Moj-eRačun Akademija obići će cijelu Hrvatsku
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Tijekom lipnja i srpnja servis Moj-eRačun provest će više od 30 stručnih edukacija na temu
eRačuna u svim županijskim središtima u Hrvatskoj. Kako se bliži 1. siječnja 2016. godine, za
kada je planirano obavezno uvođenje eRačuna u javnu nabavu u Hrvatskoj, kao odgovor na
Direktivu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (2014/55/EU) koju su Europski
parlament i vijeće izdali 16. travnja 2014. godine, servis Moj-eRačun održat će navedeni broj
stručnih edukacija pod nazivom Moj-eRačun Akademija s ciljem da informira i osposobi što veći
broj tvrtki za prelazak na eRačune. Naime, iskustvo je pokazalo kako, unatoč tome što u
Hrvatskoj danas više desetaka tisuća poslovnih subjekata svakodnevno šalje i prima eRačune,
još uvijek postoji veliki broj onih koji gube značajne resurse na papirnate račune ili, još gore,
zaprimaju ili šalju nelegalne ''eRačune'' u formi neovjerenih PDF dokumenata. S ciljem da se
izbjegnu ovakve skupe zamke te da se, neovisno o veličini tvrtke, svima omogući neophodna
edukacija o eRačunima, servis Moj-eRačun je i pokrenuo Moj-eRačun Akademiju, jedinu takvu
edukaciju na tržištu koja polaznicima kroz teoretski i praktični dio omogućuje da nauče sve o
eRačunu u Hrvatskoj i svijetu, s posebnim naglaskom na EU, uči ih razlikovati nelegalne od
pravih eRačuna, te daje konkretno praktično znanje slanja i primanja eRačuna. Predavanje i
praktična radionica, koje vode najveći hrvatski stručnjaci za eRačune, posebno su namijenjene
računovođama, IT sektoru te rukovodećem kadru kako bi u potpunosti bili prepoznati benefiti
koje eRačuni donose, između ostalog smanjenje troškova, ubrzavanje poslovnih procesa, brža i
pouzdanija dostava računa te jednostavnija pohrana primljenih i poslanih računa. Kako se ne bi
dogodilo da tvrtke nespremne dočekaju promjene (na bolje) koje će neminovno doći, potrebno
je educirati se već danas i zauvijek promijeniti načine poslovanja koji oduzimaju vrijeme i novac,
kao što je to učinilo već više od 500 tvrtki iz svih područja Hrvatske, koje su sa svojih nešto
manje od tri tisuće polaznika već pohađale Moj-eRačun Akademiju u proteklih godinu dana.
Kada će se Moj-eRačun Akademija održati u vašoj blizini, možete doznati na www.moj-eracun.
hr
, dok se za
sudjelovanje možete prijaviti klikom na gumb Moj-eRačun Akademija (
https://www.moj-eracun.hr/hr/Akademija
).
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