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fenntartható automatizáció, 

jövőtálló megoldások



2014 óta foglalkozunk adóinformatikai megoldások fejlesztésével. 
Tesszük mindezt azért, hogy egyszerűbbé és gyorsabbá, mégis 
hatékonyabbá és produktívabbá tegyük ügyfeleink mindennapos 
munkafolyamatait. Legfőbb célunk, hogy az általunk létrehozott 
rendszerek tökéletes megoldást kínáljanak a számviteli és logisztikai 
bizonylatok kezelésére, azok automatikus, papírmentes feldolgozására. 
Ezáltal pedig csökkenthető legyen a feldolgozó osztályok leterheltsége 
és minimalizálhatóak legyenek a környezeti hatások.

Bemutatkozás

Történetünk

Megoldásaink célja, hogy a digitális térben egyszer már létrejött számlaadatok 
a digitális térben maradjanak, és a lehető legkevesebb manuális beavatkozás 
mellett, automatizáltan jussanak el a szükséges helyekre.

Ennek mentén jött létre cégnevünk is a Dataxo, a Data, Tax és Solution szavak 
összeolvasztásával.



Mindehhez dinamikusan bővülő csapatunk mögött több mint két 
évtizedes tapasztalat, ERP és számviteli szakértelem, valamint sok száz 
ügyfél kiszolgálása során megszerzett tudás áll.
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A Matching és Matching360 használatával teljes mértékben automatizálttá válik a belföldi és 
külföldi számlaképek feldolgozása, érkezzenek bármilyen forrásból. Elvégzik a formai és 
tartalmi ellenőrzéseket, miközben a számlákat összevetik a NAV XML adatokkal.

Előnyök, melyek miatt érdemes bevezetni
KÖLTSÉG- ÉS IDŐMEGTAKARÍTÁS
a felszabadult munkaerő és idő átcsoportosítható

Matching és
Matching360

HITELES ÉS BIZTONSÁGOS
hitelesített ISO 27001 tanúsítvánnyal ellátott rendszer, ami saját, kiépített csatornát használ

RENDSZERFÜGGETLEN ÉS SZEMÉLYRE SZABOTT
bármely vásárolt vagy egyedi fejlesztésű rendszerrel képes láthatatlan módon együttműködni

HATÉKONY ÉS IDŐTÁLLÓ
akár az összes számlát egyszerre, kötegelten képes párosításra küldeni manuális tevékenység nélkül

Matching és Matching360 működés közben
Első rétegben eldönti, hogy a számla belföldi vagy külföldi-e. 
Ezután kiértékeli a számlát a NAV XML segítségével vagy a világ vezető OCR motorjával.

Második rétegben automatikusan ellenőrzi az aláírás érvényességét elektronikus számla esetén.

Harmadik rétegben teljesíti az egyedi igényeket, mint pl. ellenőrzi a PO-t, kontíroz vagy automata emailt küld a 
számla be nem fogadásáról formai, tartalmi hiányosság miatt.

Negyedik rétegben pedig átadja a meglévő DMS/ERP/ECM rendszernek az adatot az igényelt módon.

Megoldást kínál mindenkinek
100%-os megegyezés a NAV adatszolgáltatásba feltöltött adatokkal.
Szállító által megadott információk megjelenítése automatizáltan.

Elegendő csak a számlák forrását megadnod, ahol a Matching és Matching360 eléri azokat,
legyenek gépi pdf formátumú, papírról szkennelt gépi vagy kézi számlák, illetve elektronikusak.

Az adatok minimális ellenőrzési szükségessége, a gyors implementálási idő (egy hónapon belül),
és az alacsony erőforrásigény kedvezőbb árú megoldást eredményez.

Kompatibilis rendszerekkel folyamatosan bővülő lista: DOXIS4, ANDOC, Microsoft AX/Navision,
SAP, Cashbook, IMA ERP, Számadó, Qualitysoft, Tensoft, Cadren.

Minden adat a helyére kerül!



A Hunland Trade Kft. az élőállat kereskedelem egyik vezető globális szereplője. Az elmúlt évek során egy olyan 
multinacionális vállalatcsoporttá vált, amely meghatározó szereplő mind az állattenyésztés, a mezőgazdasági 
termelés, a kereskedelem, a szállítás és a tanácsadás egymáshoz hangolt szolgáltatásai láncolatában.

A folyamatos fejlődés által nagy cégcsoporttá lett Hunland tervei között megjelent a tudatos digitalizálódás, ami 
által a folyamataikat egyszerűsíthetik, és az adminisztrációt a lehető legkevesebbre szorítják. 

Az ekkor bevezetésre került NAV XML-eket kezelő megoldást keresve ismerkedtek meg a Matching 
szolgáltatásunkkal.

Kiinduló állapot

Megoldás a Matching

Technikai megvalósítás

Bevezetés és átfutási idő

Eredmények és jövőbeli tervek

Igények, amikre megoldást kerestek

A Matching rendszerben automatikusan megtörténik a számla iktatása, az adatok feltöltése, a képi információk és 
a NAV XML összekapcsolásával. A Hunland esetében alkalmazva a vállalatcsoporthoz tartozó valamennyi cég - 6 
önálló vállalat, valamint 1 csoportos adószámmal rendelkező vállalat - bejövő számláit dolgozza fel a Matching. 

A csoportos adószámon belül további 9 vállalat található, amelyek a folyamat kialakításának szempontjából 
önálló entitásnak számítanak. Így a Hunland tekintetében összesen 15 különböző cég számláit dolgozzuk fel és 
továbbítjuk a központi rendszer felé.

A folyamatok részletes áttekintése során olyan megoldást kerestünk, mely a lehető legkevesebb új lépés betanulá-
sával jár a Hunlandnál lévő felhasználók részére, könnyen és gyorsan integrálható a meglévő rendszerbe. Ezeken 
felül pedig fontos, hogy a számlakép beérkezését követően a 
kollégáknak már ne legyen manuális feladatuk.

A számlafeldolgozás jelen esetben a számlák felismertetését és a NAV metaadatokkal történő összerendelést 
jelenti. Sikeres felismertetése után a Matching átadja a számlaképet és az ahhoz tartozó adattartalmat a Hunland 
Microsoft AX vállalatirányítási (ERP) rendszerének. Így az AX-ben a Matching által felismertetett számlák azok 
metaadataival együtt jelennek meg. 
Nem szükséges tehát a számlák bárminemű kézi adatrögzítése, így pedig jelentős idő, pénz és emberi energia 
takarítható meg.

A teljes bevezetési folyamat 2 hónap alatt megvalósult. A kezdeti részletes infrastruktúra felmérést követően az 
implementáció alatt további kisebb fejlesztési igények merültek még fel, amiket rövid határidővel teljesítettünk. 

Ezután pedig egy tesztelési fázist követően adtuk át a szolgáltatást használatra készen az ügyfélnek.

A bevezetett projekt jelen szakaszában a belföldi számlák sikeres felismertetését végzi a Matching rendszere, nagy 
megelégedettség mellett. A továbbiakban pedig a számlafelismertetés kerül kiterjesztésre a külföldi számlákra is a 
Matching360-nal.

„Nagyon elégedettek vagyunk a Dataxo Group 
által nyújtott Matching megoldással, ami a kol-
légák eddig közel 6 órás napi iktatási feladatát 
70%-kal csökkentette. Éppen ezért 
nyitottak vagyunk további automatizálási 
megoldásokra is közösen!” 

Sonkoly Marianna, osztályvezető
Hunland Trade Kft.

Matching bevezetés
esettanulmány
Hunland Trade Kft.



A COVID vírus következtében nagyon terhelt turizmus iparág egyik meghatározó szállodalánca ruházott be az 
automatizációba. Céljuk volt, hogy a megoldás révén minimálisra csökkentsék a manuális feladatokat, és a 
felszabaduló humán erőforrást más területre tudják allokálni.

Mivel a szállodalánc közel 20 beszerzési egységből állva, 5 különböző adószám használata mellett évi 100 000 
számlát meghaladó feldolgozást végez, ezért a dokumentumok logisztikájának optimalizálása volt az első feladat.

A folyamatok részletes áttekintése során olyan megoldást kerestünk, mely a lehető legkevesebb új lépés 
betanulásával jár a felhasználók részére, könnyen és gyorsan integrálható a meglévő rendszerbe. Ezeken felül 
pedig a számlakép beérkezését követően a felhasználóknak már ne legyen manuális feladatuk.

Kiinduló állapot

Megoldás a Matching

Technikai megvalósítás

Bevezetés és átfutási idő

Eredmények

Igények, amikre megoldást kerestek

A számlák engedélyezéséhez szükség van az eredeti számviteli bizonylatra (képre). Az alap NAV letöltő rendszerek 
ezt nem tudják biztosítani. Ezzel szemben a Matching egyszerűen csatlakozik a különböző DMS rendszerekhez, 
és automatikusan megtörténik a számla iktatása, az adatok feltöltése a képi információk és a NAV XML 
összekapcsolásával.

A kialakított megoldás központosította a dokumentumok áramlását, így függetlenül a telephelyek és adószámok 
számától a megoldás egy standard folyamatra épül, így jól követhető, másolható és karbantartható. Ezen felül a 
felhasználók élménye az eddigi kézi rögzítés helyett az, hogy az adatok “egyszercsak” megjelennek a dokumentum 
kezelőben fej- és tételadatokkal ellátva, rögzítésre készen.

Ellentétben a szokásos felhő alapú megoldással, az ügyfél szigorú IT szabályzata a telepített verziót kívánta meg, 
így a megrendelő saját környezetében, úgynevezett „on premise” módon került a Matching telepítésre. Működé-
sét tekintve, az ügyfél által egy adott mappába szkennelt beérkező számláit a Dataxo Group rendszere olvassa 
be, majd küldi a telepített Matching szerviz felé. A számlafelismertetés / adatpárosítás után a számlainformációk 
átkerülnek az ügyfél DMS szakrendszerébe. Az információ mozgatása ezúttal mappa alapú fájlátvitellel került kiépí-
tésre. A DMS magkapja a számla képi információját, valamint a NAV OSA XML adattartalmat. A keletkező adott 
bizonylat a NAV OSA alapján kerül kitöltésre, míg a jóváhagyást maga a DMS vezérli munkafolyamatként.

A nagyon feszes projektvezetés által, mely ezúttal az ügyfél oldaláról valósult meg, a szerződést követően 1 hó-
nappal már élesítésre került sor. Folyamatos, gyakran napi státuszok mentén haladt a projekt, hogy az ügyfélnél 
létrehozott (on premise) komplett ökoszisztémával sikeresen, határidőre készüjünk el. Az időközben felmerült új 
igényeket és javasolt újdonságokat is sikeresen, lassulás nélkül beépítettük a projekt fő csapásába.

A háromoldalú eredményes együttműködésnek és a támogató ügyfél hozzáállásnak köszönhetően rendkívül si-
keresen megvalósult a projekt. Szinte azonnal érezhető hatékonyságnövekedést jelentett a Matching, amire egyik 
napról a másikra át tudtak állni, nem kellett új szoftvert betanulni.

Különösebb utógondozás mentesen fut közel 6 hónapja, miközben a felhasználói oldalon történő iktatás / rögzítés 
elenyésző lett. Így a Matchinggel az automatizált folyamatnak köszönhetően lehetőség nyílt a felszabadult humá-
nerőforrás átszervezésére.

Matching bevezetés
esettanulmány



Egyre többször felmerülő igény, hogy a cég részére kiállított 
számlák adatszolgáltatási XML-jét szeretnék látni a felhasználók egy 
külön táblázatban.

XML Report

Az XML Report alkalmazás által az alábbiak valósulnak meg:
• nyomon követhető, hogy mely partner állított ki részünkre számlát, de nem 

érkezett még be hozzá az eredeti számla;
• korosítva látható, hogy az egyes adatszolgáltatásokhoz milyen régóta nem 

érkezett be a számla;
• van lehetőség jelezni a cégen belül vagy szállító részére, hogy az eredeti 

számla nem érkezett be;
• kezelhetővé válik az XML-ek kezelése, melyeket már befogadtunk más 

forrásból, vagy egyáltalán nem akarunk befogadni, és zárni szeretnénk.

Előnye, hogy teljesen automatizálja a könyvelt számlák, valamint a NAV-nál még 
szereplő XML-ek összenézését.

Működése

Az alkalmazás napi szinten adja meg az adatokat a felhasználó részére az 
aktuális, alap esetben 15 nap, vagy régebb óta kapott adatszolgáltatói XML-ről, 
adószámonként (amennyiben a Matchingben több adószám is kezelve van). 
Ehhez két adatforrást használunk, a Matchinget és a NAV adatszolgáltatási XML 
halmazát.

Az XML Report tartalma:
• számlasorszám,
• szállító neve,
• szállító adószáma,
• feltöltés dátuma,
• nettó összeg,
• bruttó összeg,
• feladat (alapértelmezetten üres - amennyiben kitöltésre kerül, úgy záródik az 

XML Reportban, és nem kerül többet itt megjelenítésre).



A lista dinamikus, tehát adott lekérdezéskori állapotot mutat. 
Tapasztalatunk, hogy heti vagy kétheti rendszerességgel érdemes a 
riportot lekérni és használni.

Így a felhasználók látják mely NAV XML-ek nyitottak, és be tudnak 
avatkozni szükség esetén.

Ezen felül azokat a számlákat is le lehet zárni a riportban, melyeket más forrásból
rögzítette a könyvelés, vagy épp biztosan nem akarja a cég befogadni.
Ekkor elegendő az XLS Report megfelelő oszlopát kitölteni, és a rendszer azt 
visszaolvassa (a riportnak a megadott mappában kell lennie, hogy elérhető 
legyen számunkra).

Telepítés
Az XML Report a Matchingtől független alkalmazás, így minden esetben telepítésre
van szükség egy előre egyeztetett szerveren. 

Egyszerűvé és biztonságossá teszi a NAV 3.0 kötelező adatszolgáltatást!
A NAVCOM Kit kifejezetten a számlafeltöltést és a NAV üzenetek fogadását teszi 
lehetővé cége számára automatizáltan és platform függetlenül.

Hibamentes és egyszerű megoldást kínál a számlák azonnali, pontos beküldésére,
lekérdezésére, visszakereshetőségére valamennyi felhasználó számára.
Rendszerünk 2018 óta számos magyar és külföldi fejlesztésű számlázó, 
ERP és könyvelő szoftver számára biztosítja a mindenkori jogszabályoknak 
megfelelő, valós idejű adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének lehetőségét. 
Használatával akár cége exportszámla adatait is 100 % adatpontossággal, 
közvetlenül a NAV rendszerébe töltheti fel.

Előnyök:
Gyorsan, hatékonyan, automatizáltan tölti fel cége számláit a NAV rendszerébe 
egyetlen gombnyomás nélkül.

NAVCOM KIT



A számlák adatai egy biztonságos, hitelesített csatornán keresztül 100%-
os pontossággal jutnak el a saját számlázó, ERP és könyvelő rendszerből 
a NAV rendszerébe.

Hogyan teszi egyszerűbbé cége munkáját a 
NAVCOM kit?

A számlák adatai egy biztonságos, hitelesített csatornán keresztül 100%-os 
pontossággal jutnak el a saját számlázó, ERP és könyvelő rendszerből a NAV 
rendszerébe.

Kiállítást követően a számlákat a NAVCOM Kit automatikusan elküldi a saját
fejlesztésű vagy vásárolt ERP rendszerből a NAV rendszerébe.

A szoftver több csatornán keresztül (e-mail, pop up, stb.) fogadja és jelzi a NAV 
által küldött elektronikus hibaüzeneteket.

Bármely magyar és külföldi fejlesztésű számlázó, ERP és könyvelő rendszerbe 
könnyen integrálható.

Személyre szabható, kényelmi műveletek hajt végre a számlákkal.

Tekintse meg weboldalunkat!

www.dataxogroup.comwww.dataxogroup.com



Az osztrák anyacég magyar fióktelepén üzemelő KÖNIG Maschinen Sütőipari Gépgyártó vállalat nagyszabású SAP 
lokalizációs projektjének keretében, a NAV Online Számla rendszerébe való feltöltés megvalósítására is törekedett, 
hogy adatszolgáltatási kötelezettségének is eleget tegyen.

A jogszabályi környezet többször is változott a projekt folyamata során, így kiemelt igényük lett, hogy olyan 
rendszer kerüljön leszállításra, mely időtállósága mellett reagál a későbbi változásokra is. Ezen felül pedig 
egykapus módon, az SAP-ból kezelhető legyen minden kimenő és bejövő adat, elkerülve egy 3rd-party alkalmazás 
használatát a felhasználók felé.

Kiinduló állapot

Megoldás a NAVCOM Kit

Technikai megvalósítás

Bevezetés és rendszerintegráció

Eredmények

Igények, amikre megoldást kerestek

Az igények pontos felmérését követően a lokalizáció fázisában 3 megoldás került bemutatásra. Ezek mindegyike 
biztosította a kötelező NAV adatszolgáltatást, végül pedig az ár/érték szempontok figyelembe vételével a 
legelőnyösebb NAVCOM Kit 4 SAP megoldás került kiválasztásra.

Az SAP kimenő számla bizonylat adataiból első lépésként összeáll egy adatcsomag. Ez az adatcsomag egy XML 
konténerben szállítja a beküldést vezérlő utasításokat, valamint a NAV-hoz beküldendő számlainformációkat. A 
számlainformációk egymástól szeparáltan kerülnek letárolásra az adatcsomagban. A feltöltés előtt ez az adat-
csomag kerül ellenőrzésre az aktuális NAV OnLine adatszolgáltatási jogszabálynak történő megfelelőség szerint. 
Az adatszolgáltatás végeredményéről a NAVCOM Kit lezárásként visszajelzést szolgáltat a beküldő SAP rendszer 
számára.

Az SAP éles indulása előtt a meglévő ERP-rendszer lokalizációjának Online Számla szegmensét is a Dataxo Group 
végezte, így adta magát, hogy az SAP oldalon is ez a megoldás kerüljön használatba.

Mivel a NAV XML 3.0 nem csak technikailag hozott számos újdonságot az előző verzióhoz képest, hanem adószak-
mai oldalon is, ezért a projekt során alapos adószakmai tanácsadást is nyújtottunk. Az új áfa kódok megjelenésé-
vel például nem csupán adatszolgáltatási feladat keletkezett, hanem SAP oldalon is szükség volt változtatásokra, 
melyet a projektben résztvevő csapatok együtt derítettek fel, és oldottak meg a bevezetés során.

A szoros határidők ellenére, valamint a külföldi anyacég hiányos Online Számla ismeretének kiegészítése mellett is 
egy időben leszállított, és azóta gondozás mentesen futó alkalmazás került átadásra. Teljesült, hogy a felhasználók 
kizárólag az SAP rendszert látva veszik igénybe a NAVCOM Kit megoldást, mely láthatatlanul teszi a dolgát. Mind-
ezzel pedig ügyfelünk eleget tesz a NAV felé az előírt törvényi adatszolgáltatási kötelezettségének.

NAVCOM Kit bevezetés
esettanulmány
König Maschinen Kft.
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ÜGYFÉL KISOKOS

Gyakori kérdések

Mióta létezik a Matching 
rendszer?

A Matching egyike volt azon első rendszereknek, amelyek a 
NAV adatvisszaadást követően már másnap üzemeltek.

Dataxo Group válasz

A magyar szállítói számlák 
mekkora részét dolgozza fel 
automatikusan a Matching?

A bejövő számlák átlagosan 87,5%-át dolgozza fel a Mat-
ching. A fennmaradó 6% nem rendelkezik XML-lel, 
6,5% pedig a rossz scannelési minőséggel érkezik.

Előkontírozza a számlákat? Nem végzünk előkontírozást.

Milyen problémák merülhetnek 
fel a Matching bevezetése 
folyamán?

IT oldalon a fogadó rendszer fejlesztőivel való kommunikáció 
jelent esetenként többlet időráfordítást, valamint ha az IT 
Security igényel a tervezetthez képest többlet erőforrást.

Milyen problémák merülhetnek 
fel a Matching bevezetése után?

Előforduló probléma lehet, ha bevezetést követő első 
alkalommal nagy számú számlabetöltés történik egyszerre 
(több ezer db). A folyamatos betöltések átfutási 
gyakorisága új munkamenetet jelent, ehhez hozzá 
kell szokniuk a felhasználóknak.

Miként ellenőrizzük, hogy min-
den, NAV-nál lejelentett számlá-
hoz a számlakép megérkezett és 
betöltésre is került?

Technológiánk alapja, hogy az Ügyfelünk részére érkező vala-
mennyi NAV XML-t lekérjük. Folyamatában pedig a követke-
zőképpen néz ki:
- amint új számlakép érkezik, akkor a legutolsó lekért dátum-
tól számítva automatikusan letöltjük a NAV XML adatokat,
- az új számlaképekről a két adószámot és a számla sorszá-
mát leolvassuk,
- mivel a NAV XML-ből ismerjük ezeket az információkat, 
ezért pontosan tudjuk, mit kell keresni a Matchinggel,
- ha a Matching nem talál párt 24 órán belül egy számlakép 
esetében, akkor visszaadásra kerül az Ügyfélnek

Elektronikus illetve papír alapú 
számláknál mi történik a számlák-
hoz tartozó teljesítésigatolással 
vagy egyéb melléklettel?

Amennyiben a számlával együtt más dokumentumok is egy 
file-ba lettek szkennelve, akkor a rendszer számlapképként 
értelmezve küldi tovább, ahogy a papír alapú számlát is 
kiértékeli. A külön szkennelt számlamellékleteken szereplő 
adatokat nem tudja kiértékelni, így sikertelen párosításként 

Hogyan történik a számlák iktatá-
sa, archiválása, visszakeresése?

Ez Ügyfeleink DMS vagy ERP rendszerének funkcionalitásán 
múlik, nem tartozik bele a Matching által végzett feladatok-
ba.

Mennyire hibamentes az 
adatbetöltés?

Ha a párosítás sikeresen megtörtént, akkor a betöltött ada-
tok pontossága szinte 100%. Supportunk felé érkező ilyen 
irányű megkeresés nagyon ritka.

Hogyan működik a support? Support csapatunk a support@dataxogroup.com email 
címen keresztül elérve jellemzően a hiba javítását pár óra 
alatt elvégzi, tartva az SLA-ban vállalt 8 órás határidőt.

Folyamatos vagy időszakos az 
adatbetöltés?

Projektjeink 80%-ában folyamatos a betöltés, azonban ezt 
a döntést Ügyfeleinkre bízzuk. Amennyiben csak napi egy-
szer tölt be a rendszer számára, az ugyanolyan működést 
eredményez. A jobb erőforrás elosztás érdekében javasoljuk, 
hogy ne egyszerre történjen a feltöltés, vagy ha mégis, akkor 
inkább délután.

Előfordul-e duplikáció, mennyire 
ellenőrizhető?

Amennyiben egy számlakép felkerült, akkor a duplikált vál-
tozata már nem tud párosodni. Ettől függetlenül egy számla-
képet korlátlanul fel tud tölteni az Ügyfél, azonban az ered-
ménye csak egyszer lesz átadva a DMS/ERP rendszer felé.

Megoldható-e egy számlasor 
több költséghelyre vagy CO-ra 
bontása?

Ez a megoldás az alkalmazott DMS/ERP rendszer funkcional-
tiása. Nem tartozik bele a Matching szolgáltatásába.

Hogy történik több számlasor, 
de egy költséghely vagy CO 
könyvelése?

Ez a megoldás az alkalmazott DMS/ERP rendszer funkcional-
tiása. Nem tartozik bele a Matching szolgáltatásába.

Megoldható-e több soros számla 
(pl. kötelező biztosítás, casco) cso-
portos költséghely könyvelése?

Ez a megoldás az alkalmazott DMS/ERP rendszer funkcional-
tiása. Nem tartozik bele a Matching szolgáltatásába.

Hogyan történik pl. telefonszám-
lák, lízingdíjak könyvelése?

Ez a megoldás az alkalmazott DMS/ERP rendszer funkcional-
tiása. Nem tartozik bele a Matching szolgáltatásába.

Miért pontosabb a Matching, mint 
a hagyomásos kézi rögzítés?

A Matchingbe bekerülő adatok 100%-ban megegyeznek a 
NAV adatszolgáltatásába feltöltött adatokkal. Így a szállító 
által begépelt adatok láthatóak anélkül, hogy azokat külön 
rögzítenie kéne az Ügyfélnek. Hiba tehát csak a számla kiállí-
tásakor keletkezhet, nem pedig az adatok felvitelénél, mivel 
a teljes folyamat a digitális térben marad.

Milyen formátumú számlákat tud 
kezelni a Matching?

Minden belföldi számla típus esetében (elektronikus, a papír-
ról szkennelt gépi és kézi formátumú, valamint Online Pénz-
tárgépes bizonylat) a PDF formátumú dokumentumokat 
kezeli a Matching. 

Mennyi időt vesz igénybe a 
Matching bevezetése?

Amennyiben az Ügyfél már rendelkezik valamilyen DMS/ERP 
rendszerrel, úgy a bevezetés átlagosan 3-30 napig terjed. A 
bevezetési időtartam függ a szervezeti logikától, a folyama-
tok bonyolultságától, valamint az esetleges egyedi igények-
től. Bizonyos, már partnerünkké vált szoftverek esetén nincs 
szükség bevezetésre, csak a Matching szolgáltatás megren-
delésére, amit követően a rendszer használatra kész.

Milyen rendszerekkel 
kompatibilis a Matching?

A Matchinggel kompatibilis rendszerek listája folyamatosan 
bővül. Jelenleg elérhető a DOXIS4, ANDOC, Microsoft AX/Na-
vision, SAP, Cashbook, IMA ERP, SekaSoft, Számadó, Quality-
soft, Tensoft, Cadren rendszerekben.

Szükséges-e külön programot 
megtanulni a Matching 
használatához?

Nem szükséges, mivel nem jön létre új felület. Mindent a már 
megszokottan használt rendszerben lehet kezelni.
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