
Je
de

n 
ka

na
ł n

a 
ca

ły
 T

w
ój

 p
rz

ep
ły

w Dzięki usługom przesyłania faktur PDF pocztą  
elektroniczną i do wydruku zewnętrznego nasi  
klienci mogą rozsyłać wszystkie swoje faktury  
jednym kanałem – bez względu na to, czy ich  
poszczególni odbiorcy honorują faktury elektro-
niczne. Z poziomu Pagero Online możesz zarządzać 
także elektronicznymi przypomnieniami.

100% wychodzącego elektronicznego  
przepływu faktur PDF mailem i do  
wydruku zewnętrznego

Swoje faktury tworzysz w wykorzystywanym  
systemie księgowym lub ERP, tak jak wcześniej, a  
następnie przesyłasz do Pagero Online. Tam są one 
automatycznie sortowane: na te, których odbiorcy 
honorują e-faktury, i pozostałe. Odbiorcy mogący 
przyjmować faktury drogą elektroniczną otrzymują 
e-faktury bezpośrednio przez Pagero Online – za  
każdym razem w preferowanym formacie. Pozostałe  
faktury zostają automatycznie rozesłane jako PDF-y 
na adresy e-mail odbiorców, o ile ci je zarejestrowali; 
w przeciwnym razie następuje wydruk faktur, 
zapakowanie ich w koperty i wysyłka pocztą, o co 
dba nasz partner do spraw druku. 

Usługa wydruku zewnętrznego obejmuje przy tym 
inteligentną funkcję wyszukiwania, która czynnie 
monitoruje status klientów i zawiadamia Cię, kiedy 
tylko któryś z nich zyskuje możliwość odbierania 
e-faktur. 

Tym samym pomagamy Ci możliwie prędko  
wzmagać przepływ elektroniczny i w rezultacie 
maksymalizować korzyści płynące z poczynionej  
inwestycji.

100% przychodzącego przepływu  
elektronicznego z Pagero Data Capture

Za sprawą Pagero Data Capture możesz odbierać  
wszystkie faktury przedsiębiorstwa drogą elektro- 
niczną prowadzącą przez Pagero Online wprost do 
Twojego systemu ERP. Faktury elektroniczne 
przesyłają Ci bezpośrednio ich wystawcy. Pozostałe 
faktury trafiają pocztą elektroniczną do Pagero,  
gdzie informacje są rozpoznawane i konwertowane 
do formatu elektronicznego, dostarczanego w  
dalszej kolejności Tobie.

Dzięki Pagero Data Capture nie musisz wykor-
zystywać do gromadzenia danych swoich własnych 

zasobów – w ten sposób oszczędzasz czas i pieniąd-
ze. Mniej administracji wewnętrznej oznacza też 
przyspieszone obroty – dzięki niższym wskaźnikom 
cyklu regulowania należności (DSO). 

Pagero Data Capture rozpoznaje więcej informacji 
niż konwencjonalne rozwiązania OCR, jako że  
rozpoznawanie ma miejsce na poziomie nie tylko 
nagłówka, ale i wiersza. Poprawa jakości danych 
stwarza Twojemu przedsiębiorstwu solidniejsze 
podstawy do analiz i podejmowania decyzji. 

Inteligentna funkcja wyszukiwania regularnie 
sprawdza Twoich partnerów biznesowych i zawia-
damia Cię z chwilą, gdy któryś z nich zyskuje status 
potencjalnego wystawcy e-faktur. Tym sposobem 
przyczyniamy się do możliwie prędkiego wzmożenia 
Twojego e-przepływu – a w rezultacie do zmaksyma-
lizowania korzyści, jakie przyniesie Ci poczyniona  
inwestycja.

115% wychodzącego e-przepływu dzięki 
przypomnieniom elektronicznym

Badania wykazują, że w przybliżeniu 15%  
faktur przedsiębiorstw wymaga przypomnień o 
konieczności opłacenia. I nawet jeśli roześlesz za 
pośrednictwem Pagero Online wszystkie swoje 
faktury, to i tak będziemy w stanie zwiększyć Twój 
elektroniczny przepływ. Przypomnienie tworzysz 
w swoim systemie księgowym, tak jak wcześ-
niej, po czym przesyłasz do Pagero Online, gdzie  
zostaje zinterpretowane i przekazane odbiorcy  
w formacie przezeń preferowanym. Odbiorcom 
nieprzyjmującym przypomnień elektronicznych 
ponaglenia mogą być wysyłane jako PDF-y – pocztą 
elektroniczną – lub w postaci wydruków; sorto- 
wanie odbywa się w Pagero Online automatycznie.  
Przypomnienia przychodzące są odbierane w  
Pagero Online podobnie do elektronicznych faktur. 

Dowiedz się więcej

Odwiedź naszą stronę internetową: 
www.pagero.com. Możesz też do nas zadzwonić – 
pod numer +46-31 730 88 00 – lub wysłać nam wia-
domość e-mail – na adres info@pagero.com.

Faktury elektroniczne w Pagero – 
jeden kanał na cały Twój przepływ
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