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Korzyści płynące z używania SWIM 
 
Portal SWIM (Supplier Workplace for Invoice Management) stanowi bezpośrednie połączenie z naszym 
systemem i każda faktura utworzona w systemie SWIM będzie dokładnie odpowiadać Zleceniu zakupu 
(w zakresie pozycji i opisów, ilości, ceny, ilości „ramowych”), z uwzględnieniem możliwości edytowania, 
jeżeli będzie to konieczne. Istnieje możliwość wysłania faktury pocztą elektroniczną na adres podany na 
Zamówieniu, jednak wysłanie faktury pocztą elektroniczną jest związane ze stosowaniem systemu 
skanowania i skomputeryzowanej analizy faktury względem utworzonego Zlecenia zakupu i będzie 
wymagać dodatkowego nakładu czasu. SWIM zawsze jest najszybszym sposobem na wprowadzenie 
faktury do naszego systemu rozliczeniowego.  
 
 Krótszy czas przetwarzania faktury – faktury SWIM są natychmiast wprowadzane do naszego 

systemu rozliczeniowego.  
 
 Przejrzystość – Raport z informacjami o statusie faktury w portalu SWIM stanowi wygodny 

sposób na uzyskanie aktualnych informacji na temat statusu przesłanych faktur.  
 
 Dokładność – SWIM zapewnia poprawne informacje dotyczące dostawcy i zlecenia zakupu przy 

składaniu faktury, dzięki wystawianiu faktur bezpośrednio na podstawie wstępnie 
zatwierdzonych Zleceń zakupu i domyślnemu sprawdzeniu zgodności pozycji, ilości, cen oraz 
szczegółowych danych.  

 
Potencjalne opóźnienia przy wysyłaniu faktury pocztą elektroniczną/pocztą tradycyjną:  
 
 Dłuższy czas przetwarzania – Wprowadzenie faktur wysłanych pocztą elektroniczną (albo 

tradycyjną) do systemu rozliczeniowego zajmuje co najmniej trzy dni, ponieważ faktura musi 
zostać zeskanowana zanim system zacznie ją przetwarzać.  

 
 Mniejsza przejrzystość – Potwierdzenie otrzymania faktury jest wydawane dopiero po wysłaniu 

płatności.  
 
 Wymagana dodatkowa weryfikacja – W ramach procesu skanowania, faktury wysłane pocztą 

elektroniczną muszą przejść proces sprawdzania zgodności w celu ustalenia, czy informacje 
dotyczące dostawcy, faktury i Zlecenia zakupu (opis pozycji, wiele pozycji, ilość dla każdej pozycji, 
cena całkowita względem ceny jednostkowej, oddzielne kwoty podatku/VAT itp.).  

 
Proszę skontaktować się z Globalnym zespołem Viacom ds. usług biznesowych w celu umówienia 
terminu szkolenia dotyczącego obsługi portalu SWIM. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać dane kontaktowe.  
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https://viasignup.viacom.com/theswim/Pages/GBSContactInformation.aspx

