
KSeF INSIGHT Enterprise to  spersonalizowane rozwiązanie 
informatyczne dla dużych i średnich firm, dedykowane do 
wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych do i z 
Krajowego Systemu e-Faktur.

Pełna kontrola nad procesem 
fakturowania

Narzędzie w pełni dostosowane 
do potrzeb klientów

Profesjonalizm i wsparcie na 
każdym etapie wdrożenia KSeF 

Personalizacja - elastyczne rozwiązanie „szyte na miarę” potrzeb naszych klientów, zapewniające zgodność z istniejącymi 
procesami i kierunkiem rozwoju organizacji

Generowanie faktur - dostarczanie standardowych faktur z systemu finansowo – księgowego i ich generowanie w formacie xml

Sprawna komunikacja z Krajowym Systemem e-Faktur

Bezpieczna integracja z API Ministerstwa Finansów

Pełna zgodność z przepisami prawa

Integracja z systemami finansowo-księgowymi - rozwiązanie zapewniające bezpieczną i zgodną ze standardami komunikację
pomiędzy KSeF a systemami dziedzinowymi

Akceptacja faktur - akceptowanie faktur zakupowych bezpośrednio w KSeF INSIGHT, a następnie przekazanie informacji 
o akceptacji faktury bezpośrednio do systemów finansowo - księgowych

KSeF  INSIGHT Enterprise - pobiera dane z systemów macierzystych 
firmy, wytwarza faktury w formie xml i przesyła je na serwer 
Ministerstwa Finansów

SPRAWDŹ JEGO DZIAŁANIE!

Zarządzanie uprawnieniami zgodnie ze standardem wynikającym z dokumentacji przygotowanej przez Ministerstwo Finansów  

Wizualizacja faktur - możliwość generowania widoku każdej faktury ustrukturyzowanej w formacie PDF

Automatyczne powiadomienia odbiorców o wystawieniu dokumentów via e-mail.

Wysyłka faktur ustrukturyzowanych w dowolnym interwale czasowym za pomocą usługi API 

Możliwość implementacji RPA - KSeF INSIGHT Enterprise daje możliwość automatyzacji procesów fakturowania w firmie.

Moduł ręcznego wystawiania faktur - Moduł KSeF INSIGHT Enterprise pozwala na wystawianie faktur sprzedażowych 
bezpośrednio w systemie  

Repozytorium faktur ustrukturyzowanych - przechowywanie faktur w jednym miejscu co daje pełną kontrolę nad dokumentami

 

Korekta faktury - w przypadku otrzymania błędnej faktury KSeF Enterprise pozwala na powiadomienie kontrahenta 
o błędzie bezpośrednio z poziomu narzędzia 

Raportowanie i automatyzacja - KSeF INSIGHT pozwala na tworzenie wielowymiarowych raportów dotyczących danych 
wysyłanych i odbieranych z Krajowego Systemu e- Faktur

Analizy merytoryczne - system umożliwia przeprowadzenie kilkudziesięciu badań merytorycznych weryfikujących 
zgodność z przepisami faktur sprzedażowych oraz zakupowych 



Dowiedz się więcej na: www.taxinsight.pl 

KSeF INSIGHT stworzyli doradcy podatkowi, analitycy IT, programiści i prawnicy 
z GWW,  jednej z największych i najlepszych kancelarii prawnych w Polsce.

TAX INSIGHT
tel. 782 772 700    

biuro@taxinsight.pl

Umów się z nami na konsultacje w sprawie wdrożenia
Krajowego Systemu e-Faktur w Twojej firmie! 

JAK MOŻEMY PAŃSTWU POMÓC?

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU 
I KOSZTÓW

Usprawnienie procesów 
i eliminacja błędów 

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA KSeF INSIGHT ENTERPRISE

Mapowanie danych z systemów 
dziedzinowych 

Przegląd infrastruktury technicznej pod 
kątem KSeF

Dostarczenie i wdrożenie kompleksowego 
narzędzia do obsługi KSeF

 Doradztwo w zakresie wdrożenia 
rozwiązań zewnętrznych

 Audyt procesów biznesowych

PERSONALIZACJA

Rozwiązanie szyte na miarę 
potrzeb naszych klientów

WZROST JAKOŚCI DANYCH

Pełna kontrola nad jakością danych 
przesyłanych do MF

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczna i sprawna komunikacja 
z Krajowym Systemem e-Faktur

INTEGRACJA

Automatyczna synchronizacja z 
systemami dziedzinowymi

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

Pełna zgodność z wytycznymi 
Ministerstwa Finansów

Rekomendacje i wsparcie merytoryczne 
dla zmian procesowych




