
Документообіг для кожного



Ваш бізнес залежить від того, наскільки швидко 
ви підписуєте документи з партнером

Я маю отримати 
документи на підпис 

без запізнення

Я маю терміново 
надіслати документи 

на підпис

• Роздрукувати документ
• Підписати
• Замовити кур’єра
• Оплатити доставку
• Відстежити статус доставки
• Чекати...
• Дізнатися чи отримала документи 

необхідна особа
• Дізнатися чи підписали документ
• Дізнатися чому відмовили у 

підписанні одно з документів
• Нагадувати, що вам потрібен ваш 

екземпляр
• Знову чекати…

• Як втратили документи???

• Не забути повідомити актуальну 
адресу

• Секретар  має отримати листа у 
кур’єра чи в пункті видачі 
кореспонденції

• Документи мають дійти до 
відповідальної особи

• Директор зможе підписати документи  
лише через 3 дні

• Директор нарешті все підписала,  але 
хтось забрав ваш документ

• У нас не оплачена кур’єрська служба. 
Завтра відправимо

• Ми втратили чи відправили 
не тому ваші документи(

АЛЕ БАГАТО ЧОГО ЗАЛЕЖИТЬ НЕ ВІД ВАС

🤦♂️
🤷♀️



ПОШТА

• Доставка 2-3 дні
• Документи можуть бути втрачені
• Документи можуть бути пошкоджені
• Підписувач документу має бути на місці

Документи на папері заважають 
бізнесу бути швидким та ефективним!

КУР’ЄРСЬКИЙ СЕРВІС ВАМ ПОТРІБЕН АРХІВ

Проблема:

• Дорого
• Швидка доставка тільки в межах міста
• Перелік населених пунктів - обмежений
• Документи можуть бути пошкоджені
• Підписувач має бути на місці

• Ви маєте виділити або орендувати 
місце для архіву

• Архів має бути надійно захищений
• Ви не можете швидко знайти 

потрібний документ

Проблема: Проблема:

ДОВГО. ДОРОГО. НЕНАДІЙНО.



А якщо підпис документу буде простим
як відправка листа електронною поштою?

Створив листа Надіслав отримувачу Отримав відповідь

1 2 3



Обирайте

Ми це зробили!

• Жодних витрат на обмін документами
• Партнери отримують документи миттєво в будь-яку точку світу
• Підписані електронні документи мають юридичну силу
• Документи неможливо втратити, пошкодити, знищити
• Простий та зрозумілий інтерфейс
• Підпис документів  за допомогою ЕЦП\КЕП, токену
• Відправка у повідомленні до 10 документів
• Відправка на кілька електронних адрес
• Автоматичне запрошення незареєстрованих користувачів
• Відхилення документів із зазначенням причин
• Робота сервісу повністю відповідає діючому законодавству
• Всі документи зберігаються у захищеному хмарному сховищі
• Ви будь-якої миті зможете знайти та завантажити документ

ТЕПЕР ВИ ВІЛЬНІ ВІД ПАПЕРІВ, 
НЕЕФЕКТИВНИХ ВИТРАТ ЧАСУ ТА ГРОШЕЙ!



– це сервіс
документообігу доступний  для кожного

Інтерфейс сервісу дуже 
простий та схожий на 
електронну пошту

Користуйтеся сервісом 
абсолютно вільно та 
відправляйте будь-яку 
кількість документів

ВИ ТА ВАШІ ПАРТНЕРИ ЛЕГКО ПЕРЕЙДЕТЕ НА 
ОБМІН ЕЛЕКТРОННИМИ ДОКУМЕНТАМИ!



Стати вільним від паперів та 
неефективних процесів – це просто! 

Авторизуйтеся або
створіть аккаунт на 

платформі EDIN

Оберіть сервіс «Вільний» 
у переліку доступних 

сервісів

Повідомте ваших партнерів 
про перехід на електронний 

документообіг

ЗРОБІТЬ ЦЕ У КІЛЬКА КРОКІВ



Підписати документи з партнером 
в сервісі так само легко, як 

надіслати листа електронною поштою

Підпишіть документи в 
один клік за допомогою 

КЕП\ЕЦП 

Створіть повідомлення 
партнеру та додайте ваші 
документи як вкладення

Вкажіть email адреси 
отримувачів та надішліть

документи

ЗРОБІТЬ ЦЕ У КІЛЬКА КЛІКІВ



Протягом 1 секунди ми надійно доставимо всі ваші 
документи та повідомимо про це отримувачів

Ви бачите статус 
кожного 

відправленого 
повідомлення

Сервіс автоматично 
запросить 

незареєстрованих 
користувачів і вони 

отримують документи



Отримувач документів може 
переглянути та підписати 

документи з будь-якої точки світу

Отримувач має можливість 
відхилити документи із 
зазначенням причини

Документи підписані в сервісі 
мають таку ж саму юридичну силу 
як і документи підписані на папері

Всі підписані документи надійно 
зберігаються в зашифрованому 

вигляді в хмарному сховищі EDIN

Тепер ви та ваш партнер будете 
працювати в рази швидше 

ВИ ЗАОЩАДЖУЄТЕ НА ВСЬОМУ, ЩО 
ПОВ’ЯЗАНО З ПАПЕРОМ



Вам більше не потрібні інші провайдери 
документообігу 

Думайте про угоди, а не про підпис документів

«Вільний» відкриває  для вас 
широкі можливості платформи 

EDIN по співпраці майже з усіма 
мережами країни



+38 (044) 359-01-12 

edin.ua

sales@edin.ua

edo-v2.edi-n.com

Документообіг для кожного

Реєструйтеся та вільно відправляйте документи:


