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Oreka IT-k konponbide osoa abiarazi du TicketBai & Batuz betetzeko SAP Business One bidez, 
dokumentuak kudeatzeko funtzionaltasuna TicketBai zein Batuz-en terminoetan integratzen duena. 
Guzti hau, SAP Business One-ren dokumentu elektronikoen monitore estandarretik automatizatzen
eta kontrolatzen da, SAP Business One-ko soluzio estandarrean BEZaren SII-a kudeatzeko gaur
egun erabiltzen den monitore bera. 
.
Zein soluzio teknologiko betetzen du?
TicketBai eta Batuz araudiak betetzen ditu SAP Business One-ko dokumentu elektronikoen monitorearekin.
Modu honetan, fakturen informazioaren kudeaketa (igorritakoak zein jasotakoak TicketBai + Batuz-ren
bitartez) gune bakar batean batzea ahalbidetzen da. Dokumentu elektronikoen monitorearen bidez, 
bidalitako fakturen kudeaketa osoa egingo da TicketBai & Batuz terminoetan:

 Jatorrizko fakturak eta faktura zuzentzaileak kontsultatuko dira, bai eta haien deuseztapenak ere, 
halakorik egotekotan.

 Fakturen berri eskuz zein online eman ahal izango da.
 Ogasunak bidalketa bakoitzean emandako erantzuna SAP Business One aplikazioan sartzen da, 

faktura bakoitzaren estatus indibidualizatuarekin. (Sortua, onartua, baztertua, faktura-errore 
bikoiztua, etab.)

 Baztertutako estatuseko erroreak bistaratu ahal izango dira.
 Faktura informatuen historikoa eta faktura bakoitzaren estatusaren historikoa eskuratu ahal izango 

dira.
 Faktura bidaltzeko XMLa kontsultatu ahal izango da
 Ogasunaren erantzunaren XMLa kontsultatu ahal izango da.
 Bidalitako faktura bakoitzari lotutako jatorrizko dokumentura nabigatuko da.
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Zergatik OREKA IT ? 
 SAP Gold Partner garelako.
 SAP Recognized Expertise in 

SAP Business One.
 Negozioa kudeatzeko SAP 

irtenbideetako espezialistak, 
edozein sektoretako enpresa
eta erakunde publikoentzat.



PRODUKTUAREN FITXA  |  SAP BUSINESS ONE

DIGITALIZAZIOA · SAP BUSINESS ONE · OREKA B1 TicketBai & Batuz SOLUTION

WWW.OREKAIT.COM

OREKA B1 TicketBai & Batuz SOLUTION

2 de 2

Abantailak
Fakturari soilik berez dagozkion eremuez gain, OREKA B1 TicketBai & Batuz Solution-ek
XML fitxategia osatzeko TicketBai & Batuz eskakizun berriak zehatz-mehatz kudeatzen ditu:

 Faktura bakoitzaren sinadura digitala osatzen du, erakundeari dagokion Ziurtagiri 
Elektronikoaren bidez.

 Faktura bakoitza aurreko fakturarekin lotzen du, eta dokumentu elektronikoen monitoretik 
sar daiteke.

 TicketBai lizentzia berriaren berri ematen du, erabilitako fakturazio-softwareari dagokiona.

Tiketa edo faktura inprimatzeko unean (faktura paperean, pdf formatuan eta abar) automatikoki 
sortzen da:

 QR kodea: fakturari buruzko datuak eta Ogasunaren web-helbidea jasotzen ditu, haren 
kontsultarako.

 TicketBai lizentzia zenbakia.

Azkenik, enpresaren kudeaketa fiskala errazten duten zerbitzu erantsiak eskaintzen ditugu:
 Kontabilitate-dokumentuan sartzea TicketBai edo Batuz-i jakinarazitako fakturaren 

estatusa (zuzena, baztertua…)
 TicketBai-k edo Batuz-ek jakinarazitako eta baztertutako fakturak automatikoki bidaltzea 

sail fiskalera, informazio zuzenaren atzeratzea saihesteko.
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