ZAKAJ bizBox?
ENOTNA VSTOPNA TOČKA V SVET BREZPAPIRNEGA POSLOVANJA
Ste že slišali za storitve in rešitve bizBox?
Več kot 25 partnerjev, ponudnikov poslovno informacijskih rešitev, je zagotovilo preko 40.000 poslovnim
uporabnikom integrirane storitve eIzmenjave bizBox za avtomatizirano in brezpapirno poslovanje s partnerji.
Kakšni so načini uporabe bizBox storitev?
bizBox eIzmenjava je poleg bančnega sistema najbolj uporabljen sistem za izmenjavo eSlog računov. Povezuje
že več kot 10.000 podjetij, ki pošiljajo več kot 100.000 eRačunov mesečno. bizBox sloni na pravi EDI izmenjavi
in dodatnih certificiranih eStoritvah in ni uporaben samo za izmenjavo eSlog eRačunov, saj več 100 velikih
podjetij uporablja bizBox/ZZInet tudi za carinske postopke, EDI naročanje v trgovini in proizvodnji,
mednarodno elektronsko poslovanje, elektronsko hrambo...
Kaj smo bizBox partnerji naredili za naše uporabnike?
Cilj povezovanja ponudnikov IKT je poenostaviti izvajanje EDI izmenjave z domačimi, kot tudi tujimi
partnerji, z obzirom na zahtevane standarde izmenjanih dokumentov in ponudnike izmenjave. V široko
uporabljane poslovno informacijske sisteme ERP smo vgradili EDI izmenjavo, odprli smo eImenik uporabnikov
eIzmenjave in se povezali z različnimi domačimi in mednarodnimi omrežji.
•
odprli smo eImenik EDI partnerjev, ki vključuje več kot 10.000 podjetij
•
vgradili smo EDI storitve za izmenjavo eRačunov, naročil, dobavnic,….
po različnih standardih v različne rešitve
•
podpiramo različne standarde eIzmenjave - GS1 BMS, EanCom, eSlog, UBL
•
povezali smo se z različnimi storitvami in omrežji ZZInet, GXS, bančnih omrežij,
UJP, carine, davki, statistike, Panteon,…
Kaj omogoča bizBox?
bizBox je prilagojen avtomatizaciji postopkov med poslovnimi partnerji z veliko podpornimi storitvami kot so:
akreditirana eHramba.si, eImenik partnerjev, brezplačen prejem dokumentov v eNabiralnik, katalog artiklov,
rešitve za masovno izdajo eRačunov, prilagodljivi procesi izmenjave in predpripravljeni različni eDokumenti.

Naš cilj je povezati velika in majhna podjetja v enoten proces poslovanja, na uporabnikom prijazen način.
Kompleksnost tehnologije in kvaliteto delovanja lahko poenostavimo, približamo uporabnikom in jim
pomagamo pri doseganju boljših poslovnih rezultatov. Vsak dan, skupaj s partnerji, na zahtevo naših
uporabnikov dopolnjujemo, izboljšujemo in poenostavljamo bizBox storitve.
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