FAKTY TRENDY

Tax Care zapowiada cyfrową rewolucję na lokalnych rynkach. Firma wykonała kolejny krok
– franczyzowe biura firmy już korzystają z Chmury Faktur.
W Polsce co rok wystawianych jest ponad 1,5
mld faktur, a wpływy z VAT stanowią główne
źródło dochodów budżetowych. Faktury wystawia niemal 1,7 miliona firm. Mimo postępującej
cyfryzacji wielu obszarów życia gospodarczego,
faktura kojarzy się głównie z papierem. Według
ekspertów Tax Care, zjawisko to jest szczególnie dotkliwe na małych, lokalnych rynkach, na
których biura rachunkowe obsługujące średnio
kilkunastu klientów, mają znikome możliwości rozwoju.
– Franczyza Tax Care przenosi małe biura
rachunkowe o kilka półek wyżej – mówi Rafał
Obarzanek, dyrektor Departamentu Programu Partnerskiego Tax Care. – Daje księgowym
narzędzia, dzięki którym ich praca staje się
bardziej efektywna. Dzięki temu właściciele
małych biur mogą skupiać się na rozwijaniu
biznesu i dbaniu o relacje z klientami – dodaje.
Jednym z najnowszych rozwiązań wdrażanych
we franczyzowych biurach Tax Care jest Chmura Faktur. To platforma, która przenosi wszystkie faktury do bezpiecznego, cyfrowego świata
– można na niej bezpłatnie i bez ograniczeń
wystawiać faktury (VAT, zaliczkowe, korygujące), przekazywać kontrahentowi, księgowej,
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Nowocześni
przedsiębiorcy

40 tys

użytkowników
tyle użytkowników korzysta
obecnie z Chmury Faktur.

a nawet je archiwizować. Według Tax Care, jest
rozwiązaniem absolutnie bezpiecznym, ponieważ nie tylko spełnia standardy informatyczne
bankowego systemu transakcyjnego, lecz także tworzy środowisko, w którym dokumenty
przekazywane są kontrahentom w formie linków chronionych hasłem, a nie załączników.
Jest również w czasie rzeczywistym aktualizowana zgodnie z wymogami resortu finansów
i zintegrowana z bazami danych GUS, dzięki
czemu automatycznie zaciąga dane kontrahentów, umożliwia też szybkie sprawdzenie statusu kontrahenta w VAT i generowanie pliku
JPK_VAT.
– Franczyzobiorcy nie muszą tonąć w papierach. Platforma pozwala ograniczyć zjawisko
kilkukrotnego drukowania tego samego dokumentu. Faktura przyjmuje tu postać cyfrową
na każdym etapie – od wystawienia, poprzez
przekazanie kontrahentowi czy księgowej, aż
po archiwizację – dodaje Rafał Obarzanek.
Założeniem Tax Care jest ciągłe rozwijanie
platformy. Chmura Faktur posiada obecnie ponad 40 tys. użytkowników, a w ostatnim czasie
zintegrowała się z bankowością Idea Bank oraz
została wzbogacona o aplikację mobilną. (łm)
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