
eFaktúry

Čo sú eFaktúry

Podpora vo FENIXe



Čo je to eFaktúra

• eFaktúra je faktúra vyhotovená elektronicky, pričom pozostáva z 

dvoch zložiek:

• Dáta – sú určené na spracovanie faktúry špecializovanými programami

• Grafická forma – je určená na jednoduché zobrazenie priamo čitateľné človekom

• Dáta musia byť v štruktúre, ktorú dokáže prijímajúca strana spracovať

• ISDOC, UBL, CEFAKT,  EDIFAKT, STN EN 16931-1

• Grafická forma je taká, ktorá si na ľudsky čitateľné zobrazenie 

nevyžaduje špeciálne počítačové alebo iné spracovanie

• Súbory typu PDF, JPG, GIF, HTML, ....

• Pri odosielaní eFaktúry je možné každú zložku mať v samostatnom 

súbore, alebo obe zložky môžu byť v jednom súbore – vtedy hovoríme 

o hybridnej faktúre.



Prenos a doručenie eFaktúry

• Z pohľadu kategórie subjektov, ktoré si eFaktúry „vymieňajú“ treba 

rozlišovať rôzne vzťahy:

B2P, B2B, B2G, G2P, G2B, G2G

• Každý z týchto vzťahov má svoje špecifiká, ktoré treba 

zohľadniť na úrovni obsahu a techniky prenosu eFaktúr.

• Prenos eFaktúr môže byť realizovaný:

• Manuálny prenos (USB kľúč, ...)

• Priamy manuálny / programový prenos (FTP, TW, ...)

• Mail

• Zelená pošta

• Štátne schránky

• Vyhradené alebo účelové portály (štátne alebo súkromné)



Podpora eFaktúr vo FENIXe

• IS FENIX má silnú podporu na tvorbu, spracovanie aj prenos eFaktúr:

• Vytvorenie:
• V oblasti VF možnosť vytvorenia eFaktúr v rôznych formátoch vrátane hybridných

• V oblasti údajov o klientoch možnosť zapísať individuálne požiadavky na doručenie

• Prijatie:
• FENIX podporuje import DF aj VF z rôznych kanálov v rôznych typoch

• Prenos:
• FENIX podporuje štandardné prenosy cez mail a účelové portály

• FENIX podporuje niektoré neštandardné prenosové cesty (Fantozzi / Pina, ZugFeRD)

• Aktuálne je preferovanou štruktúrou pre eFaktúru formát ISDOC

• Po prijatí zákona a príslušných vyhlášok a nariadení bude súčasťou FENIXU 

aj plná podpora pre štátom stanovený povinný variant syntaxe v zmysle 

normy STN EN 16931-1



Vytvorenie eFaktúr vo FENIXe

• Aktivácia vytvorenia eFaktúr:

• Nastavenie parametrov

• Nastavenie obsahu:

• Určenie tvaru „Podpisového záznamu“

• Vloženie QR kódov

• Vloženie príloh

• Nastavenie odosielania:
• Zápis údajov pre určenie mailovej adresy pre doručenie

• Zápis údajov pre určenie obsahu mailu

• Vytvorenie a odoslanie:
• Jednotlivé vytvorenie a odoslanie je integrované v režime tvorby faktúr

• Zvolíme si formát eFaktúry, určíme parametre vytvorenia

• Ak je treba, zrealizujeme odoslanie

• Informácie o odoslaní:
• Pri každej faktúre z režime tvorby faktúr

• Pri každej faktúre v operatíve KVF

• Spoločne v operatíve informácií o faktúry odosielaných mailom



Treba určiť cestu, kam sa 

budú eFaktúry vytvárať

Aktivácia vytvorenia eFaktúr



S IT pracovníkom treba 

nastaviť celú skupinu 

parametrov pre priame 

odosielanie mailom

Aktivácia vytvorenia eFaktúr



Tu si nastavíme podpisový 

záznam pre EVF



Vyberieme si súbor s 

podpisovým záznamom 

(JPG, GIF, PNG, ...)

... alebo určíme, že sa 

podpisový záznam 

nebude používať



Základné nastavenie pre 

QR kódy je parametroch

Vloženie QR kódov do eFaktúr



Možnosť výberu je 

priamo pri tvorbe 

každej eFaktúry

Vloženie QR kódov do eFaktúr



Ak má faktúra priradené 

aj prílohy, tieto budú 

automaticky vložené do 

hybridnej faktúry

Vloženie príloh do eFaktúr



Základný údaj pre mailovú 

komunikáciu je v údajoch COP



Tu je základná mailová adresa 

obchodného partnera



V skupinách VF je nová 

záložka „Mail“



Na tejto záložke 

môžeme zadať údaje 

pre odosielanie mailov 

tejto skupiny faktúr

Pre konštrukciu výrazov 

do jednotlivých textov 

máme účinného 

pomocníka



Postačí vybrať, ktorý 

údaj chcem do textu 

dostať a stlačiť tlačidlo 

„Doplň“



Výraz zodpovedajúci 

zvolenému údaju sa potom 

pridá na koniec 

existujúceho textu



V číselníku COP máme 

údaje pre elektronické 

odosielanie aj na záložke 

„Údaje VF“



Tu môžeme zapísať údaje 

doručovania platné pre všetky 

skupiny VF

Na tomto mieste 

môžeme zadať aj 

URL pre určenie 

portálu pre príjem 

faktúr daného 

odberateľa



... alebo pre konkrétnu 

skupinu VF



Pri vytvorení a odoslaní faktúry 

vo formátoch HTML, ISCOD a 

PDF sa pripraví mail podľa 

nastavených údajov ...



Takto sa automaticky 

pripravil mail (na základe 

údajov v záložke VF c COP 

pre skupinu 001



Ak budeme odosielať 

faktúru tomu istému 

odberateľovi, ale faktúra je 

v inej skupine ...



Údaje mailu boli prevzaté 

zo záložky VF v COP platné 

pre všetky skupiny



Po stlačení tlačidla 

„Elektr. Faktúra“ máme možnosť 

vybrať si jeden z podporovaných 

formátov



Formát HTML nie je elektronická 

faktúra, ale je to formát na 

človekom čitateľnú elektronicky 

odoslanú faktúru







Formát ISDOC je CS štandardom 

elektronických faktúr. Človekom je 

nečitateľná, potrebuje zobrazovač.



Toto je vnútorné zobrazenie 

ISDOC faktúry. Pre kontrolu 

človekom je potrebný programový 

zobrazovač



Formát PDF nie je elektronická faktúra, 

ale je to formát na človekom čitateľnú 

elektronicky odoslanú faktúru. Ak sa 

pridajú dáta, vytvorí sa hybridná faktúra.









Ak chceme vytvoriť 

hybridnú faktúru ...



Uvidíme náhľad faktúry v PDF, 

ale tu skontrolujeme, že ide 

skutočne o hybridnú faktúru



Tu vidíme integrovanú 

prílohu typu ISDOC



Ak sme s eFaktúrou 

„spokojní“, môžeme ju 

odoslať



Program pripraví mail 

podľa nastavených 

parametrov



Po úspešnom odoslaní mailu 

má informáciu v bublinke (pri 

ukázaní myšou)

14.02.2020 12:35:42

faktury@compeko.sk



Ak je potrebné faktúru 

„odoslať“ príjemcovi cez 

jeho portál ...



Klikneme na toto tlačidlo a 

faktúru vložíme pomocou 

CTRL+V





Po úspešnom odoslaní mailu 

má informáciu v bublinke (pri 

ukázaní myšou)

14.02.2020 12:35:42

faktury@compeko.sk



V operatíve KVF ja tiež 

informácia o odoslaní



V operatívne je zoznam 

mailom odoslaných faktúr



Ku každému záznamu si 

môžeme pozrieť detaily



V detailoch si môžeme aj 

dodatočne prezrieť obsah 

prílohy (vlastnú eFaktúru)



Vrátane zobrazenia 

integrovanej prílohy isdoc





Prijatie eFaktúr vo FENIXe

• IS FENIX má silnú podporu na prijatie eFaktúr:

• Do knihy došlých faktúr (od dodávateľov)

• Do knihy vyšlých faktúr

• z vlastného špecializovaného fakturačného systému

• Z podsystémov FIN alebo ODBYT prevádzkovaných izolovane



Importy do KDF je v 

integrujúcich väzbách



Pri prvom spustení je 

potrebné určiť 

adresáre. Program si 

ich bude pamätať



Pre seriózne rozhodnutie sa, či 

faktúru chceme importovať si ju 

môžeme zobraziť





Alebo môžeme pred importom 

aktualizovať pripravený 

záznam do KDF





Ak s faktúrou prišli aj 

prílohy, môžeme si ich 

už teraz prezrieť



Ak je príloh viac, 

prezeráme si každú 

samostatne





Označené faktúry sa 

naimportujú do KDF



Rovnako sa importujú 

faktúry do KVF



Pri prvom spustení je 

potrebné určiť 

adresáre. Program si 

ich bude pamätať



Označené faktúry sa 

naimportujú do KVF




