e-invoicing

Faktury w formie elektronicznej
Oferowanie klientom innowacyjnych i nowoczesnych
produktów jest priorytetem w działalności Messer
Polska Sp. z o.o. Z kolei troska o jak najmniejszą
uciążliwość biznesu dla środowiska naturalnego jest
jednym z obowiązków każdego przedsiębiorcy.
Wysyłanie tysięcy tradycyjnych, papierowych faktur
związane jest nie tylko z wykorzystaniem znacznych
ilości papieru, lecz także z nakładami na ich wysyłkę,
przetwarzanie oraz archiwizację.
Wychodząc naprzeciw nowoczesnym technikom
elektronicznego przetwarzania danych oraz
znowelizowanym przepisom prawa, proponujemy
Państwu możliwość
otrzymywania i przetwarzania faktur w formie
elektronicznej: e-invoicing firmy Messer.
Korzystanie z serwisu, który zapewnia autentyczność
i integralność wystawionych dokumentów, przynosi
szereg udogodnień, spośród których warto wymienić:
• bezpieczeństwo dokumentów zabezpieczonych
certyfikowanym podpisem cyfrowym, które są
dostarczane zawsze na czas,
• wygodne i sprawne przetwarzanie dokumentów
otrzymanych drogą elektroniczną ułatwiające ich
księgowanie i szybszy zwrot podatku VAT,
• możliwość łatwego i bezpiecznego
archiwizowania faktur w formie elektronicznej,
• redukcję dotychczas ponoszonych nakładów
na obsługę i archiwizację dokumentów w wersji
papierowej,
• troskę o środowisko naturalne, będące naszym
wspólnym dobrem.
Portal my.messergroup.com oferuje ponadto
dodatkowe funkcjonalności:
• dostęp on-line przez 24h do Państwa faktur,
• możliwość bieżącej aktualizacji danych w celu
zapewnienia poprawności wystawionych faktur,
• możliwość weryfikacji stanu dzierżawionych
opakowań,

• możliwość uzyskania szybkiej odpowiedzi na
pytania związane z przesyłanymi fakturami.

Wspólnie dbajmy o środowisko!
Liczymy że wesprzecie Państwo inicjatywę, która
niewątpliwie przyniesie korzyści naszym firmom
oraz środowisku naturalnemu. System do obsługi
faktur w formie elektronicznej dostępny jest
w Internecie: https://my.messergroup.com,
Pod powyższym adresem umieszczono
szczegółowe informacje na temat naszego
projektu. Dane potrzebne do rejestracji w serwisie
otrzymacie Państwo od naszych pracowników lub
znajdą na otrzymywanych dotychczas fakturach
w formie papierowej.
W przypadku dodatkowych pytań związanych
z naszym projektem prosimy o kontakt pod
numerem telefonu +48 32 77 26 400.
Dane kontaktowe znajdą się również na stronie
www.messer.pl.
Już dziś zachęcamy do skorzystania
z naszego serwisu!

