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BCR si TransFonD lanseaza, in premiera in Romania,
serviciul de facturare electronica


Serviciul de facturare electronica, e-Factur@, asigura emiterea, arhivarea si transmiterea
facturilor integral in mediu electronic; documentele arhivate au deplina valoare legala



Serviciul asigura economii semnificative de timp si costuri de procesare precum si de spatiu
de stocare



La nivel operational, serviciul asigura imbunatatirea proceselor de monitorizare, accelerare,
fluidizare şi control al fluxurilor de numerar

Bucuresti, 23 august 2010 – Banca Comerciala Romana (BCR) si TransFonD lanseaza, in premiera in
Romania, serviciile de facturare electronica prin intermediul serviciului e-Factur@. Serviciul asigura atat
emiterea facturilor cat si arhivarea şi, respectiv, livrarea/transmiterea acestora integral in mediu
electronic, inlocuind procesul similar desfaşurat pe suport hartie.
Serviciul e-Factur@ este oferit sub forma unei aplicaţii unice securizate, la care se pot conecta atat
emitenţii de facturi, cat şi destinatarii acestora. Documentele arhivate au valoare de document
justificativ din punct de vedere legal, nefiind necesara tiparirea şi pastrarea acestora pe suport hartie.
Serviciul asigura, astfel, economii semnificative de timp si costuri de procesare precum si de spatiu de
stocare.
“Facturarea electronica vine in completarea instrumentelor deja utilizate in relaţiile de afaceri pe care
banca le ofera clientior sai. La nivel operational, serviciul asigura imbunatatirea proceselor de
monitorizare, accelerare, fluidizare şi control al fluxurilor de numerar. Intentionam sa dezvoltam in viitor
si optiunea transmiterii facturii electronice prin intermediul serviciului internet banking BCR catre
destinatarii finali”, a declarat Valentin Florin Galatanu, directorul executiv al Directiei Tranzactii Bancare
din cadrul BCR.
“e-Factur@ completeaza gama de servicii din zona de e-Business, precum şi a serviciilor de plaţi, ca
parte a serviciilor adiţionale opţionale SEPA. Acest serviciu pune bazele pentru dezvoltarea facilitaţii de
reconciliere a facturilor emise cu plaţile incasate, care constituie, in cadrul SEPA, al doilea serviciu cu
valoare adaugata legat de plaţi, considerat de importanţa majora pentru societaţile comerciale din
Uniunea Europeana. Dezvoltarea serviciului s-a facut cu luarea in considerare a tendinţelor europene
generale şi a cerinţelor pieţei locale, in conformitate cu prevederile legislative relevante (Codul Fiscal,
Legea Semnaturii Electronice, Legea Arhivarii Documentelor in Format Electronic, Legea
Contabilitaţii)”, a declarat Razvan Faer, seful Departamentului Strategie si Marketing din TransFonD.
Aplicaţia de facturare electronica e-Factur@ este parametrizata pentru a procesa un volum de facturi
cuprins intre 50 şi 500 de mii zilnic, scalabil nelimitat. Sistemul central este administrat in totalitate de
catre TransFonD, atat tehnic cat şi funcţional, astfel incat clienţii sa işi poata concentra/direcţiona
eforturile catre alte zone de business.
Colaborarea dintre BCR si TRANSFOND marcheaza astfel o a treia directie de dezvoltare in domeniul
serviciilor financiare bazate pe infrastructura tehnologica, pe langa serviciile de plati interbancare si
numarul de urgenta pentru carduri pierdute/furate (serviciul LUC). Strict in domeniul facturii electronice,
BCR si TransFonD intreprind o actiune de pionierat, punand la dispozitia emitentilor de facturi un
serviciu complet, similar cu tendintele europene deja amorsate.

Page 1

Despre TRANSFOND
TRANSFOND este operator al Sistemului Electronic de Plaţi: administrator şi operator al
sistemului SENT (casa automata de compensare), administrator tehnic şi operator al sistemului
ReGIS (sistemul de decontare pe baza bruta in timp real), conform mandatului acordat de catre
Banca Naţionala a Romaniei, operator tehnic al sistemului SaFIR (sistemul de depozitare şi
decontare a operaţiunilor cu titluri de stat).
Incepand cu luna iulie 2009, TRANSFOND este furnizor autorizat de Servicii de Arhivare
Electronica (e-Arhiv@) in conformitate cu prevederile Legii nr. 135/2007 privind arhivarea
documentelor in forma electronica. Autorizarile şi acreditarile necesare au fost obţinute in baza
ordinelor Ministerului Comunicaţiilor şi Societaţii Informaţionale, nr. 521 şi 522.
Totodata, TRANSFOND a lansat, incepand cu data de 1 septembrie 2009, Linia de Urgenta
pentru Carduri (LUC), serviciu destinat emitentilor de carduri din Romania, ce pune la dispozitia
clientilor institutiilor inrolate un numar unic de contact, disponibil 24/7/365, pentru blocarea
cardurilor pierdute sau furate.
In 2010, TRANSFOND isi completeaza gama de servicii oferite, prin adaugarea la acestea a
Serviciului de Facturare Electronica (e-Factur@), destinat emitentilor de facturi.
Informatii suplimentare despre produsele si serviciile oferite de TransFonD, puteti afla:




Accesand site-ul TransFonD la adresa www.transfond.ro
Prin e-mail la adresa vanzari@transfond.ro, info@transfond.ro
Prin telefon la numerele 0372.107.859, 021.201.77.57, 021.201.77.39.

Despre BCR
BCR, membra a Grupului Erste, este o banca universala ce se adreseaza atat clientilor retail cat
si celor corporate. BCR este cea mai importanta institutie bancara din Romania gestionand
active de peste 16.4 miliarde de EUR. BCR este cel mai valoros brand financiar din Romania.
Banca ofera intreaga gama de produse si servicii pentru populatie avand in prezent 668 de
unitati retail (pentru populatie si microintreprinderi) deschise in intreaga tara in majoritatea
oraselor cu peste 10.000 de locuitori. Clientii corporate beneficiaza de serviciile BCR prin
intermediul a 48 de centre de afaceri corporate dedicate in special IMM-urilor si companiilor
mari. Banca pune la dispozitia clientilor, persoane fizice si juridice, o oferta complexa de
produse si servicii bancare, inclusiv servicii de Internet banking, phone-banking si e-commerce.
BCR emite 25 tipuri de carduri de credit si de debit si are instalata cea mai mare retea nationala
de ATM si POS – peste 2.000 de bancomate si circa 17.000 de terminale electronice operationale
la comercianti pentru plata cu card. BCR se prezinta astazi drept cel mai important Grup
financiar din Romania, cu activitati in tara si in strainatate - prin subsidiare si reprezentante
bancare, cu o prezenta marcanta, prin societatile sale de profil, pe piata leasingului, in domeniul
managementului activelor, pe piata de capital, a pensiilor private, a bancilor de locuinte.
Erste Group este unul dintre principalii furnizori de servicii financiare din Europa Centrala si de
Est. Mai mult de 50.000 de angajati deservesc peste 17,3 milioane de clienti in cadrul a 3.200 de
filiale din 8 tari (Austria, Republic Ceha, Slovacia, Romania, Ungaria, Croatia, Serbia si Ucraina).
La 30 iunie 2010, Erste Group detinea active totale in valoare de 209,1 miliarde EUR, inregistrand
un profit net de 471,9 milioane EUR si un raport cost venituri de 48,8%.
* *
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Informatii suplimentare despre produsele si serviciile oferite de BCR, puteti afla:







Accesand Portalul BCR la adresa www.bcr.ro
Prin telefon la numarul 0801.0801.227 (InfoBCR) apelabil din reteaua de telefonie fixa,
taxabil la tarif local indiferent de locul din tara de unde este apelat, la numarul
021/407.42.00 apelabil din orice retea sau la *0801227 apelabil prin intermediul
serviciului Vodafone EasyDial, de luni pana duminica intre 8:00 si 22:00
Prin e-mail la adresa contact.center@bcr.ro. Solicitarile dumneavoastra sunt preluate
zilnic, iar informatiile disponibile in Contact Center va vor fi furnizate in termen de maxim
24 ore de la data receptionarii mesajului.
Prin telefon la numerele 021/311.10.01 si 021/311.02.16 pentru asistenta carduri,
disponibil 24 din 24 de ore, 7 zile din 7.

* *
Pentru informatii suplimentare:
BCR, Directia de Comunicare
Tel. 312.00.56; Fax 313 0117
Ionut Stanimir, e-mail: ionut.stanimir@bcr.ro
Cezar Marin, e-mail: cezar.marin@bcr.ro
TRANSFOND, Serviciul Marketing şi Comunicare
Tel. 201.75.40; Fax 233.41.69
Raluca Niţa, e-mail: rnita@transfond.ro
Mirela Cojoc, e-mail: mcojoc@transfond.ro
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