
Comarch EDI 

Практичне використання веб-додатку Comarch EDI WEB та Comarch 

EDI E-Invoicing



ПРОЦЕДУРА ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ОБМІНУ ЕЛЕКТРОННИМИ ДОКУМЕНТАМИ 

МІЖ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ТОРГОВИМИ МЕРЕЖАМИ



ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ та ЮВЕД З 

ТОРГОВИМИ МЕРЕЖАМИ НЕОБХІДНО:

1. Сконтактуватись з Технічною Службою Підтримки за телефонами : 

0 800 300 142, +38 032 242 50 11

2. Всю детальну інформацію внести в заявку на подключення і відправити її на 

електронну адресу edi@comarch.com.ua

3. Після отримання заявки консультант Технічної Служби Підтримки сконтактується з  

Вами, проведе навчання і проконсультує по всім питанням, котрі Вас будуть цікавити. 

4. Отримати підтвердження успішного технічного підключення. 

mailto:edi@comarch.com.ua


ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ОБМІНУ ЕЛЕКТРОННИМИ ДОКУМЕНТАМИ:

• Підписаний договір з провайдером.

• Підписана додаткова угода до договору з провайдером про використання

ЮВЕД.

• Підписаний договір з торговою мережею.

• Підписана додаткова угода до договору з торговою мережею про 

використання ЮВЕД..

• Наявність ключів та сертифікатів для ЕЦП. 

• Доступ до інтернету.

• Визначення відповідальних співробітників, котрі будуть працювати по EDI.



РОБОТА З ЕЛЕКТРОННИМИ НАКЛАДНИМИ НА ВЕБ-ДОДАТКУ 

COMARCH EDI WEB

РОБОТА З ЕЛЕКТРОННИМИ ДОКУМЕНТАМИ НА ВЕБ-ДОДАТКУ 

COMARCH EDI WEB



Додаток для роботи з електронними документами за допомогою веб-браузеру (отримання, створення вихідних 

документів на підставі отриманих, передача і інше). Оптимальне рішення для невеликої кількості

документів і швидкого підключення до проекту EDI.

Особливості Comarch EDI Web:

• Швидке підключення і легкий доступ до додатка

• Індивідуальний аккаунт для окремого користувача

• Підключення не вимагає участі відділу IT

• Безпека передачі даних : Логін і пароль, Шифрування 

даних 128-бітовим ключем

• Протокол SSL



Можливості Comarch EDI Web:

• Інформування про отримання документів за 

допомогою повідомлення на вказаний E-mail

• Швидкий пошук і перегляд документів в читабельній 

формі 

• Можливість роздрукування документів

• Можливість зберігання документу на жорсткий диск 

в форматі файла XML, PDF, EXCEL

• Контроль статусу обробки відправлених документів



▪ Електронні накладні повинні бути зареєстровані тільки через систему Comarch EDI 
для дотримання умов достовірності і відповідності документів.

▪ В залежності від напрямку (збільшення чи зменшення суми), Розрахунок коригування
до податкових накладних передається покупцю чи продавцю для реєстрації в 
єдиному реєстрі податкових накладних. Два документи підписує першим 
Постачальник, коригування на мінус реєструє Торгова мережа.

▪ У відповідь (в залежності від напрямку коригування) Постачальник чи Торгова мережа 
отримує квитанції.

▪ Після реєстрації документу «Розрахунок коригування до податкової накладної» в 
єдиному реєстрі податкової накладної, від імені Торгової мережі відправляється запит 
на перевірку статусу реєстрації (у випадку якщо реєстрація відбувається
Постачальником). 

ПОРЯДОК ОБМІНУ ЕЛЕКТРОННИМИ НАКЛАДНИМИ З ТОРГОВИМИ 
МЕРЕЖАМИ



COMARCH EDI E-INVOICING:

• Зберігання документів для Відправника і Одержувача 

в одному місці

• Доступ до збережених документів в он-лайн режимі 

через захищений канал

• Веб-інтерфейс на 11 мовах

• Різні ролі користувачів - роль і дані доступу

визначає адміністратор Клієнта



COMARCH EDI E-INVOICING

дозволяє:

• Роздрукувати один або декілька документів (з 

візуалізацією ЕЦП);

• Зберегти на комп’ютер один чи декілька документів; 

• Масово підписувати документи ЕЦП; 

• Передбачена можливість пошуку і фільтрації документів

як по даті обробки (назва поля «Обробка даних»), так і по 

даті виписки документів (назва поля: «Дата документу»);  

• Можливість зберігання документів в E-Invoicing Archive

протягом 3-х років. 



ПОРЯДОК ОБМІНУ ЕЛЕКТРОННИМИ НАКЛАДНИМИ З ТОРГОВИМИ МЕРЕЖАМИ

Підписання документів ЕЦП

1. Увійти в систему Comarch EDI Archive:

2. В правому куті вікна є можливість обрати мову з переліку запропонованих, а в пункті «Налаштування», вибравши «Інформація про 

партнера», можна переглянути деталі Користувача, який користується веб-додатком Comarch EDI Archive. Користувачів може бути 

декілька. 



ПОРЯДОК ОБМІНУ ЕЛЕКТРОННИМИ НАКЛАДНИМИ З ТОРГОВИМИ МЕРЕЖАМИ

Підписання документів ЕЦП

3.  В аплікації є можливість пов’язати між собою додатки Comarch EDI Archiwum та веб-додаток Comarch EDI Web, в якому він створює 

електронні документи, щоб зручно та без зайвої трати часу на повторне логування переходити між цими аплікаціями:

Після того, як Користувач обере пункт «Comarch EDI Web, потрібно вибрати «Пов’язати облікові записи і для підтвердження ввести дані 

для логування в обидва додатки. При потребі додатки можна від’єднати один від одного.

4. Comarch EDI Archiwum також надає можливість фільтрування документів по статусах, які отримав документ під час обробки 

платформою Comarch EDI, під час перевірки Партнером чи під час реєстрації в ЄРПН. Для перегляду доступного набору критеріїв 

фільтрації за статусами, натисніть на кнопку розгортання списку біля пункту «Фільтр статусів»:



ПОРЯДОК ОБМІНУ ЕЛЕКТРОННИМИ НАКЛАДНИМИ З ТОРГОВИМИ МЕРЕЖАМИ

Підписання документів ЕЦП

5. Сортування та історія статусів. Документи в додатку Користувач може посортувати за потрібним йому критерієм, натиснувши на 

назві потрібного поля, в результаті під назвою з’явиться трикутник, який показуватиме за зростанням чи спаданням відсортовано 

документи. Біля кожного документу справа є три кнопки, за допомогою яких можна включити режим попереднього перегляду 

документа, зберегти на комп'ютер цей документ (якщо клікнути на значок дискети), а також переглянути історію статусів (крайній 

значок справа):

За допомогою опції «Перегляд статусів» Користувач може: 

- переглянути квитанції про реєстрацію документа в ЄРПН (закладка «Звіти» - для цього потрібно буде ввести ключі та сертифікати): 



- переглянути історію статусів обробки документа платформою Comarch EDI (закладка «Показати історію статусів»):

- переглянути час і дату підписання документу, а також логін та IP-адресу Користувача, який підписував документ (закладка 

«»Показати події»):

ПОРЯДОК ОБМІНУ ЕЛЕКТРОННИМИ НАКЛАДНИМИ З ТОРГОВИМИ МЕРЕЖАМИ

Підписання документів ЕЦП



6.   Підписання документів в Comarch EDI Archive 

Опція підписання документів в системі Comarch EDI Archive дозволяє Користувачам підписувати юридично вагомі електронні

документи електронним цифровим підписом та надсилати до Партнерів і Єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН). 

6.1. Закладка «Підпис» 

Закладка «Підпис» в структурі та функціональності подібна до закладки «Документи». Різниця в тому, що в закладці

«Документи» відображаються вже підписані ЕЦП документи, а в закладці «Підпис» - документи, які потрібно підписати ЕЦП. Підписати

документи можна по одному або масово, виділивши галочкою потрібні документи. Після того, як потрібні документи вибрані, 

Користувачеві потрібно натиснути кнопку «Дія» в правому нижньому куті вікна:

ПОРЯДОК ОБМІНУ ЕЛЕКТРОННИМИ НАКЛАДНИМИ З ТОРГОВИМИ МЕРЕЖАМИ

Підписання документів ЕЦП



Далі з’явиться вікно запуску додатку JAVA, де потрібно буде натиснути «Run». Після виконання цих дій у вікні, що буде відображене

на екрані, потрібно вибрати ключі підпису відповідальної особи і печатку підприємства, які можуть знаходитись на комп’ютері або

переносному пристрої.

Необхідно звернути увагу, що ключі мають формат «.sk», «zs2», «.dat», а сертифікати - «.cer», «.crt». Ключі ідентифікуються таким 

чином: 

- ЕЦП АЦСК «Україна»: 

➢ Ключ Директора – в імені файла англійська буква «D»; 

➢ Ключ Бухгалтера – в імені файла англійська буква «B»; 

➢ Печатка – в імені файла англійська буква «S»; 

➢ Ключ Шифрування – в імені файла англійська буква «C». 

- ЕЦП АЦСК ІДД ДФС 

Ключі мають назви «key6» і формат «.dat».

ПОРЯДОК ОБМІНУ ЕЛЕКТРОННИМИ НАКЛАДНИМИ З ТОРГОВИМИ МЕРЕЖАМИ

Підписання документів ЕЦП



Якщо документ успішно пройшов перевірку Покупцем (де це передбачено схемою документообігу, узгодженою з торговою мережею, 

наприклад, у випадку ТМ «Велика Кишеня»), то документ автоматично відправляється до Єдиного реєстру податкових накладних

(ЄРПН), про успішне надсилання документу до ЄРПН свідчить транспортне повідомлення, яке відображається в додатку Comarch EDI 

Archive статусом з зеленою стрілкою навпроти документу:

Після реєстрації в ЄРПН Користувач отримує квитанцію. Для того, щоб її переглянути, потрібно вибрати описану в пункті 2.3.4 опцію

«Перегляд статусів». Якщо документ був успішно зареєстрований в ЄРПН, то навпроти документа, біля транспортного повідомлення, 

з’явиться статус: 

Якщо документ не пройшов реєстрацію в ЄРПН, то Користувач отримує квитанцію, що сталась помилка при реєстрації в ЄРПН, в 

такому випадку Користувачу потрібно ознайомитись з квитанцією ЄРПН і сформувати документ повторно відповідно до схеми

документообігу, встановленої торговою мережею.

ПОРЯДОК ОБМІНУ ЕЛЕКТРОННИМИ НАКЛАДНИМИ З ТОРГОВИМИ МЕРЕЖАМИ

Підписання документів ЕЦП





ДЯКУЮ!

https://www.facebook.com/comarchlviv 


