
 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ENTRA-SYS Kft. E-SZÁMLA BEVEZETÉSÉRŐL 
 

Az ENTRA-SYS Kft. elkötelezett a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés iránt. Az e-

számla bevezetésének köszönhetően jelentős mértékben csökkenthetjük az adminisztrációt, a 

papírfelhasználást, és így környezetünk káros terhelését.  

 

Mi az elektronikus számla? 
Az elektronikus számla adattartalmát tekintve megegyezik a papír alapú számlával, tehát 

minden tekintetben helyettesíti azt, ugyanakkor azzal ellentétben környezetbarát, könnyen 

tárolható és kezelhető. Az elektronikus számla csak elektronikus formában hiteles, így papír 

alapú számla egyidejű előállítására nincs lehetőség. Az elektronikus formában kiállított számla 

bemutatása az interneten történik. 

A gyakorlatban az e-számla egy PDF kiterjesztésű fájl, amely tartalmazza a számlaképet és 

beágyazva az adóhivatal előírásának megfelelő leíró adatokat tartalmazó XML fájlt. 

 

Az elektronikus számla és az Elektronikus Számlaportál előnyei: 
Az Elektronikus Számlaportál használata ingyenes. Számláit az interneten keresztül, 

Elektronikus Számlaportálunkra bejelentkezve bármikor és bárhol megtekintheti. A számlák a 

portálon azonnal az Ön rendelkezésére állnak, valamint a számlák érkezéséről e-mailben 

értesítést is kap. Üzleti partnerétől kapott számláit megőrizzük a törvényi előírásoknak 

megfelelően, 8 éves időtartamra. Korábbi számláit könnyen visszakeresheti. 

Az elektronikus formában megjelenő számlák esetében nem csak a tárolás, a megőrzés, a 

visszakeresés válik egyszerűbbé, de a kevesebb papírfelhasználással környezetünket is óvjuk. 

 
Mi az Ön teendője az itt kapott számláival? 
Meglévő könyvelési rendszerében a megszokott módon rögzíti a számla sorszámát és a rögzítés 

időpontját a könyvelési tételhez, majd elindítja a kifizetést. 

Lementheti a PDF alapú számlaképet és archiválhatja az eddig használt módszerei szerint, 

ahhoz hasonlóan, mintha beszkennelte volna a számlaképet. 

Papíralapú jóváhagyási, illetve egyéb eljáráshoz ki is nyomtathatja a számlaképet, de az nem 

minősül hitelesnek, csak a belső folyamatokhoz használható. 

 

Regisztrált ügyfelek teendője: 
Amennyiben rendelkezik élő regisztrációval, de más - a portálon jelenlévő - kibocsájtótól is 

szeretne elektronikus számlát fogadni, az esetben kérjük jelezze ezt felénk 

a support@innodox.com e-mail címre írt levélben. 

 

Regisztráció menete: 
A regisztráció első felében a saját cég adatai, kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, az 

adminisztrátor felhasználó (megegyezhet a kapcsolattartóval) nevét és elérhetőségét, illetve a 

belépéshez szükséges jelszót kell megadni. Ezután az adminisztrátor kap egy email melyben egy 

linket talál. A linkre kattintva lehet a regisztrációt befejezni azzal, hogy kiválasztja a számla 

kibocsájtó partnerét. 

 

 



 

 

 

 

Az ENTRA-SYS Kft. e-számla szoláltató partnere az INNODOX Technologies Zrt. (székhelye: 

1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14., cégjegyzékszáma: 01-10-048400) 

 
További információ és regisztráció:   https://eszamla.printsoft.co.hu  

Regisztrációja után 1 munkanapon belül számlázórendszerünkben rögzítésre kerül az Ön e-

számla igénylése. Ezt követően, ha Önnek új számlát állítunk ki, a rendszer automatikus email 

értesítést küld Önnek.  

 

Bármely kérdése, észrevétele esetén írjon nekünk az entra-sys@entra-sys.hu címre. 

 

Szeged, 2021.09.02. 

         Koltai Attila 

          ügyvezető 


