
KSeF INSIGHT Standard to narzędzie informatyczne służące do 
obsługi procesu przesyłania faktur ustrukturyzowanych do i z 
Krajowego Systemu e-Faktur.

Rozwiązanie dopasowane do 
wymogów Ministerstwa Finansów 

Profesjonalne wsparcie przy wdrożeniu 
nowego procesu fakturowania w firmie

Bieżące aktualizacje zgodne 
z najnowszymi przepisami

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

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

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

Sprawna komunikacja z Krajowym Systemem e-Faktur

Bezpieczna integracja z API Ministerstwa Finansów 

Pełna zgodność z przepisami prawa

KSeF INSIGHT Standard - wysyłaj i odbieraj 
dokumenty elektroniczne do i z Krajowego 
Systemu e-Faktur

SPRAWDŹ JEGO DZIAŁANIE!

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

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

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

Korekta faktury - w przypadku otrzymania błędnych danych na fakturze KSeF Standard powiadamia użytkownika
o błędzie bezpośrednio z poziomu narzędzia

Wysyłka faktur ustrukturyzowanych w dowolnym interwale czasowym za pomocą usługi API 

Automatyczna walidacja faktury pod kątem zgodności semantycznej i technicznej 

Automatyczne powiadomienia odbiorców o wystawieniu dokumentów via e-mail.



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!

Dowiedz się więcej na www.taxinsight.pl

Przesyłanie e-faktur bez konieczności 
logowania się do systemu 
Ministerstwa Finansów

Automatyzacja czasochłonnego 
ręcznego wysyłania dokumentów

Optymalizacja rozliczeń księgowych

Wysyłanie faktur do KSeF w tzw. 
czasie rzeczywistym

AUDYT PROCESÓW BIZNESOWYCH
Fakturowanie, raportowanie, księgowanie danych

POMOC W OBSZARZE WDROŻENIA KSeF
W ORGANIZACJI
Kompleksowo przygotujemy plan działania począwszy 
od analizy procesów i infrastruktury technicznej 
funkcjonujących w firmie po ustalenie możliwych 
ryzyk.

PRZEGLĄD INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Pod kątem wymagań Krajowego Systemu 
e-Faktur

DEDYKOWANE WARSZTATY 
DLA FIRM 
Zorganizujemy spersonalizowane warsztaty 
dopasowane do Państwa działalności w temacie 
praktycznych warunków wdrożenia KSeF 
i zastosowania nowych rozwiązań

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

JAK MOŻEMY PAŃSTWA WESPRZEĆ?

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA KSeF INSIGHT STANDARD




