
PEPPOL
CE ESTE ȘI CUM 

FUNCȚIONEAZĂ SISTEMUL

T O T  C E  T R E B U I E  S Ă  Ș T I I  C A  S Ă  Î L  F O L O S E Ș T I  



Conform unei estimări realizate de către 
 Comisia Europeană, in fiecare an, peste 
250.000 de autorități publice din UE 
cheltuiesc 14% din PIB (produsul intern brut) 
pentru a achiziționa servicii, lucrări și 
produse. 

În acest context, crearea unui nou cadru 
legal pentru achiziții publice a fost 
desemnat ca fiind prioritară pentru
autoritățile Uniunii Europene. 

De aceea, pe data de 16 Aprilie 2014, atât 
Parlamentul European, cât și Consiliul UE au 
adoptat oficial Directiva privind facturarea 
electronică 2014/55/EU, care stabilește 
faptul că toate Administrațiile Publice 
Europene trebuie să primească și să 
proceseze facturi electronice în format 
STRUCTURAT, în relația cu furnizorii lor. 
Acest lucru a determinat apariția cadrului 
de interoperabilitate Peppol, care se va 
extinde curând și dincolo de granițele 
Uniunii Europene. 

În calitate de furnizor certificat de servicii 
de acces la Peppol (Peppol Access Point), 
DocProcess îți facilitează conectarea la 
rețeaua Peppol și comerțul cu diverse 
entități publice de pe teritoriul Europei, 
fără ca tu să îți faci griji cu privire la 
diferitele standarde naționale aplicabile. 

INTRODUCERE
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https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_sv


Peppol este un cadru de 
interoperabilitate care permite schimbul 
facil de documente de business, precum 
facturile electronice, la nivel global. Prin 
urmare, Peppol oferă un set de 
specificații tehnice care facilitează 
schimbul rapid de date între sisteme 
guvernamentale diferite și furnizorii 
acestora. Peppol nu este o platformă de 
achiziții electronice, ci stabilește 
metodologia și cerințele tehnice pentru 
a transmite aceste documente în 
conformitate cu noile reglementări. În 
prezent, sistemul este folosit în  34 de 
țări, cu precădere din Europa, dar adopția 
sa este din ce în ce mai răspândită și la 
nivel global. 

CE ESTE PEPPOL?
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OpenPeppol este organizația care a 
dezvoltat și a promovat implementarea 
standardelor privind procesele de 
achiziții electronice, pentru a fi folosite 
de către guverne, companii și furnizorii 
lor de tehnologie, asigurând astfel 
schimbul electronic de documente de 
achiziții între parteneri comerciali - ceea 
ce astăzi reprezintă Rețeaua Peppol. 

CE ESTE 
OPENPEPPOL?

https://peppol.eu/what-is-peppol/peppol-country-profiles/
https://peppol.eu/what-is-peppol/peppol-country-profiles/


Peppol Access Points conectează 
utilizatorii la rețeaua Peppol și le permit 
să realizeze schimburi de documentele 
electronice, conforme cu specificațiile 
Peppol.
Aceștia trebuie să treacă testele de 
conformitate și procesele de due 
diligence operate de OpenPeppol și de 
Autoritatea Peppol relevantă.
Este necesar ca aceștia să fie membri 
OpenPeppol. 

Pentru a se putea conecta la rețeaua Peppol, 
companiile trebuie să se conecteze întâi la un 
Peppol Access Point - certificat de către 
OpenPEPPOL – precum DocProcess.

Funcționarea este similară cu cea a unui 
provider de servicii telecom, care își
conectează clienții la rețeaua de telefonie. 
Prin urmare, oricine deține un telefon și este 
conectat la orice rețea telecom, poate lua 
contact cu orice om de pe planetă, care la 
rândul său deține un telefon mobil și este 
conectat la o rețea de telecom oarecare. 

CE ESTE UN PEPPOL 
ACCESS POINT?
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DE CE SĂ ALEGI CA 
DOCPROCESS SĂ FIE 
PEPPOL ACCESS 
POINT PENTRU TINE? 

Te conectezi rapid la rețeaua Peppol și
începi să faci schimburi rapide și sigure
cu orice partener comercial din rețea.
Beneficiezi de o soluție completă de e-
facturare, compatibilă cu peste 200 de
sisteme ERP și formate de fișier
solicitate de Peppol, atât pentru
tranzacțiile tale B2B, cât și pentru cele
B2G.

Economisești până la 80% din costurile
de procesare, întrucât facturile sunt
trimise din sistemul tău în cel al
partenerilor tăi comerciali și sunt
verificate fără intervenție manuală, prin
intermediul platformei noastre, în
interiorul rețelei Peppol. 

Sporești fiabilitatea mesajelor tale.
Realizăm verificări complexe de format și
conținut, pentru a ne asigura că orice
document trimiți sau primești este lipsit
de erori, conform cu regulile de business
și cu reglementările locale. 

Câștigi vizibilitate 360 asupra proceselor
tale de business și urmărești progresul
schimbului de documente, datorită
mesajelor de status în timp real. În plus,
datorită pistei noastre de audit al
documentelor, ai acces permanent la
istoricul fișierelor tale. 

www.doc-process.com



Arhitectura de rețea care le permite 
furnizorilor de servicii Peppol 
certificați să trimită și să primească 
documente structurate în numele 
utilizatorilor finali. 

Un set comun de documente de 
business standard (bazate pe UBL), 
care asigură interoperabilitatea dintre 
toate punctele de acces Peppol din 
interiorul rețelei. 

Cadrul legal sub care se desfășoară 
activitatea Peppol, asigurând 
interoperabilitatea dintre multiplii 
actori implicați în tranzacțiile 
comerciale. 

Funcționarea Peppol se bazează pe 3 
piloni:

Rețeaua Peppol

Specificațiile Peppol pentru 
Interoperabilitate de Business (BIS)

Aranjamentele Peppol privind 
Guvernanța 
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CUM FUNCȚIONEAZĂ 
PEPPOL?

Rețeaua Peppol se bazează pe un model în 4 
unghiuri care necesită ca atât emițătorul, 
cât și destinatarul să trimită/primească 
documente prin intermediul unui Access 
Point certificat Peppol (prestator de 
servicii). 



CUM 
FUNCȚIONEAZĂ 
MODELUL ÎN 4 
UNGHIURI? 

Organizația emitentă (U 1) trimite un mesaj non- 
standardizat (în orice format îi permite sistemul 
său), către furnizorul lui de servicii. Furnizorul de 
servicii (U 2) transformă acest mesaj non- 
standardizat într-un mesaj conform cu 
standardele Peppol și îl trimite către furnizorul de 
servicii al destinatarului (U 3). U 3 traduce și 
trimite mesajul în formatul solicitat de către 
destinatar (U 4).

U 2 (furnizorul de servicii al expeditorului) se 
conectează la Service Metadata Locator (SML) 
pentru a căuta adresa de Service Metadata 
Publisher (SMP) folosită de către U 1 (expeditor), 
după care se conectează la acest SMP pentru a 
căuta capacitățile destinatarului.

www.doc-process.com
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CUM 
FUNCȚIONEAZĂ 
MODELUL ÎN 5 
UNGHIURI?

Un a cincilea unghi (administrațiile fiscale) este 
menționat din ce în ce mai des datorită prezenței 
răspândite a modelelor Continuous Transaction 
Controls (CTC), permițând administrațiilor fiscale 
să primească foarte ușor rapoarte în paralel cu 
tranzacțiile efective dintre furnizori și clienți. 

În Franța, portalul public de facturare electronică 
Chorus Pro acceptă facturi în format structurat de 
bază Peppol BIS. De aceea, când te conectezi cu un 
furnizor de servicii Peppol, vei putea realiza 
schimburi de documente direct în rețea, cu societăți 
și entități guvernamentale de peste tot din lume. 

www.doc-process.com
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1 platformă 
care acoperă 

toate funcțiile 
de suport dintr- 

un business

3.500
clienți de

toate
dimensiunile

PEPPOL
conform

+ 100M
documente
procesate /

an

$7.8B 
valoarea totală 

a facturilor 
tranzacționate 

(2021)

6 birouri
în lume

DE CE SĂ LUCREZI 
CU DOCPROCESS?

www.doc-process.com
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În calitate de Peppol Access Point certificat și  cu o 
experiență de peste 15 ani în proiecte de automatizare a 
proceselor de business, îți facilităm conectarea rapidă la 
rețeaua Peppol și transmiterea/primirea sigură și ușoară 
de documente către orice partener prezent în rețea.  

Și nu ne oprim aici! Alegând DocProcess, optezi pentru un 
adevărat partener în demersul tău de automatizare a 
proceselor de business, pentru că te sprijinim pas cu pas în
proiectul tău, ne asigurăm că vei câștiga cât mai mult din 
această tranziție și că îți vei maximiza ROI.
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