Prejemniki
E-RAČUN za prejemnike omogoča:





Izmenjavo vseh vrst e-dokumentov (e-računi, e-prijava/e-odjava, e-povratnica, e-dostavnica),
E-dokumente/E-račune izdajateljev lahko prejemate v elektronsko banko Sberbank Poslovni splet ali
Sberbank HAL E-bank,
Brezplačen prejem e-dokumentov/e-računov,
E-prijave/e-odjave na prejem e-računov preko elektronske banke, če izdajatelj to omogoča.
Informacijo o tem lahko pridobite:

o

v elektronski banki, v kateri lahko za oddajo e-prijave na prejem e-računov izbirate samo med izdajatelji, ki
omogočajo e-prijave/e-odjave, in

o

v Registru izdajateljev e-računov vključenih v medbančni Sistem e-račun in sicer v stolpcu »E-prijava« kjer je ob
izdajatelju podana vrednost »da«,







Prejem e-povratnic od izdajateljev za podane e-prijave/e-odjave na prejem e-računa,
Pregled obstoječih e/prijav/e-odjav na e-račune,



Izvršitev plačila:



prejemnik e-računa, ki pri Sberbank nima status izdajatelja v okviru »medbančnega« Sistema e-račun, izvrši
plačilo z nekaj kliki, brez prepisovanja podatkov o plačilu,



prejemnik e-računa, ki ima pri Sberbank status izdajatelja v okviru »medbančnega« Sistema e-račun, najprej
izvozi prejete e-datoteke v svoje zaledne računalniške in računovodske programe, ki omogočajo kreiranje

Informacija v elektronski banki o statusu prejetega e-računa,
Pregled prejetih e-računov,
Izvoz e-datotek/e-računov, ki omogoča nadaljnjo obdelavo e-računov v vaših zalednih računalniških in
računovodskih programih,

plačilnih nalogov. Ustrezno kreirane plačilne naloge nato uvozi v elektronsko banko in izvrši plačilo.

Kako se aktivirati kot prejemnik e-računov v okviru Sistema e-račun pri
Sberbank:


imate odprt (oz. boste odprli) poslovni transakcijski račun pri Sberbank in aktivirano elektronsko banko:

o
o


Sberbank Poslovni splet ali
Sberbank HAL E-bank (podčrtan tekst LINKA na vsebino posamezne elektronske banke) (uporabniški priročniki),



v elektronski banki Sberbank HAL E-bank je potrebna aktivacija funkcionalnosti na osnovi izpolnjenih in
svetovalcu Sberbank oddanih obrazcev za dodelitev ustreznih pooblastil (Vloga za vklop, spremembo ali blokado

v elektronski banki Sberbank Poslovni splet ima uporabnik privzeto možnost prejemanja e-računov in dodatne
aktivnosti in obrazci za dodelitev ustreznih pooblastil niso potrebni,

Sberbank HAL E-bank in Vloga za prijavo pooblaščene osebe za uporabo elektronske banke Sberbank HAL Ebank,



v ustrezni rubriki elektronske banke »e-račun« izberete dobavitelja (izdajatelja e-računa) od katerega želite
prejemati e-račune in sledite navodilom elektronske bank. Izbrati je mogoče le dobavitelje (izdajatelje e-računov),
ki omogočajo e-prijavo/e-odjavo na prejem e-računa preko elektronskih bank. Ali dobavitelj (izdajatelj e-računa)
omogoča e-prijavo/e-odjavo na prejem e-računov lahko preverite tudi v Registru izdajateljev e-računov,



e-račune boste prejemali v svojo elektronsko banko, skladno s pravili izdajatelja e-računa.

