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EXPERT IT SOLUTIONS

Atena EPM
Server de transmitere prin e-mail a documentelor administrative generate
de aplicația eTax

Atena EPM - o soluție software flexibilă și eficientă pentru transmiterea automată prin e-mail a deciziilor de
impunere, a somațiilor și a altor documente administrative, unui număr mare de contribuabili.

TRANSPORT

server EPM

- transfer retea locală
OPERATORI

- gestionare e-mail-uri si atasamente
- trimitere catre server e-mal

- generare document
- includere date e-mail
- generare PDF

server EPM

server E-MAIL

- gestionare e-mail-uri si atasamente
- trimitere catre server e-mal

- trimitere e-mail folosind
protocolul SMTP

Contribuabili

Atena EPM – generare documente
generare documente personalizate pentru fiecare contribuabil








generarea rapoartelor pe loturi cu posibilitatea exportului
în format PDF separat pe fiecare contribuabil și cu
posibilitatea de identificare a documentului corespunzător
unui contribuabil, după numărul de rol și după numele
titularului cuprinse în numele fișierului;
criteriu de selecție după nume și prenume titular de rol în
cadrul raportului “Datorii” în vederea generării rapoartelor
pe loturi definite după inițiala numelui;
generarea deciziilor de impunere accesorii calculate și
neîncasate pentru un anumit interval de timp specificat;
adăugarea adresei de e-mail ca informație la rol;
posibilitatea de generare a deciziilor sau a altor
documente doar pentru rolurile care nu au adresa de email sau doar pentru cele cu adresa de e-mail;
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Atena EPM – comunicare documente
trimiterea prin email a documentelor personalizate pentru fiecare
contribuabil
























modul cu interfață grafică intuitiv;
posibilitatea modificării parametrilor necesari expedierii email-urilor din interfață modulului;
posibilitatea configurării perioadei de așteptare între email-uri;
posibilitatea folosirii unei liste de e-mail-uri în format Excel
posibilitatea configurării datelor serverului de e-mail
posibilitatea autentificării securizate la serverul de e-mail
posibilitatea expedierii deciziilor de impunere prin e-mail,
în mod automat, pentru un număr nelimitat de
contribuabili;
mesaj text configurabil;
concatenarea documentelor de transmis, generate din
surse diferite. De ex. decizie de impunere și raport de
datorii;
posibilitatea atașării de documente comune tuturor
contribuabililor;
arhivarea documentelor, după transmitere, într-un director
distinct, pentru o evidență a documentelor expediate;
posibilitatea configurării directoarelor de lucru;
generarea unui fișier de log;
posibilitatea de atașare la e-mail-urile trimise a unor
documente standard;
server de trimitere e-mail-uri care gestionează fișierele de
trimis pe e-mail către contribuabili, identifică adresele de
e-mail care trebuie utilizate;
posibilitatea de a configura o adresa de e-mail la care să
fie primite copii ale tuturor e-mail-urilor trimise;
posibilitatea de extragere din documentele de trimis a
diferitelor date legate de e-mail inclusiv a adresei
destinatarului;
posibilitatea de a configura adresele de e-mail ale
operatorilor pe baza numelui de utilizator;
posibilitatea de a primi răspunsul la e-mail de către
operatorul care a general documentul;
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