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Postivo.pl dostarczy faktury Klientów CentrumFaktur.pl

Należąca do konsorcjum SOFTMEDIA & INTERMEDIA platforma usług poczty hybrydowej – Postivo.pl –
nawiązała współpracę z firmą Mirumee Software, będącej właścicielem CentrumFaktur.pl. Zawarte
porozumienie umożliwi obu stronom rozszerzenie zakresu i funkcjonalności świadczonych przez nich usług.
W efekcie współpracy usługi Postivo.pl zostały udostępnione wszystkim Użytkownikom serwisu CentrumFaktur.pl.
Wystawiając Fakturę VAT Użytkownik może szybko i wygodnie wysłać ją do odbiorcy w formie „papierowej” za
pośrednictwem Postivo.pl, oszczędzając czas potrzebny na wydruk, zaadresowanie kopert i nadanie listów na
poczcie.
– Absurdalność i kompletna nieżyciowość obecnych przepisów o obrocie fakturami elektronicznymi sprawia, że dla
małych i średnich firm jedyną realną możliwością wysyłki faktur pozostaje dziś wycieczka na pocztę. Postivo.pl jest
naturalnym uzupełnieniem oferowanych przez nas usług fakturowania – powiedział Mirosław Mencel,
CentrumFaktur.pl. – Nasi klienci mogą teraz nie tylko zapomnieć o odwiedzaniu urzędów pocztowych, ale także
całkowicie wyeliminować uciążliwy proces wydruku, składania, kopertowania i adresowania przesyłek.
Usługi Postivo.pl zostały w pełni zintegrowane z CentrumFaktur.pl za pośrednictwem udostępnianego przez
Postivo.pl interfejsu API. Dzięki temu wysyłanie faktur odbywa się bezpośrednio z platformy CentrumFaktur.pl bez
konieczności odwiedzania przez Użytkowników stron Postivo.pl.
– Projektując platformę Postivo.pl szczególną uwagę zwróciliśmy na możliwość jej integracji z dowolnymi
systemami i aplikacjami firm zewnętrznych. W ten sposób dostarczyliśmy usługę, która pozwala wysyłać
tradycyjne listy z dowolnego źródła, bez konieczności ich wydruku przez ich nadawców. Nadawca przesyłki widzi jej
zawartość często wyłącznie na ekranie monitora, a w rzeczywistości odbiorca otrzymuje list w wersji papierowej –
powiedział Tomasz Konopka, Postivo.pl. – CentrumFaktur.pl jest wzorowym przykładem korzyści dla
Użytkowników wynikających z takiej integracji.
***
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).
O CentrumFaktur.pl
CentrumFaktur to proste i wygodne narzędzie online do wystawiania faktur i tworzenia ofert. Począwszy od wersji darmowej umożliwia
wystawianie i wysyłanie dokumentów bez odrywania się od biurka. Zaliczki, korekty, pro formy, faktury cykliczne i wielojęzyczne prosto i
przyjemnie (http://centrumfaktur.pl).

Kontakt prasowy: biuro@postivo.pl, tel : +48 17 717 37 60

