Szolgáltatás csomagok
Havi számla mennyiség (db)
Havi díj (tartalmazza a csomagban foglalt számlamennyiség

elektronikus számla

kiállítását és kézbesítését)

E-számla díj (kiállítás és kézbesítés)*

Micro

Box 100

Box 500

Box 1.000

Box 2.000

korlátlan

30

100

500

1.000

2.000

Nincs

900.-

2.800.-

11.000.-

18.000.-

32.000.-

49.-

30.-

28.-

22.-

18.-

16.-

Rendszer csatlakozási díj

E- számla tárolás** (Ft/db/év)

díjmentes

1 regisztráció esetén

49.000.- / adószám

2-5 regisztráció esetén

35.000.- / adószám

5 regisztráció felett

19.000.- /adószám

2.-

2.-

2.-

2.-

2.-

papír számla kiállítása és tárolása

15.-

Opcionális és díjmentes szolgáltatásaink

díj

Számlakép módosítás

15.000.-

Logók, egyedi struktúra… stb. (Ft.-/ alkalom, regisztrációkor az első ingyenes).

Kézbesítettlen e-mailek

15.000.-

Visszajelzés nem kézbesíthető e-mailek esetén (egyszeri díj).

Számlaértesítő egyedi e-mail cím

15.000.-

Cégnév@szamlakozpont,hu beállítása értesítő e-mailek esetén (egyszeri díj).

Online Bankkártyás fizetés modul (CIB, K&H)

100.000.-

Számla kiegyenlítés átvételi felületről (egyszeri díj).

Online Bankkártyás fizetés modul (SimplePay)

19.000.-

Számla kiegyenlítés átvételi felületről (egyszeri díj).

Kibocsátói / befogadói online adminisztrációs felület

díjmentes

Számlakezelés, egyedi funkciók, beállítások.

NAV számla státuszfigyelés

díjmentes

NAV kommunikáció megjelenítése (request, response, státuszok)

adatkinyerés nélkül

8.-

elektronikus aláírás (Ft-. /db tárgy + 8 év tárolással)

adatkinyeréssel

90.-

NAV lekéréssel

19.-

NAV XML lekérés és archiválás (Ft.- /db).

e-box

17.- / 49.-

Befogadott elektronikus számla archiválás. Ár: e-számla csomagár szerint összevonható

0-5.000 db/hó

5.-

5-15.000 db/hó

3.-

>15.000 db/hó

2.-

E-box

Bejövő papír számla

Számla archívum

Standard

Bejövő elektronikus számla
Kimenő papír számlák
másodpéldányainak
kötegelt archiválása

Ft/db (tárgy + 8 év)
Megjegyzés

OCR és manuális feldolgozás esetén korlátozott adatkinyeréssel (egyedi megállapodás)***

Eredetileg papír alapon készült dokumentumok (számlák) kötegelt archiválása, a Szt-ben
meghatározott tárgy + 8 évig (Ft/dokumentum, számla)
Minimum számlaszám/köteg: 500db

Dokumentum archívum, EDR adatcsere rendszer

49.-

Dokumentum csomagonként (maximum 20db/csomag)

Az árak nettó HUF-ban értendők. Érvényes: 2022. január 01-től visszavonásig. Az egyes csomagok közti váltást a megrendelést követő hónapban aktiváljuk.
*Havi díjas csomagok esetén kalkulált egységár, illetve csomag túllépése esetén alkalmazott díj számlánkként. Tartalmazza a hitelesítést (elektronikus aláírás)
**Az e-számla tárolása tárgy + 8 évig Standard csomag esetén díjmentes, egyéb esetben a havi díjjal együtt kerül kiszámlázásra 8 év időtartamra, amennyiben
Megrendelő máshogy nem rendelkezik.
***Fejléc adatok, végösszeg nettó, bruttó.

