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� Înc` din 2008, TransFonD a ini]iat,
într-o înl`n]uire logic` [i binevenit`, un
proiect de facturare electronic`, lansând
în luna februarie 2010 serviciul comercial
e-Factur@, preg`tit s` aduc` firmelor
beneficii consistente. Ce aduce nou acest
serviciu firmelor care caut` la aceast` or`,
în vreme de criz`, s`-[i optimizeze
costurile opera]ionale?

TransFonD a dezvoltat serviciul e-Factur@ por -
nind, pe de o parte, de la nevoia de îmbun`t`]ire
a timpilor de livrare a unei facturi, precum [i de
reducere a costurilor de procesare ce stau în
spatele acestui ciclu, iar, pe de alt` parte, de la
faptul c` orice plat` (core business-ul
TransFonD) este un rezultat al unei solicit`ri de
efectuare a pl`]ii în cauz` (factura, în cazul de
fa]`). Serviciul const`, în esen]`, în asigurarea
unei suite de subservicii ce urmeaz` etapele
uzuale ale oric`rui proces de facturare: emiterea
facturilor, livrarea/transmiterea facturilor [i
respectiv arhivarea acestora, dar integral în
mediu electronic, înlocuind total sau par]ial, în
func]ie de nevoile clientului, procesul similar
desf`[urat pe suport hârtie.
Facturarea electronic`, conform principiilor
SEPA, este primul dintr-o serie de servicii cu
valoare ad`ugat` pus` la dispozi]ia b`ncilor [i
altor membri ai sistemului financiar. B`ncile vor
utiliza acest serviciu, pentru a furniza, al`turi de
alte componente din gama corporate banking, o
serie de facilit`]i agen]ilor economici emiten]i de
facturi, [i vine în completarea instrumentelor
deja utilizate în rela]iile de afaceri. Este un
serviciu de un real interes atât prin prisma
eficientiz`rii proceselor de emitere, arhivare,
livrare a facturilor, cât [i a reducerii substan]iale
a costurilor, precum [i a îmbun`t`]irii proceselor
de cash collection. Prima implementare la un
client va fi finalizat` în luna august. 

� Ce ne pute]i spune despre costurile
licen]ei, despre mentenan]` [i suport, cât
[i despre durata implement`rii aplica]iei?

Serviciul e-Factur@ a fost dezvoltat [i este
administrat în totalitate de c`tre TransFonD, atât
tehnic cât [i func]ional. Clien]ii serviciului î[i pot
astfel direc]iona eforturile c`tre alte zone de
business, fluxurile de facturare urmând s` nu
mai împov`reze core business-ul. În ceea ce
prive[te durata de implementare a acestui servi -
ciu, aceasta poate fi determinat` numai dup`
evaluarea nevoii unui client, prin analiza solu]iei
ERP utilizate, precum [i a solicit`rilor cu privire la
eventuale personaliz`ri pe care acesta le dore[te.
Companiile care opteaz` pentru serviciile de
facturare electronic` oferite de b`nci cu sprijinul
TransFonD vor fi comisionate în func]ie de
volumele de facturi emise, transmise [i arhivate.
Comparativ cu fluxurile presupuse de facturarea
clasic` pe suport hârtie, costurile fluxurilor de
facturare electronic` sunt cu mult reduse.

� Cât de sigur este acest serviciu, cum
se asigur` p`strarea integrit`]ii con]inu -
tului [i a autenticit`]ii sursei, cum sunt
înlocuite progresiv facturile clasice pe
suport de hârtie cu cele în format elec -
tronic [i cum pot coexista în gestiunea
financiar` a firmelor ambele tipuri de
facturi?

Serviciul e-Factur@ este oferit sub forma unei
aplica]ii unice securizate, la care se pot conecta
atât emiten]ii de facturi, cât [i destinatarii
acestora. Strict specific, pentru p`strarea inte -
grit`]ii con]inutului [i a autenticit`]ii sursei, se
utilizeaz` aplicarea semn`turii electronice, în
conformitate cu prevederile codului fiscal cu
privire la transmiterea facturilor prin mijloace
electronice, precum [i pentru arhivarea elec -
tronic` a acestora.
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Gestiunea financiar` a oric`rui utilizator de 
e-Factur@ este optimizat`, întrucât facturile pot fi
emise [i arhivate [i deci gestionate în mediu
electronic în totalitatea lor. Vor mai exista pe
suport hârtie doar exemplare tip`rite pentru acei
debitori ai emiten]ilor de facturi care nu vor
accepta s` le fie livrate/transmise facturile în
format electronic (transmiterea în format
electronic a unei facturi trebuie acceptat` de
c`tre debitor, conform Codului Fiscal [i Directivei
europene privind TVA). Ori aceasta e doar o
problem` de gestiune logistic`, cel mult.

� În ciuda perioadei pe care o traver -
s`m, compania TransFonD se dovede[te
activ` [i preocupat` de implementarea
propriilor proiecte ambi]ioase. Astfel,
începând cu luna iulie 2009, TransFonD
a devenit furnizor autorizat de Servicii de
Arhivare Electronic` (e-Arhiv@), privind
arhivarea documentelor în form` electro -
nic`. Ce includ, concret, aceste servicii?

TransFonD a finalizat automatizarea pl`]ilor
interbancare din România prin implementarea
ultimei componente pentru procesarea Instru -
mentelor de Debit, în 2008. 
Concomitent, pia]a serviciilor bazate pe
documente electronice din România a c`p`tat o
nou` pies` din puzzle-ul legislativ care încearc`
s` dea o form` mai clar` acestui nou sector al
economiei, respectiv Legea 135/2007, referitoare
la arhivarea documentelor în format electronic.
Dup` cum ar trebui s` fie binecunoscut
corpora]iilor [i, în general, oric`rei persoane
juridice din România, începând din 1996, ca efect
al Legii 16 din acel an, toate documentele de uz
intern [i cele rezultate din rela]iile cu ter]ii trebuie
arhivate dup` o serie de reguli. Legea 135/2007,
anterior men]ionat`, vine s` completeze, într-o
manier` adaptat` economiei electronice, dac`
putem folosi expresia, mai batrâna lege a arhi -
v`rii documentelor pe suport hârtie, transpu -
nând cerin]ele acesteia pentru documentele în
format electronic. Nu se pot p`stra documente
electronice opozabile în rela]iile interne ori cu
ter]ii prin simple solu]ii de storage, întrucât
valabilitatea lor juridic` este îndoielnic`. 
Am dat solu]iei noastre de arhivare de
documente în format electronic o nuan]`
comercial`, întrucât, pe de o parte, propria
experien]` ne-a demonstrat cât de costisitoare
sunt eforturile de edificare a unei arhive de uz
propriu pentru documentele electronice, iar pe
de alt` parte, participan]ii SEP au o op]iune
serioas` de a rezolva problema p`str`rii oric`rui
tip de documente proprii în format electronic

original, în regim de outsourcing la TransFonD. 
Solu]ia noastr` de arhivare este deschis` în mod
direct oric`rui membru interesat al comunit`]ii
financiare (b`nci, asigur`ri, IFN-uri, adminis -
tratori de fonduri private de pensii, societ`]i de
brokeraj de pe pie]ele de capital etc.)
Într-adev`r, înc` din luna iulie 2009, TransFonD
a devenit furnizor autorizat de servicii de arhivare
electronic` – e-Arhiv@, cu centre de date acre -
ditate pentru acest tip de activitate, în deplin`
conformitate cu prevederile legale în vigoare.

� Care sunt principalele avantaje ale
unei solu]ii de arhivare electronic` [i care
ar fi principalele verticale de business
]intite de oferta TransFonD?

Odat` cu decizia de a utiliza serviciile de arhivare
electronic` oferite de c`tre TransFonD, cei ce vor
opta pentru acest serviciu se vor bucura în primul
rând de diminuarea volumelor de hârtie mane -
vrate în activit`]ile zilnice. Acest factor este
completat de avantajele financiare ce survin pe
de o parte prin înl`turarea nevoii de acreditare
ca administrator de arhiv` electronic` [i
autorizarea centrelor de date, iar pe de alt` parte,
prin diminuarea costurilor de arhivare a
documentelor, comparativ cu cele pe suport
hârtie. Documentele arhivate electronic au
valoare juridic`, utilizarea e-Arhiv@ ducând
astfel la eliminarea cheltuielilor cu stocarea
intern` a documentelor electronice, care nu au
valoare legal` în instan]`.
De asemenea, aplica]ia dezvoltat` de c`tre
TransFonD este caracterizat` printr-un nivel înalt
de securitate în ceea ce prive[te accesul la
documente, în linie cu realiz`rile similare din
administrarea SEP, cu respectarea legisla]iei [i
confirmate de acreditarea ca administrator de
arhiv`. Totodat`, e-Arhiv@ are incluse facilit`]i
care asigur` preluarea, de c`tre un centru de
recuperare în caz de dezastru, a opera]iunilor de
consultare a arhivei electronice.

� Este preg`tit` pia]a româneasc` atât
din punct de vedere financiar, logistic, dar
[i ca mentalitate, s` achizi]ioneze [i s`
opereze curent cu astfel de servicii de
arhivare?

Cel mai sensibil punct remarcat în general, în
privin]a serviciilor electronice, este acela al
câ[tig`rii încrederii clien]ilor, pe de o parte fa]`
de procese [i proceduri care nu mai impun
utilizarea documentelor clasice, pe hârtie, pe
întregul lor parcurs, iar pe de alt` parte, fa]` de
o presupus` vulnerabilitate a informa]iilor
originate, vehiculate [i p`strate în mediul virtual
fa]` de diverse tentative de dezv`luire ori chiar
de fraud`, des întâlnite mai ales în leg`tur` cu
internetul. Serviciile de arhivare a documentelor
electronice, de fapt singurele servicii de arhivare
care, în contextul legisla]iei din România, pot fi
efectuate în regim de outsourcing, presupun,
prin lege, cel mai înalt regim de confiden]ialitate
a informa]iilor din arhive.
În ceea ce prive[te serviciile oferite de c`tre
TransFonD, capacitatea de men]inere a unui
grad maxim de confiden]ialitate a informa]iilor,
precum [i abilitatea de a oferi niveluri maximale
ale disponibilit`]ii sistemelor operate, au fost
demonstrate f`r` echivoc în ultimii cinci ani, prin
operarea Sistemului Electronic de Pl`]i interban -
care. Restul, cum spuneam, e o chestiune de
convingere, dar [i de timp. Vremurile ne împing
spre business în mediul electronic, ca modalitate
principal` de optimizare a costurilor; totul e s`
p`str`m [i o deplin` conformare cu legisla]ia,
pentru a nu compromite inutil economiile de
cost prin pierderi de imagine sau, [i mai r`u
uneori, chiar consecin]e penale.

� Care sunt oportunit`]ile de pe pia]a
de profil vizate de TransFonD pe termen
scurt [i mediu?

Datorit` importan]ei strategice a casei automate
de compensa]ii, aflat` în centrul comunit`]ii
bancare din România, TransFonD a demarat un
proces de modernizare al acesteia, prin imple -
men tarea standardelor SEPA. Ca o component`
adiacent` a acestui proces, prin prisma obiec tului
de activitate al companiei, vom explora opor tu -
nit`]ile pe care Serviciile Op]ionale Adi]ionale
definite de SEPA le ofer`. Primul pas în acest sens
a fost f`cut, odat` cu lansarea e-Factur@. Dorim
s` diversific`m gama serviciilor pe care TransFonD
le ofer`, pentru o cât mai complet` acoperire a
nevoilor comunit`]ii financiare, în special ca
platform` de diversificare a serviciilor propuse de
sectorul financiar restului economiei române[ti [i,
de ce nu, chiar [i altor economii europene.

„Vremurile 
ne împing spre
business în mediul
electronic, 
ca modalitate
principal` 
de optimizare 
a costurilor.”
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„Serviciul 
e-Factur@ este
oferit sub forma
unei aplica]ii unice
securizate, la care
se pot conecta atât
emiten]ii de facturi,
cât [i destinatarii
acestora.”


