
EDIN-ЕТТН
ЯК ПІДКЛЮЧИТИ ЕЛЕКТРОННУ ТТН У СВОЇ ПЕРЕВЕЗЕННЯ



АКРЕДИТОВАНИЙ ПРОВАЙДЕР ЕЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТООБІГУ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ТТН

ЧИТАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

(ТОВ “АТС”)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1122-2020-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1122-2020-%D1%80#Text


EDIN В 2021

140+
роздрібних мереж

3 000+
постачальників

50 000 000+
електронними документами 
обмінялися наші партнери

30 000+
користувачів платформи

115 000 000 грн.
заощадили наші партнери

400+
перевізників



ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ Е-ТТН 
процес розробки та впровадження електронної товарно-транспортної 

накладної (е-ТТН) з подальшою безоплатною передачею державі 
працездатної інформаційної системи реєстрації та обліку е-ТТН на 

перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні

EDIN є учасником пілотного проєкту 
від 27 грудня 2019 року

ЧИТАТИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2019-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2019-%D1%80#Text


Наказ Міністерства інфраструктури України від 03.06.2019 р. №413 «Про затвердження Змін до Правил перевезень 
вантажів автомобільним транспортом в Україні»

• введення поняття е-ТТН

• визначення правил оформлення та застосування е-ТТН

Указ Президента України від 08.11.2019 р. №837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення 
держави» 

• впровадження е-ТТН віднесено до невідкладних заходів

• прийняття необхідної нормативної бази для старту експериментального проєкту е-ТТН

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 р. №1392-р «Про реалізацію експериментального проєкту 
щодо впровадження електронного документообігу електронної товарно-транспортної накладної»

• запуск експериментального проєкту щодо впровадження е-ТТН в Україні 

• впровадження в експериментальному режимі е-ТТН

• призначення адміністратором електронної системи на період дії експериментального проєкту ГО «Інститут 
аналітики та адвокації»

Наказ Міністерства інфраструктури України від 07.05.2020 р. №301 «Про затвердження Порядку реалізації 
експериментального проєкту щодо впровадження електронного документообігу електронної товарно 
транспортної накладної»

• встановлення процедури впровадження та умови функціонування електронного документообігу і реєстрації е-ТТН в 
системі електронного документообігу е-ТТН та регулювання відносин, що виникають під час реалізації 
експериментального проєкту

Розпорядження КМУ від 23.12.2020 р. № 1629-р "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 16 вересня 2020 р. № 1122" 

• продовження пілоту до 30.07.2021 р.

НОРМАТИВНА БАЗА



ВЛАДА

Міністерство інфраструктури України
ініціатор реформи е-ТТН в Україні

Міністерство цифрової трансформації України
технічна та нормативна підтримка у впровадженні проєкту е-ТТН 

ДП «Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки»
технічний адміністратор системи е-ТТН (після реалізації проєкту) 

Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека)
проведення перевірки документів для здійснення перевезень вантажів

створення рівних 
умов на ринку для 
роботи е-ТТН

БІЗНЕС

Компанії-учасники вантажних перевезень
кінцеві користувачі е-ТТН: Вантажовідправники, Перевізники, 
Вантажоодержувачі, Бізнес-асоціації та інші

Провайдери електронного документообігу (ЕДО)
забезпечують користувачам реєстрацію та користування сервісами 
системи електронного документообігу

приєднання до 
реформи 
документообігу та її 
розвиток

НУО
Громадська організація «Інститут аналітики та адвокації»
створення, тестування та адміністрування із залученням фахівців 
центральної бази даних (ЦБД) системи е-ТТН на період 
експериментального проєкту з подальшою передачею державі 

створення та 
адміністрування 
процесу 
запровадження е-ТТН

УЧАСНИКИ ПРОЄКТУ



01 СЕРПНЯ 2022
е-ТТН для загальної групи товарів стане обов'язковою

на всій території України

“Цей закон набирає чинності через десять днів з дня його опублікування та вводиться 
в дію з 01 серпня 2022 року, крім положень щодо обов’язкової наявності е-ТТН, 
зареєстрованої у Реєстрі е-ТТН, для вантажних перевезень окремих видів вантажів, 
передбачених абзацом другим цього пункту, які вводяться в дію з 01 січня 2023 року”

Зареєстровано проєкт Закону про внесення змін до ЗУ "Про автомобільний транспорт" щодо 
запровадження ТТН в електронній формі (№6534 від 20.01.2022), нижче витримка:



ВИДИ СПЕЦІАЛЬНИХ ФОРМ ТТН

ALCOHOL
(алкогольні напої)

OIL
(нафтопродукти)

WOOD
(деревина)

SPIRIT
(спирт)

BREAD
(хлібобулочні вироби)

MEDICINES
(лікарські засоби)

VKD
(високооктанові кисневмісні 

домішки)

MILK
(молочна сировина)

OTHER
(інші підакцизні товар)

(які не будуть підлягати реєстрації з 01.08.2022)



ЦІКАВЕ НОВОВВЕДЕННЯ

Витримка з проекту змін в ЗУ «Про автомобільний транспорт»:

“Перевезення суб’єктами господарювання вантажів між належними їм виробничими, 
торговими або складськими приміщеннями за умови виїзду на дороги загального 
користування, з використанням власних вантажних автомобілів, без залучення 
автомобільного перевізника здійснюється на підставі зареєстрованого у Реєстрі е-
ТТН електронного акту переміщення вантажів (документ буде схожий на е-ТТН - 
прим. EDIN)”



ДОРОЖНЯ КАРТА ПЕРЕХОДУ НА Е-ТТН 

до 31.03.2022
фінальна “акредитація” 

провайдера електронного 
документообігу

(призупинено на період війни)

01.04 - 31.07.2022 
буферний період для бізнесу 

для переходу на е-ТТН

з 01.08.2022
перехід на е-ТТН для 

загальної групи товарів



ДЕЯКІ УЧАСНИКИ ПІЛОТНОГО ПРОЄКТУ



ЯК ПЕРЕЙТИ НА 
ЕЛЕКТРОННУ ТТН?

ВІДЕО ВИКОРИСТАННЯ Е-ТТН У 
РЕАЛЬНОМУ ПЕРЕВЕЗЕННІ

https://www.youtube.com/watch?v=OjGvkA-_2DI
https://www.youtube.com/watch?v=OjGvkA-_2DI


1. Передпроектне обстеження для опису та аналізу 
поточних процесів компанії

2. Підготовка варіантів адаптації поточних процесів в 
електронному документообігу

3. Погодження процесів в електронному 
документообігу

4. Вибір контрагентів для пілотного постачання по 
кожному процесу

5. Навчання контрагентів перед пілотним 
постачанням

6. Проведення пілотного постачання по кожному 
процесу (ключовий етап під час запуску)

7. Підготовка додаткової угоди про роботу з е-ТТН для 
своїх партнерів

8. Налаштування інтеграції (за необхідністю) - 1С-
модуль / самостійно

9. Поетапне масштабування процесів

ЕТАПИ ЗАПУСКУ ПРОЄКТА



СТРОКИ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Самостійна інтеграція 
2 тижні - 4 місяці

1С-модуль EDIN-ЕТТН 
1 година

WEB-платформа
відразу



1

2

3

15 вантажовідправників, 30 перевізників, 12 вантажоодержувачів 
вже використовують е-ТТН - структурований документ (!), а не PDF

4

Повна експертна підтримка на кожному етапі переходу з паперу на е-
ТТН та електронний документообіг

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ EDIN

1300+ е-ТТН для реальних перевезень та 3000+ е-ТТН для пілотних 
перевезень (дані постійно оновлюються)

Повний ланцюг постачання від замовлення до отримання вчасної 
оплати послуг та оприбуткування товарів у різних процесах -  прямі 
постачання, внутрішні перевезення, кросс-докінг, робота з 
дистриб'юторами, переміщення через проміжні склади та ін.

Інтеграція з будь-якою обліковою системою

5

6 Технічна підтримка - 24/7/365



УСПІШНИЙ КЕЙС ВИКОРИСТАННЯ
ЕЛЕКТРОННОЇ ТТН

ЧИТАТИ SUCCESS STORY

https://edin.ua/storage/ss_story_3m.pdf
https://edin.ua/storage/ss_story_3m.pdf


КЕЙСИ ВИКОРИСТАННЯ 
ЕЛЕКТРОННОЇ ТТН У БІЗНЕСІ



ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИ ЕЛЕКТРОННУ ТТН?



1

2

3

ЯКІ ДАНІ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ В 
ЦБД?

Набір даних про учасників перевезення (ЄДРПОУ, роль в 
перевезенні, відповідальні за операцію представники компанії)

4

5

Набір даних про транспортні засоби (держ. номер, тип, країна 
реєстрації)

Набір даних про пункти завантаження та розвантаження (код 
КАТОТТГ, тип операції)

Тип форми та номер е-ТТН

Загальна вага вантажу згідно з даними в е-ТТН



ПРЯМЕ ПОСТАЧАННЯ ПОКУПЦЮ
(без використання проміжних складів)

Ситуація: 

• Продавець доставляє продукцію Покупцеві із залученням Перевізника. Як можна відобразити процес із використанням EDI та ЮЗД (юридично значущих 
документів), заявки на транспортування, е-ТТН, акта виконаних робіт?

Рішення:

● Продавець та Покупець обмінюються Замовленням, Підтвердженням замовлення, Повідомленням про відвантаження, Видатковою накладною 
(документи формуються на підставі один одного, схема документообігу може відрізнятися в залежності від налаштованого процесу).

● Продавець на підставі обраного документа формує Замовлення на транспортування для Перевізника, котрий в свою чергу надає дані по водію та авто.
● Продавець на підставі обраного документа формує е-ТТН для Перевізника та Покупця, учасники е-ТТН: Вантажовідправник та Замовник - Продавец; 

Перевізник - стороння автотранспортна компанія (АТП) чи власне авто Замовника; Вантажоодержувач - Покупець.
● Після завершення перевезення Перевізник на підставі Замовлення на транспортування чи е-ТТН формує Акт виконаних робіт для Замовника.



КРОСС-ДОКІНГ
(окремі та зведена е-ТТН)

Ситуація: 

• Різні продавці доставляють продукцію Покупцеві із залученням різних Перевізників, використовуючи процес кросс-докінгу (через проміжний склад 
безпосередньо, без розміщення в зоні довготривалого зберігання). В паперовому вигляді використовуються 3 ТТН (перший примірник між Продавцем та 
Проміжним складом, другий - між Проміжним складом та Покупцем, третій - прикріплений безпосередньо до вантажу між Продавцем та Покупцем). Як 
можна відобразити цей процес з використанням е-ТТН, при цьому не збільшуючи поточний документообіг?

Рішення:

● Кожен Продавець (1, 2, 3) формує окремі е-ТТН (1, 2, 3) для Перевізників (1, 2, 3), учасники е-ТТН: Вантажовідправник та Замовник - Продавец; Перевізник - 
стороння автотранспортна компанія (АТП) чи власне авто Замовника; Вантажоодержувач - Проміжний склад.

● Після перевантаження вантажу з трьох авто на одне для останньої милі на підставі трьох е-ТТН (1, 2, 3) формується одна зведена е-ТТН (4), учасники е-ТТН 
(4): Замовник - Покупець; Вантажовідправник - Проміжний склад; Перевізник - стороння автотранспортна компанія (АТП) чи власне авто Замовника / 
Вантажовідправника; Вантажоодержувач - Покупець.



КОРИГУЮЧІ АКТИ ДО Е-ТТН

Учасники автомобільних вантажних перевезень мають можливість вносити зміни до е-ТТН шляхом складання 
коригуючих документів (актів) відповідно до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в 
Україні.

У разі здійснення коригування в реквізитах товарно-транспортної накладної, зареєстрованої в Єдиному реєстрі 
товарно-транспортних накладних, яка не заважає ідентифікувати здійснену операцію, складаються коригуючі 
документи:

• Акт коригування - для виправлення помилок у е-ТТН
• Акт про відмову вантажити в рухомий склад - для відміни е-ТТН через виявлення непридатності 

рухомого складу або контейнера для перевезення вантажу
• Акт перевантаження - для перевантаження вантажу в процесі перевезення на інший автомобіль
• Акт розвантаження та Акт завантаження на проміжному складі - для тимчасового зберігання 

вантажу на складі Перевізника
• Акт про заміну пункту призначення вантажу - для заміни пункту призначення вантажу через 

відсутність можливості Вантажоодержувача прийняти вантаж
• Акт розбіжностей про вантаж - для фіксації розбіжностей між Перевізником і Вантажоодержувачем, які 

можуть слугувати підставою для матеріальної відповідальності
• Акт перепломбування - для заміни пломби в процесі перевезення
• Акт примусового завершення е-ТТН - для ручного закриття е-ТТН у разі неможливості успішного її 

завершення відповідно до життєвого циклу документа



ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ВАНТАЖУ В ДОРОЗІ
(з машини на машину)

Ситуація: 

• Продавець доставляє продукцію Покупцеві із залученням Перевізника. Перевізник, доставляючи продукцію, по дорозі кілька разів перевантажує вантаж 
в іншу машину з новим водієм. Як відобразити всі зміни?

Рішення:

● Учасники е-ТТН: Вантажовідправник та Замовник – Продавець; Перевізник (водій-1); Вантажоодержувач - Покупець.
● У момент першого перевантаження водій-1 на підставі е-ТТН створює Акт перевантаження, вказує в ньому дані про водія-2 та автомобіль-2. Акт 

підписується водієм-1 та водієм-2. Водій-2 далі йде за маршрутом.
● Під час наступного перевантаження водій-2 робить те саме: на підставі е-ТТН створює Акт перевантаження-2, вказує в ньому дані про водія-3 та 

автомобіль-3. Акт підписується водієм-2 та водієм-3. Водій-3 далі йде за маршрутом.
● У пункті розвантаження е-ТТН підписується Покупцем (Вантажоодержувачем).



ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ВАНТАЖУ В ДОРОЗІ
(з машини на склад – дві е-ТТН)

Ситуація:

• Продавець відправляє товар за допомогою автотранспортного підприємства (АТП) до іншого міста та оплачує доставку. Забір товару від Продавця до 
складу АТП здійснює один автомобіль, що належить АТП, а доставку від складу АТП до Покупця – інший. Як відобразити цей процес?

Рішення:

● У цій ситуації слід формувати дві е-ТТН:
○ Учасники е-ТТН-1: Замовник та Вантажовідправник – Продавець; Перевізник – АТП (автомобіль-1); Вантажоодержувач - Перевізник. Пункт 

розвантаження – склад Перевізника.
○ Учасники е-ТТН-2: Замовник – Продавець; Вантажовідправник та Перевізник – АТП (автомобіль-2); Вантажоодержувач - Покупець.

Примітка:

● У зазначеній ситуації Продавцю слід укласти з АТП договір на відповідальне зберігання вантажу, що перевозиться. У цьому договорі слід зазначити, що до 
моменту прийняття вантажу кінцевим Вантажоодержувачем власником товару є Продавець (первинний Вантажовідправник), оскільки без цього 
застереження Продавцю буде досить складно контролювати «другий» етап перевезення, в рамках якого він вже не буде фігурувати як 
Вантажовідправник.



ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ВАНТАЖУ В ДОРОЗІ
(з машини на склад – одна е-ТТН)

Ситуація:

• Продавець відправляє товар за допомогою автотранспортного підприємства (АТП) до іншого міста та оплачує доставку. Забір товару від Продавця до 
складу АТП здійснює один автомобіль, що належить АТП, а доставку від складу АТП до Покупця – інший. Як відобразити цей процес, при цьому не 
порушивши ланцюжок "Продавець-Покупець"?

Рішення:

● Учасники е-ТТН: Вантажовідправник та Замовник – Продавець; Перевізник – АТП (водій-1); Вантажоодержувач - Покупець.
● При вивантаженні на складі АТП водій-1 формує Акт розвантаження на проміжному складі, другою стороною вказує відповідальну особу складу, яка 

приймає вантаж на тимчасове зберігання.
● При завантаженні вантажу на автомобіль-2, відповідальна особа складу формує Акт завантаження на проміжному складі, другою стороною вказує 

водія-2 та заповнює відповідні реквізити з автомобіля-2.
● Автомобіль-2 слідує далі за маршрутом до Покупця (Вантажоодержувача).



ВІДВАНТАЖЕННЯ ТОВАРУ ЗІ СКЛАДУ 
ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗБЕРІГАННЯ

Ситуація:

• Перевізник везе товар зі складу Постачальника на склад Покупця, минаючи склад Продавця. У Продавця укладено договір відповідального зберігання із 
Постачальником.

Рішення:

● Учасники е-ТТН: Замовник та Вантажовідправник – Продавець; Перевізник – АТП; Вантажоодержувач - Покупець. Пункт навантаження – склад 
Постачальника.

● Водій отримує е-ТТН від Продавця та їде на навантаження на склад Постачальника. Пункт розвантаження – склад Покупця.
● Таким чином, Постачальник як компанія не бере участь у перевезенні та його підпис у е-ТТН не потрібен.



ТРАНЗИТНИЙ ТОВАРООБІГ

Ситуація:

• Продавець займається оптовою торгівлею (транзитом) та складських приміщень не має. Відвантаження продукції здійснюється зі складу Постачальника 
на склад Покупця. При цьому у Продавця укладено два незалежні договори: один із Постачальником, у якого він купує товар, а інший – з Покупцем, якому 
він цей товар постачає.

Рішення:

● Класична транзитна схема:
○ Учасники е-ТТН: Замовник – Продавець; Вантажовідправник - Постачальник, Перевізник - АТП, Вантажоодержувач - Покупець.
○ Перехід права власності на товар та розрахунки між сторонами проводяться на підставі укладених договорів.



ДОСТАВКА ТОВАРІВ ФІЗ. ОСОБАМ
(доставка з інтернет-магазину)

Ситуація:

• Продавець (iнтернет-магазин) здійснює доставку товарів фіз. особам, які не мають КЕП. Як оптимізувати перевезення великої кількості дрібних вантажів 
та закрити е-ТТН без КЕП одержувачів?

Рішення:

● Учасники е-ТТН: Замовник, Вантажовідправник та Вантажоодержувач – Продавець; Перевізник – АТП.
● До е-ТТН прикладається скан-копія Маршрутного листа (як супровідний документ), у якому зазначено перелік вантажів з адресатами.
● Водій виїжджає на доставку із паперовою версією Маршрутного листа. У кожному пункті доставки, зазначеному в Листі, фіз. особи-одержувачі ставлять 

підпис та забирають свій товар.
● Водій повертається до складу Продавця з підписаним Маршрутним листом. Продавець (як Вантажоодержувач) підписує е-ТТН.



ВАНТАЖООДЕРЖУВАЧ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ 
ПРИЙМАТИ ВАНТАЖ

Ситуація:

• Є постачальник, який відправив товар торгової мережі. Торговельна мережа з яких-небудь причин не прийняла товар частково або в повному обсязі та, 
зрештою, відмовилася від цього товару. Товар повинен бути повернутий постачальнику назад.

Рішення:

1. При виявленні невідповідності за якісними та/або кількісними показниками вантажу Покупець (Вантажоодержувач) оформляє Акт розбіжностей про 
вантаж. При цьому він має право:

a. підписати е-ТТН та прийняти вантаж з урахуванням виявлених недоліків або
b. відмовитися від товару та оформити Акт про заміну пункту призначення вантажу, вказавши Вантажоодержувачем постачальника (для 

повернення вантажу на склад Вантажовідправника)
2. Також, якщо дефекти виявлено під час прийняття товар складу покупця, то покупець має право прийняти неякісний товар на відповідальне зберігання, 

повідомивши про це постачальника. У цьому продавець зобов'язується відшкодувати всі витрати покупця, пов'язані зі зберіганням товару та її 
поверненням продавцю. При поверненні товару покупець створює:

a. акт про повернення у вільній формі або зворотну накладну
b. е-ТТН, яка заповнюється в загальному порядку (Замовник, Вантажовідправник – Покупець, Вантажоодержувач – продавець)



ПЕРЕПЛОМБУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ

Ситуація:

• Продавець, роздрібна мережа із 3 магазинів (Магазин-1, Магазин-2, Магазин-3), формує ТТН для кожного магазину - пунктом розвантаження вказує 
конкретний магазин. Усі ТТН везуться однією машиною. Продавець пломбує авто та вказує пломби у ТТН тільки для Магазину 1. Магазин 1 приймає 
товар, вибирає наступну ТТН для Магазину 2 та пломбує авто, вказуючи дані у ТТН для Магазину 2. Як реалізувати описаний процес?

Рішення:

● Для внесення змін щодо пломб можна використовувати Акт перевантаження, в якому міститься поле з інформацією про нову пломбу.
● Учасники е-ТТН-1: Замовник та Вантажовідправник – Продавець; Перевізник – АТП; Вантажоодержувач – Магазин-1.
● Учасники е-ТТН-2: Замовник та Вантажовідправник – Продавець; Перевізник – АТП; Вантажоодержувач – Магазин-2.
● Після вивантаження в Магазині-1 та зняття пломби з вантажу по е-ТТН-1, водій (як зацікавлена   в безпеці вантажу особа) створює Акт перевантаження 

(до е-ТТН-2), в якому вказує нову пломбу на своєму автомобілі. У результаті, в Магазин-2 "приїде" е-ТТН-2 із пломбою.
● Аналогічні дії проводяться з е-ТТН-3.



ЯК ПІДКЛЮЧИТИ
ПЕРЕВІЗНИКІВ ТА ВОДІЇВ ДО 

ЕЛЕКТРОННОЇ ТТН?



КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

ПЛАН ПІДКЛЮЧЕННЯ
ДЛЯ ПЕРЕВІЗНИКА

ПЛАН ПІДКЛЮЧЕННЯ
ДЛЯ ВОДІЯ

ЯК ПІДПИСАТИ ЗА ДОПОМОГОЮ 
“ДІЯ.ПІДПИС”

https://drive.google.com/file/d/11djzQJCc4xuAwrjpFa9xrSWG0PRAWIA0/view
https://drive.google.com/file/d/11djzQJCc4xuAwrjpFa9xrSWG0PRAWIA0/view
https://drive.google.com/file/d/1wOYtA9l82vpwteOEzYXyYpk3mpK2uv1t/view
https://drive.google.com/file/d/1wOYtA9l82vpwteOEzYXyYpk3mpK2uv1t/view
https://www.youtube.com/watch?v=5Jw5w2IhwUA
https://www.youtube.com/watch?v=5Jw5w2IhwUA


Діджиталізація 
логістичних процесів:

• Зменшення витрат на обмін документами 
(друк, доставка, зберігання)

• Прозорість та контрольованості процесів 
- немає можливості фальсифікувати 
документи

• Використання КЕП для надання 
документам юридичної значущості

• Повне виключення втрати і псування 
документів

• Цілісний процес обміну документами - 
відстеження всього ланцюжка і статусу 
документів по кожній поставці

При інтеграції:

• Проста інтеграція з обліковою системою, 
де знаходяться всі необхідні дані

• Робота в звичному інтерфейсі

• Повне виключення помилок при 
внесенні даних в обліковий систему

• Єдине джерело для відправки та 
отримання документів

При роботі на WEB-
платформі:

• Єдине онлайн-середовище, де 
знаходяться всі необхідні дані

• Доступ 24/7 до всіх необхідних сервісів 
при наявності інтернету

• Швидкий пошук необхідних даних для 
аналізу і надання в контролюючі органи

ПЕРЕВАГИ EDIN-ЕТТН
ЗАГАЛЬНІ



Вантажовідправник:

• Прискорення створення ТТН і 
супровідної документації (створення 
ТТН на підставі EDI і ЮЗД документів)

• Прискорення проведення 
бухгалтерських операцій по 
витрачанню товару

• Прискорення закриття поставки та 
отримання оплати за товар

• Прискорення отримання інформації 
про кількісні і / або якісні розбіжності 
при прийманні

Перевізник:

• Прискорення закриття поставки та 
отримання оплати за послуги

• Відсутність витрат на доставку оригіналів 
паперових документів замовнику 
(вантажовідправнику)

• Автоматичний підрахунок вартості 
перевезень при створенні Акта 
виконанних робіт на підставі ТТН і / або 
заявки на транспортування

• Окремий кабінет водія для підписання 
документів - доступ тільки до тих 
документів, в яких він бере участь як 
підписант

• Простий спосіб підписання ТТН - "ДІЯ 
Підпис"

Вантажоодержувач:

• Прискорення проведення 
бухгалтерських операцій з 
оприбуткування товару - зв'язок 
товарної накладної та ТТН

• Відстеження статусу документів для 
планування приймання товарів

• Автоматична перевірка коректності 
заповнення комплекту документів 
вантажовідправником

• Відсутність необхідності ручних 
операцій - внесення даних в обліковий 
систему, звірка паперових документів

ПЕРЕВАГИ EDIN-ЕТТН
ДЛЯ УЧАСНИКІВ ПРОЦЕСУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ



ДОПОМОЖЕМО ПЕРЕЙТИ НА ЕЛЕКТРОННУ ТТН
БЕЗ ЗУПИНКИ БІЗНЕСУ

ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqcookEaeIptHUmQMYOwbqhMOPCJ-xwvjGw4ZD5XS7hZ7C3w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqcookEaeIptHUmQMYOwbqhMOPCJ-xwvjGw4ZD5XS7hZ7C3w/viewform


+38 (044) 359-01-12 
EDIN

sales@edin.ua

https://edin.ua/ettn-ua

