
Pagero Network 
Globalna sieć automatyzująca 
rozwiązania P2P i O2C



Kupowanie i sprzedawanie powinno być proste 

Połącz się z Pagero Network, by zyskać elektroniczną oraz  
zautomatyzowaną wymianę zamówień, faktur, instrukcji płatności  
i innych dokumentów biznesowych ze wszystkimi swoimi partnerami 
biznesowymi na całym świecie.

30+
Ponad 30 biur  

na całym świecie

140+
Klienci w ponad 

140 krajach

14M+
Sieć ponad  

14 milionów 
firm

750
Pracowników

80
Tysięcy klientów  
na całym świecie

200 
Klientów w Polsce



Oferta Pagero

Automatyzacja 
procesów AP 

Otrzymuj wszystkie 
faktury elektronicznie 

prosto do Twojego  
systemu finansowego.

Automatyzacja  
procesów AR

Wysyłaj wszystkie  
swoje faktury 

elektronicznie za pomocą 
jednej platformy.

Automatyzacja  
procesu P2P

Przejdź na elektoniczną 
obsługę zamówień, 
dostaw i faktur, by 

osiągnąć pełną kontrolę 
procesu P2P. 

Automatyzacja  
procesu O2C

Zamień swoją obsługę 
całego procesu O2C, 

zamówień, potwierdzeń 
dostarczenia i faktur  

na w pełni elektroniczną. 

E-fakturowanie
Wymieniaj się
elektronicznie

fakturami ze wszystkimi 
klientami  

i dostawcami.

Integracja
Zapewnij bezproblemową 

łączność systemów ERP  
i płynną komunikację.

Przyłączanie dostawców 
Łatwo przyłączaj do sieci 
dostawców oraz klientów  

i zobacz, jak szybko 
zwraca się Twoja 

inwestycja.

Obsługa transportu 
Wybierz elektronizację 
procesów frachtowych 
i zyskaj pełną kontrolę 

nad logistyką.

Rozwiązania zdrowotne 
Uprość łańcuch dostaw 
w opiece zdrowotnej, 

zmniejsz koszty  
i zwiększ bezpieczeństwo 

pacjentów.

PEPPOL 
Prowadź szybki 

i bezpieczny 
handel  w wielu 
krajach  poprzez 

połączenie z siecią 
Peppol.

Wsparcie 
Korzystaj ze wsparcia 

technicznego 24/7,  
w wielu językach  

i poprzez różne kanały 
komunikacji.

Zgodność 
e-dokumentów i CTC

Osiągnij zgodność
z lokalnymi wymaganiami 

wszędzie tam, gdzie 
prowadzisz biznes.

Zaufali nam już:

Audyt faktur Analiza kosztów Raporty Zgodność

Walidacja Wzbogacenie E-archiwum Podpis elektroniczny 



Co warto osiągnąć 
w jej kwestii?  

Główne zalety to: usprawniająca  
procesy wewnętrzne automatyzacja, 
zwiększona kontrola operacji firmowych 
i ryzyka poprzez dostępność i dokład-
ność danych, bezpieczeństwo danych 
wrażliwych, odporność na nieprzewi- 
dziane okoliczności i zapewnienie płynne-
go i szybkiego działania nawet w czasach 
wszechobecnej pracy zdalnej. Zgodność 
i szybkie dostosowywanie do lokalnych 
wymogów oraz regulacji, a także szansa 
na zrównoważony rozwój wynikający ze 
zmniejszenia emisji papieru i dwutlenku 
węgla.

Jakie są korzyści?

Bezpieczeństwo 
Faktura pozostanie 
w bazie danych MF i nigdy 
nie ulegnie zniszczeniu ani 
zagubieniu. 

Przyśpieszony obrót 
Dostawcy zawsze będą mieć 
pewność, że kontrahent 
otrzymał fakturę. 

Usprawnienie obsługi 
błędów 

Mniej danych do 
przesłania 
Brak konieczności 
przesyłania JPK i danych 
na żądanie organów 
podatkowych.

Lepsze dane źródłowe 
o sprzedawcach

Ograniczenie błędów 

Wygoda 
E-faktury będą wystawiane
według jednego szablonu,
dzięki czemu będą bardzo
łatwe w obsłudze.

Zwiększona kontrola 

Mniej zobowiązań 
Faktury będą  
przechowywane 
administracyjnie  
w KSeF przez okres 10 
lat, dla kontroli i jasności 
zobowiązań podatkowych. 

Standaryzacja 
Wzajemne rozliczenia  
i księgowanie faktur  
w systemie KSeF staną się 
dużo prostsze.

Digitalizacja
Trampolina dla liderów



Jakie są Twoje cele? 

Jakie są Twoje wyzwania??

...

Uzyskaj zgodność

Zredukuj ilość zapytań od 
dostawców Analyse Analytics

Usprawnij obsługę błędów 

Popraw relacje 
z dostawcami 

Popraw dane źródłowe

Zwiększ przetwarzanie 
bezpośrednie / pierwszego 
dopasowania

Wyeliminuj pracę ręczną

Zwiększ ilość faktur 
procesowanych poprzez FTE

Zredukuj liczbę błędów

Uwidocznij wydatki

Zwiększ kontrolę

Utrzymywanie 
zgodności ze 
zmieniającymi się 
regulacjami

Uzyskanie  
prawidłowego  
lokalnego formatu,  
wymaganej 
zawartości i zgodności 
z wymogami I&A

Zbieranie  
i analizowanie 
danych  
o regulacjach

Znalezienie 
właściwego 
dostawcy usług

W KAŻDYM KRAJU



Korzystanie wyłącznie z ustrukturyzowanej 
e-faktury w formacie FA_VAT
• Rozszerzony format JPK_VAT
• Brak wsparcia dla załączników, not, a także faktur pro-forma

Faktura wystawiona i otrzymana poprzez KSeF
• Faktura VAT ważna tylko z numerem identyfikacyjnym KSeF
• Po nadaniu numeru KSeF fakturę uważa się za wystawioną oraz 

otrzymaną / doręczoną
• Kupujący nie może odrzucić faktury ze względu na format
• Faktura poza KSeF (PDF, papier) ma mieć obowiązkowo kod QR

Dostęp do KSeF wymagający uwierzytelnienia
• Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
• Kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną
• Podpisem zaufanym

Archiwizacja
• Kopia faktury automatycznie przechowywana przez 10 lat

Już wkrótce:

KSeF to system ICT 
wykorzystywany do: 

Wystawiania, uzyskiwania dostępu, odbierania  
i przechowywania faktur. Przypisuje im także 
numer identyfikacyjny. W systemie tym zachodzi 
również analiza, walidacja i kontrola poprawnoś-
ci danych. Możliwe jest tutaj przyznawanie, od-
bieranie i zmiana sposobu dostępu do systemu 
KSeF, a każde takie działanie wygeneruje powia-
domienie dla użytkownika.



Wyjaśnienia
1. Druga strona (odbiorca) może, ale nie musi posiadać dostawcy usług. Jest on tutaj

wyszczególniony, by pokazać możliwą sytuację.
2. RSP oznacza dostawcę usług odbierania e-faktur.
3. SSP oznacza dostawcę usług wysyłania e-faktur.
4. UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru): oficjalne potwierdzenie otrzymania e-faktury przez KSeF.
5. Linie przerywane wskazują potencjalne lub opcjonalne scenariusze. Powinny zostać pominięte,

jeśli nie są istotne w danym przypadku.

KSeF – o czym warto pamiętać?
Przyjrzyj się swojemu procesowi wystawiania faktur – co powinno ulec zmianie? 
Czy potrafisz obsłużyć e-faktury przychodzące w formacie XML, czy też chcesz 
skorzystać z konwersji? Warto przygotować się do nadchodzących zmian już dziś. 
E-fakturowanie poprawi bowiem przede wszystkim jakość i widoczność Twoich 
danych.

Pamiętaj, że w fazie przejściowej kupujący musi przekazać dostawcy formalną 
zgodę na otrzymywanie faktur poprzez KSeF. Dokumenty nadal będzie można 
jednak przesyłać wieloma drogami jednocześnie, a do przesyłania danych  
w procesach B2B oraz krajowo / transgranicznie mogą występować osobne 
procedury. Wiemy też, że dostęp do KSeF dla klientów zagranicznych jest możliwy, 
ale raczej nie będzie popularny ze względu na specyfikę i złożoność polskiego 
formatu.

NABYWCADOSTAWCA



Łatwa integracja  
z każdym systemem 

• Wsparcie wielu rozwiązań ERP

• Ponad 120 wspieranych formatów

• Dokładne dane operacyjne

Proces e-fakturowania
Rozwiązanie Pagero  
na rok 2024

Jak zacząć?

1. Przyjrzyj się swojemu
procesowi wystawiania
faktur – co powinno
ulec zmianie?

2. Przygotuj się, poszuku-
jąc rozwiązań już dziś.

3. Zastanów się, czy
umiesz obsługiwać fak-
tury w formacie FA_VAT,
czy też wolisz, byśmy
zajęli się tym za Ciebie?

4. Zapewnij sobie wspar-
cie nie tylko w Polsce,
ale też w innych kra-
jach, gdzie prowadzisz
biznes.



“Udało nam się spełnić wszelkie  
podatkowe i prawne wymagania  
dotyczące faktur we wszystkich 29 krajach, 
w których Pagero jest naszym dostawcą  
usług e-fakturowania.”

Mihai Chiriac
Program Manager of the EMEA & APJ e-invoicing program, 
Hewlett Packard Enterprise

One connection 
– global reach

Pagero Poland Sp. z o.o. 
www.pagero.com

Andrzej Pijanowski 
andrzej.pijanowski@pagero.com 

+48 532 536 512

Mateusz  Wojciechowski 
mateusz.wojciechowski@pagero.com

+48 572 190 210




