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Telema eInvoicing 

Telema eInvoicing on lahendus e-arvete 
saatmiseks oma äriklientidele, sh avaliku sektori 
asutustele. E-arved on digitaalsed, 
struktureeritud, masinloetavad dokumendid, mis 
liiguvad otse ettevõtte majandustarkvarast 
turvalisi kanaleid pidi partnerite 
majandustarkvarasse. Saajad ei pea vastuvõetud 
arve andmeid käsitsi sisestama. 

Head uudised!  

Telema eInvoicing on toetatud kõigi juhtivate NAVi partnerite poolt 

Võimalused 

Telema eInvoicing on toetatud alates MS Dynamics NAV 2009 versioonist ja kõikides edasistes versioonides. 

 Arvete väljastamine majandustarkvarast nõuetekohases Eesti e-arve standardile vastavas formaadis 

 PDF manuse lisamine – vajadusel täiendame XML-arvet inimloetava PDF-failiga. 

 Rändlus – läbi Telema saab e-arveid saata ka teiste Eesti e-arve operaatorite klientidele. 

Alates 2017. aasta algusest tuleb avalikule 
sektorile esitada arved e-arvetena. Paljud 
teie partnerid ka erasektorist hakkavad  
tõenäoliselt lähiajal teilt e-arveid küsima. 

 

* E-arve on struktureeritud, masinloetav ja automaatselt menetletav arve. E-arve luuakse saatja arvutis ning 
see liigub tarkvarast tarkvarasse digitaalselt – puudub vajadus vastuvõetud arve andmete käsitsi sisestamiseks. 
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Telema on Baltikumi juhtiv e-andmevahetuse operaator. Pakume EDI teenuseid juba aastast 2000. Edastame ja 
töötleme dokumente (tellimused, arved, saatelehed) vastavalt kliendi ärivajadustele – pakume lahendusi nii 
kauba- kui kuluarvete elektroonseks menetlemiseks. Meie lahendusi kasutab üle 1000 tarnija ja 3800 kaupluse, 
vahetades aastas üle 14 miljoni dokumendi. Professionaalne kliendi- ja juurutustugi on Telema teenuste 
lahutamatu osa. Rohkem infot www.telema.com 

Õige e-dokument, õigel ajal, õiges kohas 
 

Telema 

1. E-arvelduse vajaduste kaardistamine – andke oma huvist märku telema@telema.com või 651 0650. Meie 

saadame teie vajadustele vastava lahenduse pakkumise. Telema eInvocing aktiveerimine standardliidestuse 

korral on MS Dynamics NAV tarkvara klientidele tasuta. 

2. Tarkvaravõimaluste kontroll – võtke ühendust oma MS Dynamics NAV-i spetsialistidega ja uurige Telema 

EDI Mooduli aktiveerimise kohta. Standardliidestuse korral on Telema EDI Mooduli litsentsitasu 1 500 € + 

16% BREP või litsentsi rendimudeli korral 65 € kuus. Telema EDI Mooduli juurutus standardtarkvaras 

maksab kuni 1 500 € (3 päeva töö). Hindadele lisandub KM. Keerulisemate ostu-müügi protsesside korral 

palume konsulteerida oma tarkvaratoe spetsialistidega. 

3. Leping Telemaga – sätestab e-andmevahetuse teenused ja maksumuse (liidestus-, kuutasu ja dokumentide 

mahu põhine tasu). 

4. Liidestamine – ühenduse loomine teie majandustarkvara ja Telema vahel.  

5. 100% paberivaba arveldamine 

Kuidas kasutama hakata? 

E-arvete saatmise eelised 
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