
Wysyłaj i odbieraj 
dokumenty w postaci 
elektronicznej

Redukcję 
papierowego 
obiegu  
dokumentów

Skorzystaj z mechanizmu 
mapowania indeksów 
asortymentowych

Mniejsza 
liczba błędów 
i pomyłek 

Elastyczny
abonament

Przewidywalny 
koszt usługi. Niska 
opłata za pierwsze 
1000 dokumentów  
w standardzie

Pewność 
i bezpieczeństwo 
przekazywania 
dokumentów

Automatyczne 
potwierdzenia odbioru 
dokumentów w Twoim 
systemie ERP

Możliwość uzyskania 
szybszego zwrotu 
podatku

Twój dokument jest 
potwierdzony przez 
Ministerstwo Finansów 
w obiegu gospodarczym

Krajowy System 
e-Faktur*

*Opcja usługi planowana do uruchomienia 
po udostępnieniu przez Ministerstwo 
Finansów Krajowego Systemu e-Faktur

Platforma automatyzująca proces wymiany 
dokumentów księgowych z kontrahentami



Ty i Twoi kontrahenci 
możecie już wymieniać 
dokumenty

Wyślij zaproszenie 
do swoich kontrahentów 

Uzyskaj zgody 
na elektroniczną 
wymianę dokumentów

Twój dostawca wysyła dokumenty 
(PDF, UFD, XLS, E-MAIL)

Raz mapujesz indeksy asortymentowe, 
a Businesslink zapamięta podane 
mapowanie i wykorzysta je 
dla każdych kolejnych dokumentów

Przetworzone 
dokumenty same 
pojawiają się 
w Twoim systemie ERP

Businesslink autoryzuje 
i weryfikuje przekazane 
dokumenty

Odbieraj 
dokumenty w różnych 
formatach

Pracuj tak jak do tej pory 
a Businesslink, działając w tle 
zapewni komunikację z KSeF.

Businesslink przekaże Twoje 
faktury sprzedaży do CRF 
oraz odbierze faktury zakupu 
od Twoich dostawców 
i przekaże je do systemu ERP

Automatyzacja 
współpracy Krajowym 
Systemem e-Faktur*

Dla dostawcy raz podajesz 
sposób mapowania 
indeksów asortymentowych. 
Businesslink zapamięta 
podane mapowanie 
i wykorzysta je dla każdych 
kolejnych dokumentów. 

Pewność dostarczenia 
i odbioru - Businesslink 
akceptuje tylko 
dokumenty przekazane 
z autoryzowanych 
adresów mailowych.

Potwierdzenie dostarczenia 
i odbioru dokumentu 
automatycznie trafia 
do Twojego systemu ERP.

Pewność 
i bezpieczeństwo 
nadania i odbioru 
dokumentów

Mniejsza  liczba
błędów i pomyłek

Zaproś swoich 
klientów do korzystania 
z Businesslink

Uzyskaj potwierdzenie 
dostarczenia dokumentu 
do odbiorcy

Wysyłaj 
dokumenty w postaci 
elektronicznej

Zaznacz do wysyłki dokumenty 
w swoim systemie ERP

Businesslink dostarczy je 
do adresatów i przekaże 
potwierdzenie ich odbioru 
do Twojego systemu ERP

*Opcja usługi planowana do uruchomienia 
po udostępnieniu przez Ministerstwo 
Finansów Krajowego Systemu e-Faktur
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