הסבר קצר על מערכת EZCOUNT
מהי מערכת להפקת חשבוניות ומסמכים דיגטלים:
למרות המעבר לעולם ממוחשב ,אנשים רבים עדיין משמשים בפנקסי חשבוניות וקבלות מנייר מסיבות שונות ,חלקן הוא
חוסר מודעות ,חלקן חשש ממערכות ממוחשבות ולימוד מערכות חדשות.
 EZCOUNTהינה מערכת להפקת מסמכים דיגטילים .המערכת פותחה בטכנולוגיות המתקדמות ביותר ,ונבנתה כך
שתהיה קלה ונוחה לשימוש .זמן הלימוד של המערכת הוא כמעט אפסי.
המסמכים העיקריים החשובים לרוב העסקים הינם חשבוניות מס ,קבלות וחשבוניות מס קבלה.
כל ל המסמכים הניתנים להפקה במערכת :חשבוניות מס .קבלות .חשבוניות מס קבלה .חשבוניות עסקה .חשבוניות זיכוי.
הזמנות .תעודות משלוח .תעודות החזרה .הצעות מחיר .הזמנות רכש.
באפריל  1002קיבלה הכנסת את חוק חתימה אלקטרונית ,חוק זה מאפשר ליצור מסמכים לחתום אותם דיגיטלית ואז אין
צורך להדפיס אותם יותר.
המערכת שלנו מייצרת חתימה דיגיטלית יחודית חינם עבור כל משתמש .ביצירת מסמך כלשהו ,המערכת חותמת עם
החתימה הדיגטלית היחודית על המסמך ,ולכן מסמך זה אינו ניתן לשינוי.
המסמך מופק כקובץ  , PDFנחתם דיגיטלית ונשלח במייל ישירות ללקוח.
מכיוון שהממסך הינו מסמך חתום דיגיטלי ,אין צורך להדפיס את המסמך בשום שלב!
המערכת אושרה ע"י רשויות מס הכנסה מספר אישור .00200201

למי מתאימה המערכת:
התכנה מתאמימה לכל סוגי העסקים העצמאיים המוציאים מסמכים עבור מס הכנסה (שכירים לא צריכים להוציא
מסמכים) :עוסק מורשה ,עוסק פטור ,חברה בע"מ וכדו'.

יתרונות עבודה עם מערכת להפקת חשבוניות דיגיטליות:









חסכון בזמן ובכסף  -מעבר לניהול והפקת מסמכים דיגיטלים חוסך זמן .אין צורך ללכת לדואר ,לשמור את
ההעתקים בבית ,ולנהל את פנקסי החשבוניות שלנו .חיסכון בזמן = חיסכון בכסף .כמו כן ,חסכון בחומרי הגלם
הכרוכים בכתיבת החשבוניות ושליחתם בדואר.
קיצור זמני קבלת התשלום  -כיוון שהחשבונית נשלחת במייל היא מגיעה מייד ,לא צריך להמתין עד שהיא תגיע
ללקוח ,ולקוות שהיא לא תאבד בדואר.מכל מקום ובכל זמן  -אין צורך לחזור למשרד ע"מ לכתוב חשבונית או
להכנס למחשב .ניתן להפיק מכל טאבלט או סמארטפון בקלות ובנוחות.
ניהול קל ונח יותר
 oחיפוש מסמכים נוח ומהיר ,אין צורך לחפש בפנקסים הישנים.
 oרואה החשבון מקבל דו"ח ישירות למייל עם סה"כ ההכנסות שלנו .אין צורך לשלוח לו את החשבוניות
והקבלות שהפקנו.
התכנה נמצאת על הענן ואין כל צורך בהתקנה.
עבודה ירוקה יותר  -חסכון בנייר שווה חיסכון בכריתת עצים..

היתרונות שלנו







פשטות – המערכת נבנתה עם המון מחשבה כך שהפקת מסמכים תהיה הכי פשוטה ונוחה שניתן.
תמחור גמיש ואטרקטיבי במיוחד! (נכון להתעדכן באתר)
 oאפשרות לקנית חבילת מסמכים חד פעמית של  12מסמכים .ללא התחייבות ,ללא הגבלת תקופת זמן!
 oמנוי של עד  20או עד  200מסמכים בחודש.
 oמעבר בין החבילות החודשיות אוטומטי לפי כמות המסמכים באותו החודש! אין צורך להתחייב דווקא
למסלול ספציפי.
קדמה טכנולוגית  -שימוש בטכנולוגיה ובשפות התכנות החדישות ביותר .התאמה מלאה לכל מכשיר נייד.
אבטחת מידע וגיבוי – המערכת נבדקה ע"י מומחי באבטחת מידע .ב ,EZCOUNTאתם יכולים להיות רגועים
שהמסמכים שלכם בטוחים .כמו כן המערכת מגבה את נתוניה באופן קבוע.
אישור קבלה מיידי במערכת כאשר הלקוח קיבל ופתח את המסמך

מערכת לניהול והפקת מסמכים דיגיטליים.

סימולטור:
במערכת בנינו במיוחד סימולטור המדמה יצירת מסמך .במידה והנך חושש בתחילת הדרך מטעות ביצירת המסמך ,צור
אותו תחילה בסימולטור שם ניתן להתנסות בכל תהליך יצירת ה מסמכים ,מבלי לייצר מסמכים מחייבים מבחינת הרשויות.
להרשמה לחץ כאן ,או העתק את הכתובת  https://www.ezcount.co.il/front/registerלדפדפן או לחץ על כפתור
ההרשמה באתר* .ההרשמה לתקופת הנסיון הינה ללא כל התחייבות.
קרא עוד עלינו באתר WWW.EZCOUNT.CO.IL

מערכת לניהול והפקת מסמכים דיגיטליים.

