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Sākot ar 2018. gadu e-rēķinu lietošana
kļūs obligāta publiskajam sektoram
visā Eiropas Savienībā.

Telema eFlow ir digitāls risinājums iepirkuma
rēķinu izmaksu kontēšanai un elektroniskai
apstiprināšanai. Telema eFlow automatizē un
vienkāršo visu rēķinu pārvaldības procesu
sniedzot acīmredzamu efektivitāti, kontroles
iespējas un ietaupījumu.

Daudzi jūsu partneri uzsāks e-rēķinu lietošanu, tātad
viņi varēs nosūtīt mašinlasāmus rēķinus arī Jūsu
uzņēmumam.

Rēķinu apstrādes process
Papīra un PDF rēķinu apstrāde aizņem 30 min.
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E-rēķinu apstrāde ir sešas reizes ātraka un izmaksā par 60-80% lētāk (Bruno Koch, Billentis).
* E-rēķins ir rēķins kas ir izsūtīts, saņemts un apstrādāts elektroniski. Tas ir elektronisks no brīža, kad tas tiek
izveidots izsūtītāja uzskaites sistēmā, līdz tam, kad to saņem un apstrādā adresāts.

Ērts vadītājam
•
•
•
•

Ātrāka iepirkumu rēķinu apstiprināšana
Rēķinu apstiprināšana neatkarīgi no atrašanās vietas
Labāks finanšu plūsmas pārskats
Viegla piekļuve rēķiniem

Ienesīgs uzņēmumam
• Efektivitātes pieaugums (mazāk roku darba)
• Izvairīšanās no kavēto maksājumu sankcijām
• Zemākas arhivēšanas izmaksas
•

Droša un pārskatāma rēķinu apstrāde

Vērtīgs grāmatvedim
•
•

•
•

Ātrāka iepirkumu rēķinu apstrāde
Labāks iepirkumu rēķinu procesa pārskats
Lielāka precizitāte rēķinu apstrādē
Ātrāka grāmatvedības reģistru periodu
slēgšana

Izdevīgs ikvienam
•
•
•

Zaļaka vide
Mazāks oglekļa pēdas nospiedums
Palielināta efektivitāte visiem
interesentiem
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Risinājums
•
•

Rēķinu savākšana (xml, PDF, papīrs) no dažādiem kanāliem
Paš-digitalizēšanas iespēja PDF un papīra rēķiniem (pusautomātiska rēķina datu ievade)

•
•
•
•

Datu validācija (automātiska dokumentu struktūras un likumatbilstības kontrole)

•
•

Izmaksu sadalījums balstīts uz uzņēmuma kontiem un izmaksu centriem
Automātiska kontēšana regulāriem iepirkuma rēķiniem
Elektroniska darbplūsma rēķinu apstiprināšanai (var būt noteikta iepriekš)
Rēķina datu un izmaksu informācijas automātisks ekports uz uzskaites programmatūru
Audita pārbaude un elektroniska arhivēšana

Telema eFlow
• Rēķinu apstiprināšana
• Izmaksu sadalījums
Uzskaites
programmatūra

Telema
Telema ir vadošais EDI operators Baltijas valstīs, kas piedāvā EDI pakalpojumus kopš 2000 gada. Mēs pārvietojam
un apstrādājam biznesa dokumentus (pasūtījumus, rēķinus, piegādes apliecinājumus, kā arī citus komerciāla
rakstura dokumentus) saskaņā ar mūsu klientu biznesa vajadzībām. Mēs piedāvājam risinājumus preču rēķinu,
kā arī iepirkumu rēķinu apstrādei. Vairāk kā 1200 piegādātāju un 3800 veikalu izmanto Telema risinājumus, ik
gadu, pārsūtot vairak kā 14 miljonu dokumentu. Profesionāls klientu apkalpošanas serviss un ieviešanas atbalsts ir
neatņemama Telema pakalpojumu sastāvdaļa.
* EDI (Electronic Data Interchange) ir uz vienotiem standartiem balstīts elektronisko dokumentu apmaiņas
process, no vienas datorsistēmas uz otru, bez cilvēka iejaukšanās.

Pareizais e-dokuments, pareizā laikā, pareizā vietā
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