
 

 
                           
   

 

TM e-Faktury - Karta katalogowa 
TM e-Faktury to rozszerzenie Comarch ERP XL. Aplikacja przeznaczona do automatycznej wysyłki faktur drogą 

elektroniczną.  
Moduł samodzielnie, bez udziału użytkownika generuje e-mail z załączonym wydrukiem dokumentu w formacie .pdf i 

wysyła go w określonym czasie na wskazany na karcie kontrahenta adres mailowy. 
 
Aby zatwierdzona faktura została automatycznie wysłana musi zostać spełniony jeden z następujących warunków: 
Konfiguracja wykorzystująca standardową funkcjonalność XL - na karcie kontrahenta muszą być ustawione parametry 

dotyczące elektronicznej wysyłki faktur 
Konfiguracja oparta na atrybutach - na karcie kontrahenta wymagane jest dodanie odpowiedniego atrybutu 
Aplikacja pozwala również na skonfigurowanie i wybór indywidualnego szablonu e-faktury oraz na ograniczenie 

wysyłanych faktur w zależności od serii dokumentu. 
 

  

Aplikacja umożliwia: 

• Łatwą i instytucyjną obsługę, 

• Blokadę podwójnej wysyłki – automatyczne oznaczenie na fakturze, że została wysłana,  

• Zaplanowanie wysyłki - określenie godziny wysyłki e-faktur, 

• Ustawienie domyślnego szablonu (dla FS i FSE) dla wszystkich kontrahentów, 

• Ustawienie unikalnego szablonu faktury dla kontrahenta,  

Korzyści: 

• Oszczędność czasu i ograniczenie kosztów - zwiększenie wydajności pracy personelu, 

• Eliminacja dużej ilości dokumentów w formie papierowej, 

• Lepsza komunikacja na zewnątrz organizacji, 

• Zastosowanie automatyzacji procesów  - BPM, 

• Budowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród Klientów,  

• Eliminacja błędów podczas ręcznej wysyłki - ograniczenie kosztów naprawy tych błędów, 

• Przyspieszenie czasu dostawy faktury oraz spływu należności. 

Wymagania: 

• System Comarch ERP XL – wersja aktualnie wspierana przez Comarch. 

• Wymagane licencje w ramach Comarch ERP XL: 1x Administrator, 1x Sprzedaż (na czas wysyłki e-faktur licencje powinny być dostępne/nieblokowane), 

• Serwer poczty e-mail (konto, z którego będą wysyłane e-maile). 
 

Cennik oprogramowania 

Nazwa moduł (Dostęp) Cena Gwarancja T- Matic 

TM e-Faktura (moduł serwerowy) 1.600,00 PLN Aplikacja posiada roczną Gwarancję T-Matic w terminie jednego roku od miesiąca 

zakupu. Przedłużenie Asysty  na aplikację: 

• 14% wartości oprogramowania – przed upływem rocznej Gwarancji, 

• 20% wartości oprogramowania – po upływie rocznej Gwarancji. 

• 30% wartości Oprogramowania w przypadku zamówienia i opłacenia 

Gwarancji od drugiego miesiąca do pół roku po upływie okresu Gwarancji 

• 40% wartości Oprogramowania w przypadku zamówienia i opłacenia 

Gwarancji w terminie późniejszym niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia 

Gwarancji 


