Większa kontrola.
Udoskonalona alokacja kosztów.

Nowy sposób
rozliczenia
miesięcznego w
systemie TIS PL.
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Rachunek TIS PL

Nowy sposób rozliczenia
Gwarancja usług na wysokim
poziomie.
Od dnia 15.10.2014 r. rozliczenie w systemie TIS PL
będzie miało bardziej przejrzystą formę. Nowy
okres rozliczeniowy będzie naliczany osobno za
każdy miesiąc! Umożliwia to bardziej czytelne
przyporządkowanie transakcji do danego miesiąca,
w którym miały one miejsce.
Rozliczenie TIS PL z upustami i opłatami operatorów ma
zatem zawsze miejsce na fakturach DKV od 15. dnia
danego miesiąca rozliczeniowego oraz zawiera
transakcje za cały poprzedni miesiąc.

Rachunek TIS PL w szczegółach
»	oddzielne strony rachunku na rozliczenie
transakcji TIS PL ➊:
–	rabaty od obrotów TIS PL (5J01)
– dopłata systemowa (005E)
– płatność częściowa / transakcje brutto (005G)
>	nota uznaniowa dla transakcji płatności
częściowej ➋: Na podstawie daty można
dowiedzieć się, w którym rachunku została
rozliczona częściowa płatność
» dostawcy CCIH i OPENLY są rozliczani na
oddzielnym rachunku
» proste przyporządkowywanie transakcji do
miesiąca rozliczeniowego według daty transakcji

W SKRÓCIE:

Zalety rozliczenia
miesięcznego TIS PL:
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» uproszczone przyporządkowywanie transakcji
do danego miesiąca, w którym miały one miejsce
» większa jasność i przejrzystość dzięki rozliczeniu
całego poprzedzającego miesiąca
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» optymalna kontrola dzięki oddzielnym rachunkom
w ramach transakcji w systemie TIS PL
» większa zrozumiałość przez dodanie listy
przejazdów z transakcjami brutto dla każdej
płatności częściowej
» rozwinięta struktura przez rozszerzenie
„Zestawienia TIS PL” o liczbę urządzeń Box,
opłaty itp.
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Zestawienie TIS PL

Lista przejazdów TIS PL – Francja

Zestawienie TIS PL
w szczegółach

Lista przejazdów TIS PL w
szczegółach – Francja

Nasza usługa: Przygotowujemy zestawienie kwot
według klienta, spółki obsługującej autostrady oraz
pojazdu.
» rozszerzenie o informacje takie jak liczba
urządzeń Box ➊, opłata serwisowa ➋,
kwoty w walucie płatności ➌, numer
identyfikacyjny urządzenia pokładowego
(OBU-ID) ➍

» dodanie nowych informacji: kwoty w walucie
płatności ➊, OBU-ID ➋ oraz numer waloryzacji ➌
»	nowe opcje sortowania:
– chronologicznie według pojazdu ➍
–	
w przypadku operatorów, którzy naliczają
upusty i opłaty od urządzenia Box, określone są
rabaty i opłaty na pojazd dla poszczególnych
przejazdów ➍

» kolumna „Podatek VAT” ➌ zostanie wyrażona
tylko w przypadku płatności w walucie innej
niż euro

–
		
		
		
		

» kolumny „Podatek VAT” ➎ i „Łączna kwota
brutto” ➏ pozostają puste w przypadku
klientów z trybem fakturowania netto

– p
 oszczególne przejazdy oraz rekordy zbiorcze
można przyporządkować za pomocą numeru
waloryzacji ➏

» Opłata serwisowa: Opłata serwisowa jest
rozliczana według wartości „Łączny obrót” z
list przejazdów. W zależności od operatora
wartość ta jest rozliczna według pojazdu ➐
lub na podstawie wszystkich pojazdów
flotowych ➑
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upusty i opłaty naliczone przez operatorów po
zsumowaniu obrotów z tytułu wszystkich
urządzeń Box w ich sieci będą podane na końcu
listy przejazdów „Pozostałe upusty i opłaty
według spółek obsługujących autostrady” ➎

» „Kwota netto” w walucie płatności ➊ jest
określona tylko w przypadku płatności w walucie
innej niż euro
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TIS PL Francja – transakcje brutto

Ważna uwaga:

Lista przejazdów
TIS PL Francja –
transakcje brutto

NOWO

ŚĆ

TRANSA
KCJE
BRUTTO
TIS PL

»	aby rozliczenie transakcji brutto WA005G
(płatność częściowa) było bardziej przejrzyste,
dla płatności częściowych została wprowadzona
nowa lista przejazdów „TIS PL – transakcje
brutto (przed rozliczeniem upustów i opłat
spółki obsługującej autostrady)”
»	transakcje są grupowane według numeru
urządzenia Box, a następnie są ustawiane
chronologicznie i rosnąco
»	w przypadku noty uznaniowej dla płatności
częściowej nie jest dodawana lista
przejazdów

W przypadku rozliczenia miesięcznego TIS PL usługi
DKV Euro Service zależą od terminowości
przekazywania danych przez francuskie spółki
obsługujące autostrady. W razie opóźnień w
przekazywaniu danych DKV nie może
zagwarantować rozliczenia miesięcznego.
W rozliczeniu mogą być zasadniczo uwzględnione
również starsze transakcje wynikające z reklamacji
i korekt.
Przejście na rozliczenie miesięczne wiąże się z
częściowym opóźnieniem rozliczenia transakcji z
rabatem.
Transakcje można zawsze sprawdzić w serwisie
DKV eReporting!

» w przypadku posiadania już listy przejazdów w
formacie .csv w oddzielnym mailu zostanie
wysłana również nowa lista „TIS PL Francja
– transakcje brutto”

Informacje na temat nowego sposobu rozliczenia
miesięcznego TIS PL można uzyskać u swego doradcy
DKV. Informacje są również dostępne na stronie
www.dkv-euroservice.com
Szerokiej drogi na trasach Europy.
Życzy Euro Service DKV!

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG

www.dkv-euroservice.com
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