PRIJAVA V SISTEM IZMENJAVE eRAČUNOV

Kot uporabnik programa Desito se prijavljam na prejem in/ali izdajanje eRačunov preko bizBoxeNabiralnika, ki deluje v ZZInet omrežju. S prijavo na izdajanje eRačunov se vključujem tudi v UJPnet
omrežje, kar pomeni, da lahko proračunskim uporabnikom račune pošiljam v elektronski obliki kot eRačun.

Osnovni podatki uporabnika
Naziv:
Naslov:
Davčna številka:
Sem proračunski uporabnik:

☐ NE

☐ DA

(obvezno izberi eno možnost)

Kontaktni podatki osebe za urejanje podatkov za prijavo na izdajo eRačunov
Ime in priimek:
Delovno mesto:
Telefonska številka:
Elektronski naslov:
Način izmenjave eRačunov
V sistem izmenjave se prijavljam:
(obvezno izberi eno možnost)

☐ samo kot prejemnik eRačunov
☐ kot prejemnik in izdajatelj eRačunov
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Cenik storitev eIzmenjave v omrežju ZZInet

Opis

Cena/enoto

Dostop do e‐Storitev
BizBox uporabniški dostop z eNabiralnikom
Aktivni bizBox predal v ZZInet omrežju

brezplačno
1,00 €

Cene transakcij znotraj omrežja ZZInet
Transakcija v omrežju ZZInet

0,25 €

Dodatek za večja poslana sporočila (nad 300 kB), vsakih začetih 100 kB

0,05 €

Prehod v druga omrežja (dodatno)
Prehod v omrežje UJPnet

brezplačno

Prehod v omrežje Bank

od 0,15 €

Prehod v druga omrežja

po ceniku

Vse cene so v EUR brez DDV.
Pojasnila k ceniku:
1. Transakcija pomeni pošiljanje dokumenta – eRačuna v konverzijo, pošiljanje v vizualizacijo,
pošiljanje v ZZI.net omrežje.
2. Uporabnikom znotraj omrežja ZZInet se zaračunava zgolj transakcije pošiljanja in konverzij,
medtem ko se stroškov prejema ne zaračunava.
3. Stroški prehoda v druga omrežja se zaračunavajo v skladu s ceniki oziroma dogovorjenimi cenami
ponudnikov omrežij. Tudi velikost sporočil je lahko v posameznem omrežju dodatno omejena
oziroma dodatno zaračunljiva.
4. Prehod v javno UJPnet omrežje iz ZZInet omrežja je brezplačno.
5. Transakcija pošiljanja se obračuna na poslano standardno sporočilo do velikosti 300 kB
(dokument in ovojnica).
6. Omrežje ZZInet avtomatsko omogoča e-izmenjavo sporočil velikosti do 50 MB (dokument in
ovojnica)

S podpisom jamčimo da so podatki navedeni v tem obrazcu resnični in, da bomo morebitne spremembe
sporočili v zakonskem roku.

V/Na________________, dne____________

Žig in podpis odgovorne osebe:
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