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Zapraszamy na bezpłatne webinarium:  

Poznaj Taxxo e-faktura 
czyli jak wygodnie fakturować, wysyłać, rozliczać i księgować 
faktury sprzedaży 
 

 8 lipca 2015, godzina 14.00 -15.30    

Dla kogo przeznaczone jest webinarium? 

 Dla przedsiębiorcy – w pierwszej części pokażemy Ci jak wygodne jest korzystanie z e-

faktury w Twojej firmie, jak łatwe jest wystawianie faktur krajowych, zagranicznych czy 

zaliczkowych a następnie wysyłanie ich do klientów. Zobaczysz też jak można ustawić 

e-fakturę, aby na bieżąco monitorować spływ płatności klientów na podstawie 

powiadomień z Twojego konta bankowego. Poznasz też moduł windykacji i kasy. 

 Dla biura rachunkowego – w drugiej części zobaczysz jak dużo czasu oszczędzisz dzięki 

przekonaniu swoich klientów do korzystania z Taxxo e-faktura. Nie tylko będziesz mieć 

na bieżąco wgląd w wystawiane faktury, ale też łatwo wczytasz je do jednego z 40 

systemów księgowych. 

Czego dowiesz się podczas webinarium? 

W trakcie webinarium pokażemy przedsiębiorcom jak: 

 Fakturować przez Internet, z dowolnego miejsca i o dowolnym czasie 

 Wystawiać 14 różnych typów faktur 

 Wystawiać faktury dla klientów zagranicznych w innej walucie niż PLN 

 Wstawić do faktury indywidualne logo, ustawić format numeracji 

 Oszczędzić czas poprzez duplikowanie podobnych faktur 

 Wykorzystać samo-uzupełniającą się bazę produktów i kontrahentów 

 Automatycznie rozsyłać faktury mailem i sprawdzać czy zostały odebrane przez 

klientów 

 Automatycznie rozliczać faktury na podstawie połączenia z 9 bankami 

 Otrzymywać cyklicznie powiadomienia o nieopłaconych fakturach 

 Prowadzić windykację – wystawiać wezwania do zapłaty i monity elektroniczne przez 

e-mail 

http://www.taxxo.pl/
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Właścicielom biur rachunkowych pokażemy też w jaki sposób: 

 Mieć stały podgląd do faktur klientów 

 Oszczędzić czas na księgowaniu faktur dzięki wczytaniu ich do jednego z 40 systemów 

księgowych 

 

Jak zapisać się na webinarium? 

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie 

http://taxxo.pl/szkolenia-online/ 

Po rejestracji otrzymasz informację e-mailową z linkiem do strony internetowej, gdzie 

odbywać się będzie webinarium. 

 

Zapraszamy! 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami:  

Taxxo, Mateusz Markowski, tel 071 7878007, m.markowski@taxxo.pl 
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