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IMXNAVROBOT
Közlemény az infoMátrix NAV Online számla adatszolgáltatással kapcsolatos szolgáltatásról.

Részletezés
Ez egy felhőalapú szolgáltatás, amelyet az infoMátrix Zrt. üzemeltet.
A számlázó programok 2018. július 1. napjától kötelezettek gép-gép kommunikációval adatszolgáltatást teljesíteni a NAV
Online Rendszer részére. Ennek során az infoMátrix® számlázási megoldása (HU24918509IMX-SZLA) teljesíti a
törvényeknek megfelelő kötelezettséget.
2/2018. (VI. 1.) PM rendelet 13/A. § (1) A számlázó programnak a gép-gép interfész használatához szükséges azonosító
adatok megküldése mellett a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező
adattartalmát a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kiállításakor azonnal, XML-formátumban, az állami adó- és
vámhatóság közleményében meghatározott módon és adatszerkezetben, elektronikus úton továbbítania kell
az állami adó- és vámhatóság részére.

Az adatcserével kapcsolatban a következő feladatokat is kezelni kell:
✓ eredmény lekérdezés
✓ feltöltés ismétlés
✓ hibakezelés
Ezekre is tartalmaz eszközöket az infoMátrix® megoldása.

Az IMXNAVROBOT hozzáadott szolgáltatásai a következőek:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Lehetővé válik NAV kapcsolat nélküli számlázás. (üzemszünetek alatt)
Folyamatosan vizsgálja az adatcsere állapotát.
Automatikusan indít feltöltési ismétléseket.
Ütemezetten indít letöltéseket.
A számlakiállító kezelőknek küld email üzenetet a nyitott tételekről.
Riasztás beállítás feltöltési késésekről. (24/48 órás)
támogatja a számlabefogadási folyamatokat. (tervezet)

A szolgáltatás igénybevétele megrendelhető az InfoMátrix Zrt. ügyfélszolgálatánál 12.000,- Ft/hó +ÁFA összegért.

Az IMXNAVROBOT szolgáltatás technikai feltételei:
•
•

A megrendelő hozzáférést biztosítson az adatbázisához egy fix, a szolgáltatáshoz allokált IP címről.
A kezelői értesítésekhez tartozó email címeket fel kell tölteni.
o Jog menedzser, vagy rendszergazda jogosultsággal rendelkező kezelők tudják a szükséges beállításokat
elvégezni kezelőnként a Teljes menü / Jogosultsági rendszer / Kezelők karbantartása ablakon belül,

o

Illetve az egyes kezelők a saját adataikat módosíthatják az infoMátrix főmenüjén található Eszközök / Saját
adatok menüpontjában.
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•

Szükség van további email címekre, arra az esetre, ha felmerülhet a kézi adatpótlás szükségessége.

Az IMXNAVROBOT kommunikációját az imxnavrobot@infomatrix.hu email címről végzi.
Felmerülő kérdései esetén ügyfélszolgálatunk rendelkezésére áll.
Munkájukhoz sok sikert kíván:

infoMátrix ügyfélszolgálat

