
ОБМІН ДАНИМИ ТА 
УПРАВЛІННЯ 
ДОКУМЕНТАЦІЄЮ

*неструктуровані файли



План презентації

Робота у Додатках

Схема обміну документами  

Візуалізація документів

Додаткові можливості системи
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Схема обміну документами
Приклад обміну документом типу «Договір»

COMARCH
EDI

Партнер Б
(Замовник товару 

чи послуги) 

Партнер А
(Постачальник

товару чи послуги)

Договір
з КЕП (1)

Договір
з 2 КЕП (2)

Договір
з КЕП (1)

Договір
з 2 КЕП (2)

Доступ до особистого кабінету Системи
Comarch  e-Invoicing 

для перегляду (завантаження) та підпису
документу
«Договір»

Доступ до аккаунту 
Comarch Edi Web 

для завантаження документу:
«Договір»

Доступ до особистого кабінету Системи
Comarch  e-Invoicing

для перегляду (завантаження) та підпису
документу
«Договір»

Зручний інтерфейс/статуси/архівізація

COMARCH EDI
E-Invoicing

Договір



Робота у Додатках
Крок 1 – завантаження файлу

Можливість 
обрати тип 
документу з 
випадаючого
списку

Можливість 
пов'язати з іншим, 
раніше 
використаним на 
платформі 
документом

Можливість 
створити примітку 
що буде видимою 
для партнера

Завантажений 
файл 



Робота у Додатках
Крок 2 – підписання та відправлення файлу

Можливість перегляду 
усіх подій та статусів, 

пов'язаних із 
документом 

Можливість 
попереднього перегляду 

документу

Можливість підпису, 
коментаря, роздруку, 
генерації звіту (excel)

Можливість завантаження у 
довільних форматах: 

оригінальний, xml 
(метадані) або пакет 

документів: (оригінал), 
підписаний документ в 

форматі p7s,візуалізація 
сертифікатів підписання та 

інструкція валідації
документу



Візуалізація підписаних документів
Веб-форма



Візуалізація підписаних документів
pdf



Візуалізація підписаних документів
оригінал документу (до підписання)



Веб-Додаток
Comarch EDI e-Invoicing

1. Архівування даних для Відправника та Одержувача в 
одному місці

2. Інтерактивний доступ до архівованих документів із
використанням зашифрованого комунікаційного каналу

3. Інтерфейс системи на 11 мовах

4. Різні ролі користувачів: визначення дозволів на доступ 
та повноважень користувачів адміністратором клієнта

5. Відповідність нормативним вимогам

6. Відстеження опублікованих позицій

7. Сортування даних: можливість налаштування логіки
попадання документів на відповідний обліковий запис

8. Вбудовані воркфлоу: можливість внутрішнього
узгодження документа



Веб-Додаток
Comarch EDI e-Invoicing
Дозволяє:

1. Роздрукувати один або кілька документів (з візуалізацією КЕП)

2. Зберегти на комп'ютер один або кілька документів

3. Масово підписувати документи КЕП

4. Пошук та фільтрацію документів за зручними параметрами: як 

за датою обробки (назва поля: «обробка даних»), так і за 

датою виписки документа (назва поля: «дата документа»)

5. Коментувати документи

6. Приділяти статус документам, наприклад: документ 

прийнято/відхилено

7. Зберігати документи як мінімум протягом 3-х років



Дякуємо за увагу!

0 800 300 142
edi@comarch.com.ua


