
KSeFIX INSIGHT t o program zapewniający podstawową 
komunikację z Krajowym Systemem - e Faktur w zakresie 
wysyłania i odbierania faktur ustrukturyzowanych.

Elastyczne modele licencyjne: 
On - premise, SaaS, Cloud

Gwarantowane wsparcie specjalistów 
przy wdrożeniu i ciągły rozwój narzędzia

Bieżące aktualizacje zgodne z 
najnowszymi przepisami

Przesyłanie faktur ustrukturyzowanych w dowolnym interwale czasowym przez usługę API oraz pobranie 
aktualnego statusu e – faktur w systemie Ministerstwa Finansów dla wysłanej faktury

Pobieranie i archiwizacja numerów KSeF - system asynchronicznie pobiera numery KSeF z serwerów 
Ministerstwa Finansów i zapisuje je w systemie

Utrzymanie systemu w standardzie 12/5 - gwarantowane wsparcie dla systemu świadczone przez naszych 
specjalistów od pon – pt w godzinach od 8:00 – 20:00.

Szybka i sprawna obsługa procesu e-fakturowania

Bezpieczna i stała komunikacja z KSeF

Pełna zgodność z wymogami Ministerstwa Finansów.

KSeFIX INSIGHT - zapewnia pełną kontrolę nad 
procesem komunikacji z Krajowym Systemem
e-Faktur w sposób prosty i wydajny.

POZNAJ JEGO DZIAŁANIE!

Sprawdzenie poprawności faktury - weryfikacja techniczna i semantyczna faktury

Automatyczne monitorowanie stanu konta podatnika w oczekiwaniu na nowe faktury

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

Interfejs użytkownika zapewniający: zarządzanie użytkownikami, zarządzanie organizacjami, zarządzanie 
dokumentami, zarządzanie rolami i zarządzanie procedurami obiegu dokumentów

Moduł standardowej integracji (API) pozwalający na łatwe połączenie z systemami dziedzinowymi podatnika 
- pozwala na przesłanie do systemu pliku faktury wraz z metadanymi

Repozytorium faktur zakupowych i sprzedażowych w jednym miejsu - funkcjonalność, dzięki której można 
przeglądać faktury, sprawdzać ich status oraz generować okresowe zestawienia  

Gwarancja utrzymania systemu w aktualności - dostęp do aktualizacji związanych ze zmianami: prawnymi, 
struktury danych, technicznymi  



Zapraszamy do kontaktu w sprawie wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur

w   Twojej firmie!

Dowiedz się więcej na www.taxinsight.pl

Dostęp do kanału informacyjnego 
dotyczącego zmian, aktualizacji, awarii 
i konserwacji KSeF

Przystępna cena i elastyczność 
modeli licencyjnych

Obsługa „end to end” procesu 
podstawowego - komunikacji z KSeF

Audyt procesów biznesowych
Przegląd wszystkich procesów związanych z wdrożeniem 
KSeF pod kątem obowiązujących przepisów oraz 
planowanych zmian, czyli dotyczących: sprzedaży, zakupu 
oraz księgowości.

Przegląd infrastruktury technicznej 
Pod kątem wymagań Krajowego Systemu e-Faktur.

Rekomendacje i wsparcie merytoryczne dla 
zmian procesowych
Szczegółowe wytyczne i specyfikacje danych dla 
poszczególnych działów firmy, zaangażowanych w 
projekt wdrożenia KSeF po stronie organizacji. 
Doradztwo w zakresie wdrożenia rozwiązań 
wewnętrznych.

KSeFIX INSIGHT stworzony został przy współpracy z doradcami 
podatkowymi,  analitykami IT, programistami i prawnikami z  GWW - jednej 

z największych i najlepszych kancelarii prawnych w Polsce.

JAK JESZCZE MOŻEMY WESPRZEĆ? 

TAX INSIGHT
 tel. 782 772 700 

biuro@taxinsight.pl

Brak konieczności wprowadzania 
zmian w kluczowych procesach i 
dostosowania systemów ERP

KORZYŚCI Z WDROŻENIA KSeFIX INSIGHT?

Mapowanie danych z systemów dziedzinowych 
Zidentyfikowanie w systemach finansowo-księgowych 
wszystkich danych, które docelowo mają znaleźć się na e-
fakturze wystawianej przez przedsiębiorcę. Schema 
FA_VAT to ponad 300 pól.

mailto:biuro@taxinsight.pl
http://www.taxinsight.pl



