e-Archive
Suite

stocarea documentului
electronic

Optati pentru arhiva fara hartie a facturilor
dvs fiscale si a altor documente de business

Cum functioneaza

Va prezentam solutia Infinite E-archive Suite – o solutie pentru stocarea facturilor
fiscale si a altor documente de business, in format electronic, pe perioada ceruta
de legislatia romaneasca si de procedurile companiei dvs. Optati pentru aceasta
solutie si transformati depozitul de hartie al facturilor intr-o arhiva fara hartie.

e-Archiva

Vedeți filmul

In conformitate
cu cerintele fiscale

Reduceti costurile
de procesare a documentelor,
de arhivare si de audit

Optati pentru
un mod de lucru
ecologic

Automatizati
procesul de arhivare
documentara

Vedeti cum functioneaza
platforma EDI cu arhivare
electronica pentru distribuitorul
Fackelmann in 6 sucursale
europene. Studiu de caz.

Stocarea facturilor electronice conform
legislatiei din UE &Romania
Solutia Infinite E-archive Suite se aliniaza cerintelor legislative din UE si Romania
si va ofera acces usor la documente, chiar si in timpul auditelor fiscale, devenind
liantul intre companiile implicate in comertul intern sau international.

Elementele obligatorii
ale facturii arhivate electronic

Masurile aplicate de solutia
Infinite E-archive Suite

Autenticitatea originii – identitatea

Controlul accesului – acces garantat

emitentului facturii sa fie garantata

securizat la facturile electronice

Integritatea continutului – continutul

Fiecare factura este acesibila si in format

facturii sa nu poata fi modificat

PDF pentru a se asigura lizibilitatea

Lizibilitate – factura sa fie transmisa

Semnatura electronica este folosita

intr-un format lizibil de catre om

pentru identificarea, autentificarea si
verificarea datelor in mod electronic
Factura

electronica

transmisa

prin

EDI catre arhiva electronica respecta
standarul XML
Se aplica marca temporala certificata
printr-un serviciu acreditat

Documentele dvs.
electronice pe maini bune
Infinite E-archive Suite este o solutie mult mai sigura decat o arhiva clasica
pe hartie. Cu arhiva electronica stiti mereu CINE si CAND a deschis sau editat
documentele digitale.

Din punct

de vedere tehnic
Infinite E-archive Suite este o solutie pentru orice companie careia
i se solicita sa stocheze documentele electronice pe o perioada lunga
de timp. Toate documentele electronice sunt pastrate intr-o zona securizata
destinata stocarii de lunga durata a datelor.

Acces pre-autorizat
Acces
securizat

Verificarea
marcii temporale

Verificarea
semnaturii

Compatibil cu toate sistemele de operare
Cautare online a fisierelor
Backup integrat si interfata pentru utilizator
Solutie scalabila pregatita sa gestioneze volume mari de documente

Asa cum este cerut de legislatia romaneasca si europeana, solutia Infinite
E-archive Suite este stocata in centre de date certificate asigurand:

Acces temporar garantat (in caz de audit sau control fiscal)
Performanta ridicata

Integritatea si securitatea documentelor electronice
Securitatea si integritatea spatiului de stocare a arhivelor electronice
Puteți găsi mai multe informații aici
www.infinite-b2b.ro

