Elektronická fakturace a import pomocí
formátu ISDOC.
ISDOC (Information System Document) je formát elektronické fakturace v ČR, který definovala
"Pracovní skupina pro Elektronické standardy výměny dat" sdružení SPIS. Tato deklarace vyjadřuje
závazek jednotlivých výrobců ekonomických a ERP systémů vybudovat společný formát el.fakturace
a do jednoho roku od jeho vyhlášení jej implementovat do svých komerčních řešení. Dalšími signatáři
byli zástupci státu, jmenovitě ministr financí Miroslav Kalousek a náměstek ministra vnitra Zdeněk
Zajíček. Bližší informace na www.isdoc.cz. Používané formáty jsou dva. První je vlastní ISDOC, druhý
ISDOCX který obsahuje ISDOC + integrované přílohy (např. fakturu ve formátu PDF)

Elektronická fakturace ve formátu ISDOC (ISDOCX)
Postup jak elektronicky fakturovat v systému INFOwin
Nejprve je třeba požádat o instalaci podpůrného modulu DOTNet pracovníky naší firmy (je možné
stáhnout a nainstalovat ze stránek www.infowin.cz). Dále je třeba mít v systému nainstalovaný
elektronický certifikát pro podepsání faktury. Pro kontrolu správnosti formátu si ještě nainstalujte
prohlížeč formát ISDOC který stáhnete například ze stránek http://www.isdoc.org/.
Nyní už běžným způsobem vytvoříte fakturu ve fakturaci a pro export do formátu ISDOC použijete
tlačítko na záložce „Další údaje“ nebo ve spodní části obrazovky.

Po stisknutí tlačítka se zobrazí následující okno:

Zde vyberete elektronický podpis, kterým fakturu podepíšete. Označení si systém pamatuje takže při
nové fakturaci už bude nastaveno. Pomocí tlačítka „Přidat přílohu“ můžete přidat neomezený další
počet příloh v případě, že použijete formát ISDOCX. Na závěr stisknete tlačítko „Vytvořit
elektronickou fakturu ve formátu ISDOC“. Zobrazí se dialog pro uložení souboru a soubor uložíte,

nebo druhé tlačítko „Vytvořit el, fakturu do emailu“ pak se zobrazí dialog pro poslání emailové
zprávy. V případě varianty do emailu se vytvoří email s přílohou ve formátu ISDOC nebo ISDOCX a
vždy ještě další přílohou kde je vlastní faktura ve formátu PDF.
Faktura vytištěná v systému INFOwin:

Faktura zobrazená pomocí prohlížeče ISDOCReader:

Pro posílání faktur ve formátu ISDOC lze také využít variantu „Hromadného posílání faktur“

V tom případě se vytvoří do emailu běžná faktura ve formátu PDF a dále se přiloží faktura ve formátu
ISDOC. Pro elektronický podpis formátu ISDOC se použije nastavení v číselníku uživatelů viz obrázek

Import faktur ve formátu ISDOC
V modulu „Saldokonto dodavatelů“, „Knihy saldokonta dodavatelů“ je volba „Import došlých faktur
ve formátu ISDOC“

Pomocí této volby lze naimportovat došlé faktury do systému INFOwin. Pro import máte dvě
možnosti. Buď si došlé faktury ve formátu ISDOC (ISDOCX) budete ukládat do nějakého připraveného
adresáře a pak software tento adresář prohlédne a faktury naimportuje. Nebo máte druhou variantu
kdy software prohlíží přímo došlou poštu v Microsoft Outlooku a pokuď najde zprávy s přílohou ve
formátu ISDOC nebo ISDOCX provede import.
Pře importem je potřeba nastavit, jak se budou došlé faktury účtovat a to pomocí tlačítka „Nastavení
importu došlých faktur“.

Číslo účtu MD a DAL se použije dle nastavení. Můžete ale u konkrétních dodavatelů nastavovat jiné
importní účty a pak může být zaúčtování jiné:

Další důležitý parametr je kolik emailů zpětně má systém procházet. Nastavte podle toho jak často
budete import dělat.
Po prohledání emailů se Vám zobrazí seznam zpráv, která obsahují přílohy ve formátu ISDOC nebo
ISDOX. Označíte které chcete načíst a provede se vlastní import. Při importu se provádí kontrola na
dodavatele a číslo faktury dodavatele. I když vyberte fakturu omylem znovu pro import už se
nenačítá.

Na závěr systém zobrazí informaci o výsledku importu.

