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E-poslovanje z računi

• Izdaja 
o Priprava dokumenta v strukturiranim 

formatu
o Priprava vizualizacije
o Podpis 

• Priprava na pošiljanje
o Priprava paketa z prilogami
o Priprava ovojnice za prejemnika

• Izmenjava 
o Varen in zanesljiv prenos paketov
o Sledljivost in avtomatizacija
o Povezovanje z partnerji
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Interes dobavitelja je zaračunavanje opravljenih in 
avtomatsko plačilo storitev ali prodanih artiklov? 

Interes kupca je kvalitetna likvidacija  pred knjiženjem in 
plačilom?

Dobavitelj

KUPEC

• Dostava 
o Povratnica in 

avtomatiziran 
prevzem

• Obdelava 
o Prevzem v ERP in 

likvidacija 

o Priprava plačila 



Kaj je eRačun?

• Podpisan strukturiran e-dokument z  vsemi elementi Računa (DŠ, DDV, Izdajatelj,..)
• Zakonodaja in jezik : Slovenski, Hrvaški, Ameriški, Angleški, Kitajski….
• Različna vsebina: Za storitve, za artikle, za energente, za dobave, za kartično poslovanje,….
• Scan je interpretacija papirnega računa ali vizualizacija (ni izvorne oblike, enostavno ponarejanje, nedokazljiv 

izvor, vsebino se prepisuje, …)
• Hraniti moram samo izvirni eRačun – Izdajatelj odgovarja za avtentičnost ?
• Lastnosti eRačuna (strukturirana oblika, podpis - prepoznavnost izdajatelja, EDI sledljivost dostave, 

enostavna hramba, avtomatiziran prenos v evidence….)

• Standardizirana oblika (dogovorjena oblika, ki jo bere stroj s podpisom in vizualizacijo)
• eSlog (Slovenija), UBL (Hrvaška in Avstrija), PDFa + XML (industrija, ZDA),….

Kaj ni račun:

• Ovojnica = kuverta (odvisno od kanala ali omrežja izmenjave) 

• Hramba = papir + fascikel + omara (standardizirana za Slovenijo in bo za EU)

• Plačilni nalog je ločen dokument (SEPA)
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Poslovanje z eRačunom v ERP-u
eRAČUN 

•Izdaja eRačuna
• Knjiženje izdanega Računa
• PRIPRAVA eRačuna (XML eSlog + Vizualizacija) 
• Podpis računa s certifikatom
• Hramba izdanega računa

•Priprava in pakiranje računa 
• Opredelitev prejemnika (e. ali papirno) 
• Priprava elek. ovojnice = papirne kuverte
• Elektronska omrežja izmenjave = POŠTA

•Pošiljanje 
• Posredovanje v omrežje eIzmenjave (eBanke, EDI omrežja,..)   
• Obvestilo partnerja (Mail, MMS, fax,…)

•Prejem
• Prejem v eNabiralnike 
• Avtomatizirane kontrole dokumenta
• Zajem v ERP evidence
• Likvidacija
• Knjiženje 

PAPIRNI RAČUN

•Izdaja računa 
• Knjiženje izdanega računa
• TISKANJE RAČUNA 
• ROČNI PODPIS IN ŽIG
• Vpisovanje v evidence ter vlaganje izvoda v fascikle 

•Priprava in pakiranje računa
• Priprava kuverte, naslova in vlaganje dokumentov v 

kuverto
• Potrebna je evidenca partnerjev 
• Register in DŠ (PRS,…)

•Pošiljanje preko poštnih storitev 
• Lepljenje znamk ali  izpolnjevanje poštne knjige 
• Vodenje priporočene pošte (povratnica)

•Prejem pošiljke 
• Prevzem papirnih pošiljk 
• Ročni vnos v evidence
• Likvidacija 
• Knjiženje

July 22, 2012 Nacionalna konferenca za eRačun 20144



Kaj je vgrajeno v ERP-e?

IZDAJA RAČUNA v ERP-u

•Priprava IZDAJA eRačuna 
• eSlog in PDF  - Vizualizacija + podpis
• Določitev prejemnika

•Izbira naslova prejemnika - register

•Elektronska izmenjava in prevzem 
povratnice v ERP-u

•Avtomatski vnos izdanega eRačuna iz 
ERP v Hrambo

•Povezovanje dokumenta eRačuna in 
evidenc

PREJEM eRačuna 

•Prevzem iz eNabiralnika

•eHramba prejetih računov

•Likvidacija računa pri prejemniku ali 
računovodji 

•Prepis podatkov iz eSlog Računa v 
evidence za knjiženje

•Izdelava plačilnega naloga 
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Brez izvoza/uvoza datotek, prepisovanja podatkov, novih vmesnikov, iskanja naslovov 
partnerjev, z nižjimi stroški poslovanja – brez nakupa dodatnih rešitev.

eRAČUN se prilagaja vašemu finančnemu - ERP sistemu



SODELUJEMO

Javna uprava, Banke, računovodski servisi, inšpekcijske službe, ponudniki ERP rešitev, e-
Hrambe, e-izmenjave, dokumentnih sistemov sodelujemo pri uvedbi eRačunov in 
povezujemo storitve, rešitve ter znanje v dobro uporabnikov,

• Za poenostavitev izdaje, likvidacije, obdelave in prevzema računov
• Za zmanjšanje ročnega dela in administrativnih ovir
• Za nižje stroške materiala in dela 
• Za promocijo in zaupanje uporabnikov v elektronske Račune
• Za izobraževanje in osveščanje javnosti
• Za povečanje zaupanja

Uporabniki varno, enostavno in formalno komunicirajo ter poslujejo z eRačuni.

Vse storitve - funkcije lahko uporabniku prilagodi, zaračunava in zagotavlja 
ponudnik ERP okolja 
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Skupaj odgovarjamo na vprašanja?

• Kako verodostojno izdati eRačun?

• Ali je vizualizacija eRačuna obvezna?

• Kako verodostojno hraniti eRačun?

• Kako najti naslov prejemnika in zanesljivo 
posredovati eRačun?

• Kaj je eSlog in ali je edino ta standard  
verodostojen?

• Kaj pa tuji partnerji?

• Če pride do več verzij, kateri eRačun 
izdajatelja ali prejemnika je veljaven?

• Zakaj so storitve izmenjave in hrambe 
plačljive čeprav je strošek 10% stroškov 
papirnega računa?

• Kako avtomatizirati poslovanje med partnerji?

• Kakšen e-račun izdaja da ga lahko prejeme partner ?

• Kako vemo ali partner prejema eRačun?

• Kako pooblastimo za obravnavo za prejem, za hrambo 
ali plačilo ali likvidacijo eRačunov?

• Ali je potreben digitalen certifikat?

• Zakaj je potrebna akreditacija storitev?

• Zakaj mail ni primeren kanal izmenjave?

• Kdo zagotavlja verodostojne podatke o partnerjih?

• Kako prilagoditi eSlog standard min potrebam 
partnerjev?
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Vsebine eRačunov, uporabe v procesih, standarda, potreb IKT podpore, promocije,…. 



eRačun - Koristi za partnerje

Višji nivo zaupanja, nadzora in verodostojnosti Računa kot pri papirju!

•Omrežja izmenjave zagotavljajo stalno sledljivost dostave od pošiljatelja do 
prejemnika?

•Nadzorovan način hrambe eRačunov z mnogo metapodatki (analize, urejanje in vodenje 
evidenc).

•Ponudniki akreditirane storitve eHrambe odpravljajo možnost nepooblaščenega 
uničenja (samo z zapisnikom) z funkcijo sledljivosti vseh dogodkov?

•Dokumenti so stalno v lasti prejemnika. Računovodja jih uporablja.

•Nadzorni organ ima lahko pooblaščen oddaljen vpogled v dokumente preiskovanca?

•Nadzor evidenc in dokumentov na strani tako prejemnika, kot pošiljatelja je lahko 
avtomatiziran.
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Predstavitev ZZI

ERP rešitve z integracijo eStoritev 
(arhiviranja, omrežja izmenjave,…) :

•Datalab Pantheon,

•VASCO,

•SAOP,

•SAP, Navision,…

ZZInet je odprto omrežje za dostop tudi do 
drugih omrežij:

•Omrežij Javne uprave  - UJPnet

•eBanke, Panteon.net, x400, GXS, FINA.net…..

ZZI d.o.o.

•Člani skupine eSlog od 2003

•Člani in partnerji GS1 

•Člani Nacionalnega foruma za 
eRačun

•Ponudnik omrežja izmenjave ZZInet od 1999 
(več kot 10 mio letno) v 4 državah

•Ponudnik AKREDITIRANE storitve in rešitve 
eHramba.si od 2007 

•Povezani z več kot 10 ponudniki aplikacij in 5 
omrežji izmenjave 

•Več kot 10.000 direktno povezanih 
uporabnikom in več kot 20.000 preko 
partnerjev
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