
Omniva e-teeninduse arvehaldus 
võimaldab ettevõttel sissetulevate 
arvete üsna tülikat ja aeganõudvat 
menetlusprotsessi oluliselt kiirendada ja 
lihtsustada. Omnivas on kõik ettevõttele 
saadetavad arved e-teeninduse 
arvehalduse kontol, kus saab nendega 
mugavalt ja kiirelt edasi toimetada.

Kuidas aitab e-teeninduse arvehaldus ettevõtte raamatupidajat?

•	AJA KOKKUHOID 
Kaob käsitöö arvete sisestamisel ja 
arvete menetlemisprotsess on kiirem.

•	ANDMETE PAREM KVALITEET 
Väiksem eksimisvõimalus arvete 
sisestamisel.

•	RISKIMAANDUS 
Arved ei kao ega hiline.

•	E-KINNITUSRING 
Omniva arvehaldus võimaldab 
kulujuhtidel elektroonset arvete 
kinnitamist. 

•	LÄBIPAISTVUS 
Selge ülevaade kõikide arvete osas, 
seda ka kinnitajate vaates. 

•	ANDMED KÄTTESAADAVAD 24H 
Kuna Omniva arvehaldus on 
veebipõhine, siis on info kättesaadav 
alati ja igal pool.

•	TASUTA ARHIIV 
Elektroonilised arved säilivad 
arvehalduses 7 aastat. 

•	LIHTNE JA KULUVABA 
JUURUTUSPROTSESS 
Omniva veebipõhise arvehaldusega 
on võimalik luua automaatne 
ühilduvus ettevõttes kasutatava 
majandustarkvaraga.
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Muuda oma ostuarvete haldus meie abiga automaatseks ja vähenda 
käsitöö hulka. Meie lahendusega saad automatiseerida kõik arvetega 
seotud tegevused alates arvete vastuvõtust ja menetlusse suunamisest 
kuni andmevahetuseni raamatupidamissüsteemidega.

Omniva partneriteks olevate finantstarkvarade nimekiri täieneb pidevalt, 
viimati täiendatud nimekirjad leiad siit: https://www.omniva.ee/ari/arve/partnerid.

1. SISSETULEVAD OSTUARVED 
Suuna kõik ostuarved Omniva arvehaldusesse. Pdf-arved ja paberarved me digiteerime ja 
viime ühtsele e-arve kujule, mille juurde lisame algse arve koopia ning suuname ettevõtte 
arvehalduse kontole. Sissetulevad e-arved liiguvad sinna automaatselt.  

2. E-KINNITUSRING  
Arvehaldusest on võimalik arved automaatselt kinnitajatele suunata, kes saavad arved 
elektrooniliselt aktsepteerida. Kinnituse juurde on võimalik lisada kontosid, dimensioone ja 
muid vajalikke tunnuseid.

3. ARVE RAAMATUPIDAMISTARKVARASSE 
Peale kinnitusringi lõppu liiguvad arved juba konteeritud kujul automaatselt ettevõtte 
majandustarkvarasse ja sealt saab arve edasi maksmisse suunata. Kõik arved jäävad 
arvehalduse elektroonilisse arhiivi ja neid säilitatakse 7 aastat.

4. FINANTSTARKVARA 
Omniva poolt on sertifitseeritud järgmised majandustarkvara automaatliidesed: 

TÄISLIIDESTUS 
Microsoft Dynamics AX 2009, Microsoft 
Dynamics NAV 2013, iScala 2.3, SAF6.9, 
Tresoor majandustarkvara.

PÕHIANDMETE LIIDESTUS 

Directo, PMen, Standard Books by 
HansaWorld, VERP 6.3, Korteriyhistu.net, 
TAAVI majandustarkvara, Account Studio.

Lisainfot küsi oma kliendihaldurilt või e-posti aadressilt info@omniva.ee!

omniva.ee
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