швидка доставка бухгалтерських
документів ЕЦП
 Своєчасна здача звітності в контролюючі
органи
 Спокійна робота без нервів, навантажень,
штрафних санкцій
 Єдине вікно для роботи з ЮЗД та
звітністю
 Зручний пошук та робота з документами

IT-фахівець
 Безперебійна робота сервісу,
доступність до всіх документів
24/7/365
 Додатковий хмарний архів всіх
документів
 Консультація наших фахівців та
готові кейси

Юрист
 Використання підписаних з двох
сторін документів багаторазово знижує
ризики по операціях між партнерами
 Всі документи підписуються ЕПЦ і
мають юридичну значимість

ЗВІТНІСТЬ

Онлайн сервіс створення, відправлення та зберігання електронної звітності
відправка звітності в Фіскальну службу, Пенсійний Фонд, Службу Статистики
відповідність всіх форм і специфікацій затвердженому формату контролюючими органами України
безпечне підписання звітності з використанням шифрування ключами
автоматичне оновлення сервісу і останніх версій звітів
безкоштовна технічна підтримка 24/7 та консультація
вбудована технологія попереднього заповнення та перевірки звітів ЕЦП
(електронного цифрового підпису) будь-якого сертифікаційного центру
• календар термінів подання звітності
•
•
•
•
•
•

ДОСТУПНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ EDI ОБМІНУ З ПАРТНЕРАМИ
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА
КОРИГУВАННЯ ДО ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ
КОМЕРЦІЙНИЙ ДОКУМЕНТ:











договір / додаткову угоду / протокол розбіжностей
акт прийому товару за кількістю та якістю
акт виявлених недоліків
видаткова / прибуткова накладна
товарна специфікація
накладна
накладна на повернення
акт виконаних робіт / наданих послуг
акт звірки взаєморозрахунків
До неструктурованого документу відноситься юридично значущий
рахунок-фактура
документ будь-якого типу та формату (документи Microsoft Office,

НЕСТРУКТУРОВАНИЙ ДОКУМЕНТ

будь-які формати зображень, сканованих копій: pdf, jpg та ін.).

Неструктурований документ передається адресату з низкою обов'язкових полів,
згідно нормативного регулювання використання електронного
документообігу з ЕЦП.

ОБМІН НЕСТРУКТУРОВАННИМИ ЕЛЕКТРОНИМИ ДОКУМЕНТАМИ

Функціональність неструктурованих документів дозволить вам обмінюватися з контрагентам будь-якими
документами в будь-якому форматі файлів.

ЕТАПИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО Е-DOC

Реєстрація
на порталі
edoc.com.ua

Отримання
та оплата
рахунку

Підключення документообігу
з важливими контрагентами

Для реєстрації на сервісі E-DOC необхідно натиснути кнопку Реєстрація,
заповнити необхідні поля та натиснути кнопку Надіслати.
На вказаний у формі e-mail приходить рахунок.
Після оплати користувачем рахунку,
відбувається процедура Підключення.

Початок роботи
з ЮЗД

ЕТАПИ РЕЄСТРАЦІЇ
Зареєструватися на сервісі E-DOC користувач може через ключ ЕЦП, дані про компанію
зчитуються з введеного ключа та заносяться в реквізити, тому реєстрація займає декілька
секунд.

ЕЦП

edoc.com.ua

ВИГОДИ

У E-DOC передбачений повний набір можливостей,
необхідний для повноцінної роботи з електронними юридично
значущими документами у вашій організації.

Проста, зручна та функціональна веб-версія.
Для користувачів 1С або власників інших облікових систем
(SAP, Navision, Аxapta та ін.) Передбачена інтеграція.

ВИГОДИ ВІД ВИКОРИСТАННЯ E-DOC
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МАЮТЬ
ЮРИДИЧНУ
СИЛУ

Електронні документи, підписані
ЕЦП, прирівнюються до паперових
аналогів з печаткою та підписом,
мають юридичну силу, не вимагають
дублювання на папері.

ШВИДКА
УГОДА
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Прискорення
розрахунків
по операціях.

ПРОЗОРЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО

Взаємодія між
компаніями стає
прозорою та
оперативною.
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ЕКОНОМІЯ
ФІНАНСОВИХ
ЗАСОБІВ

Економія на невиробничих
витратах: папір, принтери,
поштові пересилання, кур'єр.
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БЕЗПЕЧНЕ
ПІДПИСАННЯ

Безпечне підписання за допомогою
ЕЦП підтверджує особистість
підписувача та захищає документ
від спотворення інформації.

СЕРВІС
ЕЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБІГУ

ПРИЄДНУЙТЕСЬ
ДО НАС
ua@edi.su
+38(044) 586-26-06
edoc.com.ua

