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TYTAN SQL moduł e-Faktura_L
Cel modułu:

Celem  modułu  e-Faktura_L  jest  automatyzacja  procesu  wystawiania  i  wysyłania  e-Faktur
bezpośrednio  z  modułów  bilingowych  systemu  TYTAN  SQL.  Moduł  dodatkowo  wyposażony  jest  w
funkcjonalność potwierdzenia odbioru e-Faktur przez Odbiorców

Funkcjonalność modułu:

• Moduł działa w oparciu o  zewnętrzny serwer Internetowy. 

• Faktury są automatycznie wysyłane na serwer a klient otrzymuje maila z linkiem do pobrania swojej
faktury.

• Klient pobiera swoją fakturę poprzez link z serwera internetowego w chmurze, dzięki temu nie jest
wymagana praca serwera zakładowego przez 24 h na dobę ani dostęp do bazy SQL z zewnątrz.

• Potwierdzenia  odbioru  są  rejestrowane  w  module  rozliczeniowym  TYTAN  SQL  WODA/
FAKTURY/WYWÓZ/ CIEPŁO. Operator SQL WODA ma dostęp do informacji o odebraniu e-Faktury
przez Klienta (data, adres IP, host) Potwierdzenie odbioru oznacza pewność odczytania e-Faktury.
Informacja o odbiorze ułatwia ewentualne, późniejsze kwestie windykacyjne.

• Dostępna możliwość edycji treści e-maila, który otrzymują klienci z linkiem do swojej e-Faktury.

• Do wysyłania e-Faktur niezbędna jest skrzynka e-mail, z której są wysyłane powiadomienia z linkiem
do e-Faktur.  Konto  mailowe dedykowane dla   e-Faktur  może zostać założone przez zakład we
własnej  domenie  mailowej  lub   w domenie  administrowanej  przez  Tytan  Sp.  z  o.o.  –  opcja  do
wyboru.

• Z uwagi na spotykane ostatnio ograniczenia w ilości wysyłanych maili w krótkim czasie polecamy
dedykowane konta pocztowe o zwiększonych limitach wysyłek.

Zachęcamy do kontaktu celem uzyskania  szczegółowych informacji
(*)  Informacje  w  załączonych  zrzutach  ekranowych  są  przykładowe  ,  wykorzystane  ze  zanonimizowanej  bazy danych,  w  konkretnych  przypadkach
kolejność opisów, zadań, przypadków może być inna.  Zrzuty ekranowe widoczne w ulotce to wycinki. W rzeczywistości system prezentuje w danym oknie
dużą większą liczbę kolumn oraz wierszy.
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