
Our digital solutions  
Nasze rozwiązania 
cyfrowe
Poznaj e-fakturowanie!

„Cyfryzacja jest jedną z głównych sił napędowych 
ArcelorMittal Europe. Dematerializacja procesu 
fakturowania zapewnia wyraźne i namacalne 
korzyści tak dla dostawcy, jak i dla odbiorcy. 
Zachęcamy naszych klientów do wspólnego 
podjęcia tej cyfrowej podróży ku bardziej 
efektywnemu i ‘zielonemu’ światu”. 

Juan Marin
Head of ArcelorMittal Europe 
Receivables Management

ArcelorMittal Europe – Flat Products

Zaczynamy?  
Bogatsi o doświadczenia z setkami przyłączonych już 
do systemu klientów, jesteśmy gotowi pomóc Państwu 
rozpocząć cyfrową podróż.

Ocena Państwa sytuacji
Mając na względzie potrzeby biznesowe oraz 
konfigurację informatyczną Państwa firmy możemy 
zaproponować najlepsze rozwiązania techniczne.

Wsparcie w fazie 
wdrażania systemu
W ścisłej współpracy z Państwem nasi eksperci nakreślą 
plan i harmonogram działań, jak również konfigurację i 
procedury testowe systemu.

Prosimy o kontakt 
> z osobą odpowiedzialną za e-fakturowanie: 

Melissa De Vos
T +32 9 239 55 72 
M +32 479 89 13 01  
einvoicing.bps@arcelormittal.com

> z naszym zespołem ds. e-biznesu: 
ebusiness.support@arcelormittal.com 

> lub z opiekunem Państwa firmy z ramienia 
ArcelorMittal.

Opinie naszych klientów

 „Rozwiązanie EDI wprowadzone we współpracy z firmą 
ArcelorMittal umożliwiło nam pełną automatyzację 
procesu księgowania faktur.” 

C. D. Wälzholz KG 

„Faktury w formacie pdf pozwoliły nam całkowicie 
wyeliminować dokumenty papierowe; e-faktury 
docierają też do nas szybciej.” 

Hörmann KG Freisen

„Rozwiązanie Bizmail zapewnia nam pełną kontrolę nad 
naszymi fakturami. Równie ważny jest dla nas fakt, że 
jest to jednocześnie archiwum dokumentów.” 

FB Trading s.r.o.

„Dzięki e-fakturowaniu obniżamy koszty 
administracyjne, popełniamy mniej błędów i skracamy 
czas księgowania dokumentów.”

DAF Trucks N.V.

ArcelorMittal Europe – Flat Products
24-26, boulevard d’Avranches
L-1160 Luxembourg
flateurope.technical.assistance@arcelormittal.com
industry.arcelormittal.com/digitalisation



Co to oznacza dla Państwa?

Przejście na proces w pełni zautomatyzowany 
E-fakturowanie umożliwia Państwu zastosowanie 
procesu w pełni zautomatyzowanego 

Obniżka kosztów administracyjnych aż do 
90% 
E-fakturowanie umożliwia obniżenie kosztów do 
10€ na pojedyńczej fakturze 

Ograniczenie ryzyka błędu 
Wyeliminowanie ręcznego księgowania należności 

Eliminacja dokumentów papierowych 
Elektroniczne opracowywanie faktur pomaga 
obniżyć poziom emisji szkodliwych dla środowiska 
związków węgla 

Bezpłatne świadczenie usługi przez firmę 
ArcelorMittal
Bez względu na wybór metody, odbiór 
elektronicznej faktury od ArcelorMittal jest dla 
Państwa bezpłatny

Usługa stanowi element szerszego podejścia  do 
procesu cyfryzacji obejmującego kontrolę jakości, 
monitorowanie zamówień i dostaw oraz synchronizację 
z działem Customer Service, jak również stanowi 
punkt wyjścia dla kolejnych działań mających na celu 
optymalizację łańcucha dostaw. 

Przygotowując się do procesu cyfryzacji  już dzisiaj 
zyskują Państwo na efektywności i szybkości. Po 
co zatem czekać?

E-fakturowanie (lub elektroniczne fakturowanie) to 
przesyłanie faktur i powiązanej dokumentacji drogą 
elektroniczną.

system 
ERP

Dostawca 
Usługi

Usługa

Pełne EDI

Bizmail

Faktury pdf

• Umożliwia w pełni zautomatyzowaną integrację
• Wymagane połączenie z zewnętrznym dostawcą usługi Basware 
• Basware mapuje dokument do preferowanego przez Państwa formatu 
• Konieczność zawarcia umowy dotyczącej e-fakturowania
• Rozwiązanie zalecane przy dużym wolumenie faktur 

• Otrzymują Państwo e-mail z linkiem do faktury na portalu Basware 
• Akceptacja umowy online
• Faktury dostępne są w formatach pdf i XML, co umożliwia integrację danych 
• Portal Basware funkcjonuje jako archiwum dokumentów

• Otrzymują Państwo e-mail z załączonym oryginałem faktury pdf, co eliminuje 
obieg dokumentów papierowych 

• Konieczność zawarcia uproszczonej umowy na e-fakturowanie

Pełne EDI

Bizmail

Faktury pdf

✔

✔

✔

✔

✔

3 rozwiązania techniczne

Edifact
XML
VDA
4938
...

Edifact
XML
VDA
4938
...

Klient


