
Požiadavky na automatické prijímanie PDF faktúr od dodávateľov vo 

Volkswagen Slovakia a.s. 

1, Faktúry musia byť zasielané na definovanú e-mailovú adresu 

(PDF_invoices@volkswagen.sk)  

Táto adresa slúži len na automatizované spracovanie faktúr = PDF(TIF) príloh e-mailov, žiadne iné 

dotazy ani formáty súborov sem neposielajte, nebude na ne reagované. 

2, Automaticky spracúvané budú len faktúry (= PDF súbory) ktoré spĺňajú podmienky: 

a. dodávateľom je odporúčané faktúry v PDF formáte generovať (tak aby obsahovali 

textovú vrstvu) = nevytvárať PDF faktúry nascanovaním – zvýšite tým rýchlosť 

spracovania faktúr   

 

b. minimálne rozlíšenie pre scanované dokumenty (PDF –faktúry) je 300dpi, scanované 

faktúry (= nie generované) s menším rozlíšením značne sťažujú spracovanie (ak vôbec 

bude možné ich spracovať) 

 

c. PDF- faktúry od konkrétneho dodávateľa prichádzajú výhradne z vopred dohodnutej e-

mailovej adresy  - spracovanie faktúr je nastavené len pre konkrétne e-mailové adresy 

a pre konkrétne dodávateľské čísla len pre PDF alebo tif súbory (e-maily nespĺňajúce 

požiadavky  budú zamietnuté) 

 

d. jeden PDF súbor v prílohe e-mailu musí obsahovať len jednu faktúru (ideálny stav = 1 

mail obsahuje 1 faktúru, nie je možné spracovanie viacerých faktúr v jednom PDF 

súbore 

 

e. názov faktúry = súboru PDF  by mal v ideálnom prípade spĺňať mennú   konvenciu: 

dodávateľské číslo_rok_číslo faktúry.pdf Každý iný prípad pre konkrétneho dodávateľa 

je nutné individuálne odkomunikovať a dohodnúť s finančným oddelením VW SK 

 

f. Maximálna veľkosť e-mailu by nemala presiahnuť 4MB, aby faktúra bola úspešne 

spracovaná 
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g. v prípade že je potrebné k danej faktúre poslať aj prílohu, musia byť splnené tieto 

podmienky: 

- príloha k faktúre musí byť odoslaná ako samostatný súbor tiež vo formáte .PDF 

alebo .tif (iné formáty príloh ako .xls, .doc nie sú podporované) 

- ak posielate faktúru s prílohou, nie je možné odoslať viacero faktúr naraz v jednom 

e-maile 

- PDF súbor obsahujúci prílohu sa musí odlišovať od faktúry = musí mať ten istý 

názov, ako má PDF súbor s faktúrou a na konci názvu sa musí nachádzať príznak _P 

(napr.:  dodávateľské číslo_rok_číslo faktúry_P.pdf) 

- PDF súbor faktúry a PDF súbory príloh k tejto faktúre musia byť odoslané v jednom 

e-maile 

- odosielanie viacerých PDF súborov = viacerých faktúr jedným e-mailom nie je 

možné pre faktúry, ktoré majú prílohy   

 

 

3, neúspešné prebratie celého e-mailu do ďalšieho spracovania bude avizované odoslaním spätného 

e-mailu na odosielaciu adresu – znamená to že ste nesplnili niektorú z vyššie uvedených podmienok 


