Integracja systemu obiegu dokumentów z Platformą
Elektronicznego Fakturowania (PEF).
Zgodnie z przepisami, począwszy od 18 kwietnia 2019 r., instytucje realizujące
prace w ramach zamówień publicznych (zamawiający w rozumieniu art. 2 pkt 12
ustawy - Prawo zamówień publicznych, art. 2 pkt 11 ustawy o umowie koncesji oraz
art. 2 pkt 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym) są zobowiązane do
odbierania od wykonawców ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych
za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania udostępnionej przez
Ministerstwo Finansów (więcej na stronie https://efaktura.gov.pl).
W związku z powyższym producenci oprogramowania (dla podmiotów administracji
publicznej) powinni zapewnić automatyczną obsługę rejestracji faktur
elektronicznych.
Od czerwca 2019 roku dostarczany przez nas system obiegu dokumentów i spraw
Urząd 2020 posiada już taką funkcjonalność. Funkcjonalność ta przygotowana
została z wykorzystaniem dostarczanego przez PEF API. Zapewnia ona
automatyczne pobieranie faktur z platformy PEF, rejestrację oraz wizualizację
dokumentu w systemie obiegu dokumentów.
W ramach kolejnych zmian przepisów regulujących konieczność odczytywania
innych dokumentów oraz wraz z rozwojem usług Platformy mis2 planuje
dostarczanie kolejnych aktualizacji umożliwiających pobieranie lub wysyłanie
innych niż faktura dokumentów elektronicznych.

Korzyści z wdrożenia integracji systemu Urząd 2020 z Platformą
Elektronicznego Fakturowania:
•

•

Szybkość dostarczenia dokumentu do właściwej osoby.
Czas dostarczenia dokumentu określamy tu w minutach (otrzymanie
dokumentu na PEF –> rejestracja danych w systemie obiegu dokumentów)
Oszczędność czasu i pieniędzy.
Dokument faktury automatycznie zostaje wprowadzony do systemu. Bez
integracji wymagane jest zalogowanie do PEF, wydrukowanie faktury,
zarejestrowanie jej ręczne w systemie. Zaoszczędzony czas można
wykorzystać na usprawnienie innych procesów w Urzędzie.
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•

•

•

•

•

Znacznie krótszy czas procesu akceptacji faktur.
Szybkie dostarczenie faktury zmniejsza ryzyko przeterminowania dokumentu
oraz umożliwia efektywniejsze planowanie wydatków.
Bezbłędne wprowadzanie danych, brak duplikatów.
Zarejestrowana faktura pozbawiona jest błędów, które mogą powstawać
przy rejestracji ręcznej.
Eliminacja zaginięcia lub przetrzymywania faktur przez odbierające je w
sposób tradycyjny osoby.
Integracja zapewnia, że każda faktura trafi do systemu. W przypadku faktur
papierowych często zdarza się, że ktoś zgubi lub zapomni przekazać w
odpowiednim czasie fakturę do zatwierdzenia.
Wszystkie dane z faktury trafiają automatycznie do systemu.
Dane zarejestrowane z faktury elektronicznej są pełne; rejestrowane są
wszystkie dane znajdujące się na fakturze. Dodatkowo można automatycznie
rejestrować załączniki do faktury.
Urząd staje się bardziej ekologiczny – ograniczone jest drukowanie.
wydruków.

Wymagania
Minimalna wersja serwera domino 9.0.1 FP8 – ma wsparcie dla wymaganej java 1.8.
- data wydania marzec 2017.
Wszyscy klienci posiadający wsparcie IBM mogą zaktualizować wersję serwera
Domino. W innych przypadkach wymagany jest zakup licencji IBM.
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