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Wysyłaj papierowe faktury bez wychodzenia na pocztę
Od 24 lutego wfirma.pl umożliwia automatyczną wysyłkę papierowych faktur VAT prosto z systemu do ich
wystawiania – wystarczy kilka kliknięć myszką. Bez wychodzenia z biura, bez stania w kolejkach na poczcie.
Rozwiązanie poczty hybrydowej dostarczyła platforma Postivo.pl.
Wfirma.pl to jeden z liderów księgowości internetowej w Polsce. Na rynku działa od 2005 roku. W tym czasie
wprowadziła dla swoich użytkowników szereg przydatnych rozwiązań. Kolejnym udogodnieniem jest integracja
systemu z platformą postivo.pl.
– Użytkownicy księgowości i fakturowania on-line mogą teraz w prosty i wygodny sposób wysyłać papierowe
faktury jednym kliknięciem myszki – bez potrzeby naklejania znaczków, drukowania kopert, pakowania
dokumentów i czekania w kolejce na poczcie – mówi Andrzej Lazarowicz, Prezes Zarządu wFirma.pl Sp. z o.o.
Proces ten jest w pełni zautomatyzowany. Wystarczy tylko założyć konto na Postivo.pl, zakupić wirtualne
„znaczki”, by każda stworzona w systemie wfirma.pl faktura, mogła być automatycznie przekazana do wysyłki
pocztowej. Dodatkowo, przedsiębiorca może w każdej chwili sprawdzić na jakim etapie jest jego zlecenie.
System Postivo.pl umożliwia zaprojektowanie indywidualnego wyglądu koperty oraz zapewnia kolorowy wydruk
dokumentów na kilku rodzajach papieru. Właściciel firmy może mieć pewność, że faktury, które otrzymuje jego
klient, wyglądają elegancko i profesjonalnie.
– Rozwiązania dostarczane przez Postivo.pl pozwalają zaoszczędzić czas potrzebny na wydruk, przygotowanie i
nadanie dokumentów do ich odbiorców. Dodatkowo zapewniają optymalizację kosztów przesyłek z uwagi na
naszą współpracę z różnymi operatorami pocztowymi – powiedział Tomasz Konopka, Postivo.pl. – Klienci
wfirma.pl uzyskali kolejne udogodnienie pozwalające ograniczyć czas potrzebny na wysłanie dokumentów do
niezbędnego minimum.
Usługa ta, choć wprowadzona niedawno, cieszy się ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców. Już w
pierwszym tygodniu jej funkcjonowania, użytkownicy księgowości on-line wysłali ponad 500 przesyłek.
***
O wFirma.pl
Wfirma.pl to jeden z liderów księgowości internetowej w Polsce. Na rynku działa od 2005 roku. Wfirma.pl jest platformą on-line,
udostępniającą nowoczesne narzędzia informatyczne, niezbędne do zarządzania firmą. (http://wfirma.pl)

O Postivo.pl
Postivo.pl jest pierwszą powszechnie dostępną platformą usług poczty hybrydowej w Polsce. Umożliwia wysyłanie dokumentów
elektronicznych w formie papierowej do wskazanych odbiorców, świadcząc usługi personalizacji przesyłek, wydruku, konfekcjonowania i
adresowania. Serwis umożliwia zrealizowanie masowej wysyłki listów oraz udostępnia interfejs API umożliwiający integrację z dowolnym
systemem lub aplikacją zewnętrzną (http://postivo.pl).

