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SDS cyfrowy przepływ dokumentów

SDS to ustrukturyzowana 
komunikacja cyfrowa pomiędzy 
Finansującym/Wynajmującym 
a Dealerem (sprzedawcą) w 
wersji API i WWW

Pozwala na wymianę między 
stronami informacji oraz 
dokumentów w postaci 
plików xml z załącznikami

Zakres wymiany obejmuje 
zapytania ofertowe, ofertę, 
zamówienie, potwierdzenie 
danych przedmiotu, protokół 
odbioru oraz fakturę



poprawa doświadczeń 
wspólnych klientów 

dealerów i firm 
leasingowych poprzez 

skrócenie czasu procesu 
realizacji finansowania oraz 

przekazania przedmiotu 
leasingu w użytkowanie;

osiągniecie 
maksymalnej 

korzyści z wdrożenia 
Krajowego Systemu 

eFaktur
(Ministerstwo 

Finansów);

obniżenie koszów 
związanych z obsługą faktur 

wszystkich faktur 
wymienianych między 

dealerami a finansującymi 
(np.: kosztów zakupu 
przedmiotu lub jego 

serwisowania);

zmniejszenie nakładów 

poprzez automatyzację 

procesów, redukcję 

błędów i czasu na 

korekty oraz właściwe 

przypisanie sprzedaży do 

okresu rozliczeń;

projektowa współpraca 
organizacji importerów, 

dealerów, firm 
leasingowych i najmu 

długoterminowego w celu 
wypracowania wspólnych 

standardów, rozwiązań 
poprawiających jakość 

obsługi klientów, 
ograniczenia ryzyka 

dla branży.

Kluczowe cele SDS 

SDS jest standardem wypracowanym przez branżę leasingu, stworzonym w oparciu o Krajowy System e-Faktur. 
Główne cele usługi SDS, która przyspiesza procesy finansowania przedmiotu leasingu, to:



Symbioza SDS z KSeF – logiczne powiązanie dokumentów

Współistnienie SDS z Krajowym Systemem
e-Faktur (KSeF) oznacza:

o wdrożenie dokumentów 
komplementarnych do KSeF dla 
ustrukturyzowanej komunikacji cyfrowej 
pomiędzy Finansującym – Dealerem;

o logiczne połączenie między KSeF i SDS;

o zapewnienie dostępu do 
ustrukturyzowanych usług dokumentów 
w tych samych kanałach:

• API (backend),

• WWW (frontend).
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Interakcja przez systemy dziedzinowe

Platforma SDS jest 
gotowa do integracji

SDS ‚działa w tle’ i będzie 
zintegrowany z systemami 
dziedzinowymi Finansujących
oraz Dealerów

Funkcje SDS zostaną zaszyte 
w aplikacjach, z których na co 
dzień korzysta branża                 
leasingu i branża dealerska

Dzięki takiemu rozwiązaniu 
użytkownicy SDS nadal 
korzystają z dobrze sobie 
znanych aplikacji, bez 
konieczności obsługi nowego 
systemu

SDS będzie dostępny w 2 wersjach: 
• Broker SDS z wystawionym API 

do integracji systemowej
• Aplikacja www dostępna z 

poziomu przeglądarki



Prezentacja SDS – rozmowa backendu z frontendem



Po co SDS stronie dealerskiej?

Poprawa procesów dot. zakupu przedmiotu leasingu (ofertowania, zamawiania, fakturowania) poprzez:

o skrócenie czasu realizacji poszczególnych procesów;

o usprawnienie pracy oraz zmniejszenie nakładów, dzięki:

• redukcji liczby korekt,

• ograniczeniu liczby błędów,

• właściwemu przypisaniu sprzedaży do okresu rozliczeń (rejestracja w miesiącu sprzedaży);

o poprawa cashflow – skrócenie czasu opłacania faktur;

o docelowo przyspieszenie procesu rejestracji pojazdu:

• poprzez usprawnienie generowania dokumentów do wniosku składanego administracji publicznej, 

• automatyzację procesu rejestracji (automatyczne wypełnianie wniosku, statusy realizacji sprawy).

Dzięki SDS narzędzia dealerskie mogą być pozycjonowane jako usprawniające procesy ofertowania, 
zamówień, a docelowo będą wspierały proces rejestracji, obsługi serwisowej czy też likwidacji szkód. 



Plan wdrożenia SDS oraz rozwój nowych obszarów

Wsparcie procesów serwisowych i napraw

Wsparcie procesów rejestracji pojazdów

Fala II 

Baza systemu SDS gotowa do integracji, obsługa warstw WS i WWW

Zintegrowane systemy 6 firm leasingowych Fali 1

• 7-9 grup dealerskich

• 6 firm leasingowych

Wymiana dokumentów dla klientów

ETAP 1
Dokumenty strukturyzowane 

przy zakupie środków leasingu 

sierpień 2022 – FALA 1 grudzień 2022 – FALA 2cji pojazdów

• do 70% firm dealerskich

• do 80% firm leasingowych
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