СЕРВІС ДЛЯ ОБМІНУ
ETTH

ПРО КОМПАНІЮ

EDIN — це сучасний український EDI-провайдер, який задовольняє всі вимоги роздрібних мереж,
постачальників продукції, ЗPL-операторів, банківських установ та інших учасників ринку, які
обмінюються між собою та своїми бізнес-партнерами будь-якими е-даними.

СУЧАСНІ
EDI-ТЕХНОЛОГІЇ

ГАРАНТОВАНЕ
ЗБЕРЕЖЕННЯ
Е-ДАНИХ
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ХМАРНЕ
СЕРЕДОВИЩЕ

ЛЕГКА
ІНТЕГРАЦІЯ У
БУДЬ-ЯКУ
ОБЛІКОВУ
СИСТЕМУ

НАШІ ПРОДУКТИ

EDIN-DOCFLOW
Унікальне рішення для обміну не лише
поодинокими е-документами, а й комплектами едокументів на єдиній гнучкій бізнес-платформі,
яка легко підлаштовується під індивідуальні
бізнес-процеси

EDI NETWORK
Сучасна платформа електронного
документообігу, яка несе в собі весь
функціонал з обміну е-документами від
EDI до документів, що мають юридичне
значення

EDIN-TENDER
E-майданчик для проведення та участі
в тендерах, торгах та аукціонах онлайн.
Беріть участь в тендерах найбільших
СУЧАСНІ
національних і міжнародних
компаній в
EDIN-TENDER
EDI-ТЕХНОЛОГІЇ

EDIN-PRICE

ГАРАНТОВАНЕ
ЗБЕРЕЖЕННЯ
Е-ДАНИХ

EDIN-eTTN
Зручний та надійний е-сервіс, що забезпечує
обмін ТТН у електронній формі з урахуванням
особистих потреб кожного з учасників процесу
завдяки можливостям з персонального
налаштування, стандартизації процесу, кращим
практикам е-документообігу.

ХМАРНЕ
СЕРЕДОВИЩЕ

E-рішення
для швидкого узгодження
ЛЕГКА
цін між постачальниками і торговими
ІНТЕГРАЦІЯ
У між собою
мережами,
які обмінюються
е-специфікаціями
БУДЬ-ЯКУ

ОБЛІКОВУ
СИСТЕМУ

EDIN-CERTIFICATE
Рішення, призначене для
зберігання, обробки, пошуку і
спільного з партнерами доступу
до е-сертифікатів якості на товари
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ЗАКОНОДАВЧІ ПЕРЕДУМОВИ

Закон України “Про електронні
документи та електронний
документообіг”
від 22 травня 2003 року № 851-ІV (набуття
чинності 3 січня 2004 року)

ГАРАНТОВАНЕ
СУЧАСНІ
ЗБЕРЕЖЕННЯ
EDI-ТЕХНОЛОГІЇ
Правила перевезення вантажів Е-ДАНИХ
автомобільним транспортом в Україні
від 14 жовтня 1997 року № 363, із змінами
та доповненнями, в т.ч. Зміни, внесені
Наказом від 3 червня 2019 року № 413
(набуття чинності 12 липня 2019 року)

Закон України “Про електронні довірчі
послуги”
від 05 жовтня 2017 року № 2155-VІІІ (набуття
чинності 7 листопада 2017 року)

ЛЕГКА
ІНТЕГРАЦІЯ У
ХМАРНЕ
БУДЬ-ЯКУ
СЕРЕДОВИЩЕ Закон України “Про бухгалтерський
ОБЛІКОВУ
облік та фінансову
звітність в Україні”
СИСТЕМУ
від 16 липня 1999 року № 996-ХІV (набуття
чинності 1 січня 2000 року)
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ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ
•

Закон України “Про автомобільний транспорт” від 5 квітня 2001 року № 2344-ІІІ (набуття чинності 15.05.2001)

•

Закон України “Про транспортно-експедиторську діяльність” від 1 липня 2004 року № 1955-ІV (набуття чинності 30
липня 2004 року)

•

Деякі питання автомобільних перевезень пасажирів та вантажу, затверджені Постановою Кабінету Міністрів
України 20 травня 2002 року № 422 (набуття чинності 3 липня 2017 року)

•

Порядок здійснення державного контролю на автомобільному транспорті, затверджений Постановою Кабінету
Міністрів України від 8 листопада 2006 № 1567 (набуття чинності 8 листопада 2006 року)

•

Інструкція про застосування форм товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового,
високооктанових кисневмісних домішок та алкогольних напоїв, форм товарно-транспортних накладних на
переміщення спирту етилового, високооктанових кисневмісних домішок та алкогольних напоїв, затверджена
Наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 28 квітня 2005 року № 154 (набуття чинності 8 серпня
2005 року)

•

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-ІV (набуття чинності 1 січня 2004 року)

КЛЮЧОВІ МОЖЛИВОСТІ СЕРВІСУ

Інтеграція з Мін.
Інфраструктури
Підписання еТТН з боку всіх
учасників процесу

Друковані форми для
всіх типів документів
Заявка на транспортування,
акт виконаних робіт, реєстр
ТТН

Інтеграція з ЕДІ та ЮЗД

EDIN-eTTN
Акт розбіжностей,
Відомості про вантаж,
Пломбування
Специфічні налаштування
під замовника

EDIN — EDI-ПРОВАЙДЕР, ЯКИЙ ЄДНАЄ БІЗНЕС

Обмін еТТН з
відстеженням статусу
еТТН
Інтеграція з обліковими
системами за допомогою API

ВИДИ ПІДПИСАННЯ ЕТТН У ДОРОЗІ

Mobile id

Токен

Хмарне підписання

СПРОЩЕНА СХЕМА ОБМІНУ ЕТТН МІЖ УЧАСНИКАМИ

Відправник
формує еТТН

Відправник
підписує еТТН

Водій
підписує еТТН

Відправник
підписує АВР

Перевізник формує
та підписує АВР

Отримувач
підписує еТТН
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Служба
безпеки

Водій

Відповідальна особа відправника
(оператор, діловиконавець)

Облікова
система вантажові
дправника

СХЕМА ОБМІНУ ЕТТН НА ПРАКТИЧНОМУ КЕЙСІ
ВІДВАНТАЖЕННЯ ТОВАРУ
ТТН формується у системі
відправника

Передача документу
по API

Оператор відправника вказує № телефону
водія (можливий вибір з довідника). Водій
підписує еТТН за допомогою MobileID

Водій прийшов для
отримання документів

Авторизація на
порталі EDIN

Коригування
е-ТТН

Статус "Відмова
водія, причина
відмови»

При встановленні статусу
знімаються підписи, документ
доступний для редагування

Підпис е-ТТН
на порталі

Пломбування
транспорту,
введення №
пломб

Демонстрація еТТН водію

Паперовий екземпляр потрібен для контролюючих
органів при переміщенні вантажу. Паперовий
екземпляр має бути підписаним відправником,
водієм. Друкує відправник.

Паперовий
екземпляр ТТН
для водія

Введення №
телефону

Оператор демонструє еТТН на
своєму комп’ютері (якщо у водія не
має можливості ознайомитися з
еТТН на моб пристрої
Ні, відмова від підпису

Статус
"Підписано
водієм"

ТАК

Дані вірні?

Підпис е-ТТН
MobileID

Водій
виїхав

Перевірка
пломб та
номерів

Статус "В
дорозі"

СХЕМА ОБМІНУ ЕТТН НА ПРАКТИЧНОМУ КЕЙСІ

Служба безпеки

Водій

Вантажоодержувач (оператор, приймальник,
відповідальна особа)

ПРИЙОМ ТОВАРУ
Статус
«Доставлено»

Приймання товару

Є розбіжності?

НІ

Повідомлення може надходити на
ел. пошту. Також повідомленням
може слугувати підпис паперового
екземпляру еТТН. Водій також
може підписати еТТН ще раз.

Підписання
паперового
екземпляру

Підписання
е-ТТН
отримувачем

ТАК
При встановлені статусу фіксується дата/час
прибуття та стає доступним створення акту
розбіжностей, підписання отримувачем

Акт
розбіжностей

Підписання акту
розбіжностей

Корегування акту

Демонстрація
акту
розбіжностей

Повідомлення
водія

ТАК

Є наступна точка
вивантаження?
НІ

Отримувач демонструє акт водієві на своєму
комп’ютері (якщо у водія не має можливості
ознайомитись з актом на моб. Пристрої)
Введення номера
телефона водія

НІ

Введення пломб

Статус
«Завершено»

ТАК
Прибув у точку
доставки

Перевірка
пломб та їх
номерів

Чи вірні дані?

Підписання
акту MobileID

Водій
виїхав

Перевірка
пломб та
номерів

ПОЧАТОК ПРОЦЕСУ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Документи, які беруть участь в процесі:

1

2

Договір перевезення вантажу /
транспортного експедирування двостороння угода, якою
регламентуються обсяг, термін, умови,
права та відповідальність сторін,
юридично значимий документ з
накладанням ЕЦП \ КЕП

Заявка на перевезення вантажу інформаційний документ, що містить дати
завантаження / розвантаження,
маршрути, дані про транспортний засіб і
водія. Формує Замовник. Може бути
додатком до договору
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ПРОЦЕС ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Документи, які беруть участь в процесі:

2

1
Е-ТТН - єдиний для всіх учасників
транспортного процесу
документ, призначений для обліку
товарно-матеріальних цінностей на
шляху їх переміщення,
розрахунків за перевезення вантажу та
обліку виконаної роботи

Супровідні документи:
•
•

•

документи
щодо
якості
товару
(сертифікати)
ліцензії, ліцензійні картки, довіреності
та ін.
маршрутні листи та ін.

3
Акт невідповідності за кількістю і якістю оформляється Вантажоодержувачем в
разі виявлення невідповідності при
прийомі вантажу, підписується.
Перевізник і Вантажовідправник також
накладають ЕЦП \ КЕП

ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЦЕСУ ПОСТАВКИ

Документи, які беруть участь в процесі:

2

1
Акт наданих послуг - документ, що
підтверджує факт надання послуг
перевезення. Формує Перевізник,
направляє Вантажовідправнику.
Підписується двома сторонами

Рахунок - документ, що містить платіжні
реквізити Перевізника, за якими
Вантажовідправник здійснює переказ
грошових коштів за надані послуги.
Формує Перевізник. Підписується за
погодженням сторін.
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3
Специфікація з перевезень - це
електронний документ, що містить
інформацію про перевезення за певний
період транспортувань у вигляді переліку
Е-ТТН з деталізацією за адресами.
Оформляється Перевізником, при
необхідності підписується сторонами.

ПЕРЕВАГИ РОБОТИ З Е-ТТН
Повне виключення
втрати документів і
інформації

Більше ніж удвічі
Скорочення терміну
закриття поставки

до 80% зменшення
витрат на зберігання
документів

до 80% економії
засобів на
витратних матеріалах

Більш ніж у 3 рази
скорочення часу
обробки документів

Доступ 24/7
з будь-якого місця при
наявності інтернету

Від 100 000 грн
економічний ефект
впровадження

ПРИКЛАДИ ІНТЕРФЕЙСІВ НАШОГО РІШЕННЯ

ПРИКЛАДИ ІНТЕРФЕЙСІВ НАШОГО РІШЕННЯ

ПРИКЛАДИ ІНТЕРФЕЙСІВ НАШОГО РІШЕННЯ

ДОРОЖНА КАРТА

12.2019

02.2020

1

2

«Бета» версія для
тестування (створення,
відправка, підписання,
супровідні документи)

Пілотний запуск з
супровідними документами,
заявкою на
транспортування, актом
розбіжностей

06.2020

06.2020

04.2020

4

3

Реалізований процес завершення
поставки та розрахунок з
перевізником

Публічний безкоштовний
доступ з обмеженими
функціями

5
Інтеграція з EDI-документами

09.2020

6
Реалізована аналітика
Інтеграція з EDI-документами

ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ
1. Чи має водій мати КЕП для підписання еТТН?
1.
2.
3.

Так, водій та/або експедитор мають мати КЕП для підписання еТТН.
еТТН підписується водієм та/або експедитором, вантажовідправником, вантажоотримувачем.
Всі учасники мають мати КЕП для підписання еТТН

2. Як водій може підписати еТТН?
1.
2.
3.
4.

Водій може підписати еТТН за допомогою Токену, МобайлІД, Хмарного підпису.
Для підписання Токеном потрібні технічні можливості підключення Токену – USB-порт комп’ютера, перехідник для смартфона
та ін.
Для підписання МобайлІД потрібен телефон (будь-який) з спеціальною SIM-картою
Для підписання Хмарним підписом потрібен смартфон з встановленим додатком та наявність інтернету

3. Як водій може ознайомитись з еТТН перед підписанням?
1.

Для ознайомлення з еТТН водій може використати:
1. Мобільну версію сайту – потрібен інтернет
2. Ознайомитись на екрані монітору вантажовідправника чи вантажоотримувача

4. Чи може еТТН бути єдиним первинним документом?
1.

ТТН є одним із документів, що може використовуватися для списання товарно-матеріальних цінностей, оприбуткування,
складського, оперативного та бухгалтерського обліку

5. Яка форма еТТН?
1.
2.

Форма еТТН не встановлена, вказані тільки обов’язкові реквізити
Сторони можуть ввести до товарно-транспортної накладної будь-яку іншу інформацію, яку вони вважають необхідною.

6. Як вносити зміни до еТТН?
1.
2.
3.

Зміни до підписаного документу вносити не можливо.
Для внесення змін пропонуються додаткові електронні документи, що розширюють та уточнюють дані в еТТН
В друкованому форматі виконується збірка всіх пов’язаних документів для формування єдиного друкованого документу

7. Який процес обміну спеціальними ТТН (алкоголь, паливо, зерно та ін.)?
1. Спеціальні ТТН поки що не розглядались, тому процес залишається без змін

ЯК ПРОХОДИТЬ ЗМІНА АВТОМОБІЛЯ?
ПРАВИЛА ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ (ВИТЯГ)
У разі перевантаження вантажу в процесі перевезення на інший автомобіль складається акт довільної форми в
паперовій або електронній формі, в якому обов'язково зазначаються:
•

повне найменування, місцезнаходження (для юридичних осіб) або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання
(для фізичних осіб - підприємців) власника транспортного засобу, який прийняв вантаж;

•

прізвище, ім'я, по батькові водія, який прийняв вантаж;

•

реєстраційний номер транспортного засобу Перевізника, який прийняв вантаж;

•

реєстраційний номер транспортного засобу Перевізника, який здав вантаж.

Акт складається у двох примірниках, які підписують представники (водії) обох Перевізників (по одному для кожного),
проставляючи особисті підписи або ЕП.

UA ПРОВАЙДЕР, ЯКИЙ
ЄДНАЄ БІЗНЕС ТА БЕРЕЖЕ
ПРИРОДУ

+38 (044) 359-01-12

edi-n.com

sales@edi-n.com

