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ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
To Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 16931:2017 αποτελεί την επίτευξη ενός γενικότερου, αποτελεσματικού επιπέδου
αυτοματοποίησης στην ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων τιμολόγησης μεταξύ των εμπλεκομένων συστημάτων των
συναλλασμένων. Κάθε οντότητα οφείλει να εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα διασφάλισης της αυθεντικότητας της προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχομένου και της αναγνωσιμότητας του τιμολογίου. Θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι με βάση
την Οδηγία 2014/55/EU το (προτεινόμενο) πρότυπο θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται αποδεκτό από κάθε εθνική αρχή δημοσίων συμβάσεων, με βάση το χρονοδιάγραμμα της Οδηγίας. Σε κάθε περίπτωση η υιοθέτηση ενός Ευρωπαϊκού προτύπου
ηλεκτρονικού τιμολογίου, αναμένεται να συμβάλλει περεταίρω θετικά στην ‘ηλεκτρονικοποίηση’ των επιχειρησιακών διαδικασιών, να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στο διεθνή στίβο και να δώσει ώθηση στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ, μέχρι το 2020, η ηλεκτρονική τιμολόγηση να καταστεί κυρίαρχος τρόπος τιμολόγησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ποιους Ενδιαφέρει: Λογιστές, Υπεύθυνοι Τμημάτων Πληροφορικής, Υπεύθυνοι Συμβάσεων των Εταιρειών, Λειτουργοί
Πληροφορικής, Διευθυντές Τμημάτων που ασχολούνται με Αγορές και Πωλήσεις Προϊόντων και Υπηρεσιών.
Ομιλητής: Andrea Caccia

Ομιλητής: Dr Fred van Blommestein

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης CEN/TC Ενεργή συμμετοχή στη Επιτροπή Τυποποίησης CEN TC 434
434 για Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, Αντιπρόεδρος της UNINFO σαν επικεφαλής της ομάδας σύνταξης του προτύπου για την
(E-Business and Financial Services Commi ee), Τεχνικός Ηλεκτρονική Τιμολόγηση. Άμεσα εμπλεκόμενος στην τυποΕμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης ποιητική εργασία των ηλεκτρονικών μηνυμάτων μεταξύ (B2B)
CEN/TC 440 για ΄’Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις’’, Τεχνι- – ‘’Business to Business’’ και (B2G) – ‘’Business to Governκός Εμπειρογνώμονας της CEN/TC 445 για ‘’Ψηφιακή Ανταλ- ment’’. Ο κ. Blommestein είναι στην ομάδα προώθησης της
λαγή Πληροφορικών στο Τομέα των Ασφαλιστικών Εταιρειών, ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ολλανδία και μέλος του ΕυΜέλος της Επιτροπής ΕTSI TC ESI ‘’Hλεκτρονικές Υπογραφές’’ ρωπαϊκού
και ΕTSI TC Cyber ‘’Ηλεκτρονικό Έγκλημα και Ασφάλεια’’.
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Κοινοπραξία ‘Έργου – Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο Πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων
ΥΠΟΥΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Την αποκλειστική ευθύνη της παρούσας έκδοσης φέρει ο συγγραφέας της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φέρει καμία ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των περιεχομένων σ' αυτήν πληροφοριών.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
8:30 – 9:00

Registra on

9:00 - 9:20

Welcome and opening, TALOS LTD

9:20 – 9:45

Speaker: Dr Alexandros Michaelides

Towards electronic invoicing in 2020: a short introduc on
The diﬀerence between digital and electronic invoicing explained
Who will invoice electronically in 2020? Why?
Speaker: Andrea Caccia




9:45 – 10:25

The impact of the new European core invoice on your business
Structure and contents of the new European standard
Core invoice or dedicated invoice: that's the ques on. What are the diﬀerences and
commonali es?

How do you prepare for the core invoice?

What limita ons does the core invoice have?

User guides and restric ons. Introduc on at business level.

How to use the core invoice in the most common scenarios?
Speaker: Dr Fred van Blommestein



10:25 – 10:45

Break Time

10:45 – 11:05

Extensions of the core invoice?

What impact do extensions have on your business and on your customers'?

How to document, register and coordinate user guides and restric ons?

Example: an extension for the sector for temporary labour (SETU)

Who develop and maintain extensions?

Where can I find extensions?
Speaker: Dr Fred van Blommestein

11:05 – 11:35

Support for syntaxes (UBL and UN/CEFACT)
How to set up an electronic invoicing system
How will your organisa on and workflow change?
The four-corner-model
What to focus on when selec ng a service provider?






11:35 – 12:00

Speaker: Andrea Caccia

Infrastructures for transmission of electronic invoices
What infrastructures are available?
How to assure authen city and integrity?
Use case: what is the rela on between the core invoice and the German ZugFerd ini ave?
Speaker: Dr Fred van Blommestein





12:00 – 12:20

Migra on to the exchange of core invoices?
When you migrate yourself
When you outsource migra on to a service provider
When presently you exchange PDF invoices and use scanning and OCR
Speaker: Dr Fred van Blommestein





12:20 - 12:45

Discussion—Ques ons & Answers End of Session
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ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΘΥΕΡΗ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Παρακαλώ όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε τη δήλωση συμμετοχής μέχρι την
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου, 2017 στο φαξ: 22411511 ή στο email: training@cys.org.cy
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
1……………………………………………………………………..............................................................

2……………………………………………………………………..............................................................

3……………………………………………………………………..............................................................

4……………………………………………………………………..............................................................

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ:
…………………………………………………………………….............................
Κοινοπραξία ‘Έργου – Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο Πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ &
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Την αποκλειστική ευθύνη της παρούσας έκδοσης φέρει ο συγγραφέας της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φέρει καμία ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των περιεχομένων σ' αυτήν πληροφοριών.
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ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
Α/Α

Αριθμός προτύπου

Τίτλος

Tιμή €
(Χωρίς ΦΠΑ)

1

CYS EN 16931-1:2017

Electronic invoicing - Part 1: Seman c data model of
the core elements of an electronic invoice

122,00

2

CYS CEN/TS
16931-2:2017

Electronic invoicing - Part 2: List of syntaxes that
comply with EN 16931-1

31,00

3

CYS CEN/TR
16931-4:2017

Electronic invoicing - Part 4: Guidelines on interoperability of electronic invoices at the transmission
level

51,00

4

CYS CEN/TR
16931-5:2017

Electronic invoicing - Part 5: Guidelines on the use
of sector or country extensions in conjunc on with
EN 16931-1, methodology to be applied in the real
environment

41,00

5

CYS CEN/TS
16931-3-1:2017

Electronic invoicing - Part 3-1: Methodology for syntax bindings of the core elements of an electronic
invoice

41,00

ΦΠΑ = 5% για έντυπα και 19% για ηλεκτρονικά πρότυπα
Διαθέσιμα από τον Νοέμβριο 2017
Α/Α

Αριθμός προτύπου

Τίτλος

Tιμή €
(Χωρίς ΦΠΑ)

1

CYS CEN/TR
16931-6:2017

Electronic invoicing - Part 6: Result of the test of EN
16931-1 with respect to its prac cal applica on for
an end user

99,00

2

CYS CEN/TS
16931-3-2:2017

Electronic invoicing - Part 3-2: Syntax binding for
ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) invoice and credit note

144,00

3

CYS CEN/TS
16931-3-3:2017

Electronic invoicing - Part 3-3: Syntax binding for
UN/CEFACT XML Industry Invoice D16B

128,00

4

CYS CEN/TS
16931-3-4:2017

Electronic invoicing - Part 3-4: Syntax binding for
UN/EDIFACT INVOIC D16B

144,00

Για τους συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό σεμινάριο ισχύει έκπτωση 50 % στην τιμή πώλησης
των πιο πάνω προτύπων μέχρι τέλος Iανουαρίου 2018.
Επικοινωνήστε με το ΚΕΠΕ για την παραγγελία σας
Τηλέφωνα: 22 411413/4
Email: c.service@cys.org.cy

