
Faturação Eletrónica rápida e segura 

PRIMAVERA eDoc Exchange 



    Garanta uma gestão
integrada e rápida do negócio

Ainda perde tempo e recursos valiosos a tratar do envio e recebimento de faturas
e outros documentos comerciais? Hoje, todo este investimento é desnecessário.
A faturação eletrónica já está a tornar-se uma realidade nas organizações e será 
ainda mais acentuada nos próximos tempos.
 
A digitalização de faturas e outros documentos com valor contabilístico é hoje 
uma prioridade nas organizações públicas, e privadas, quer seja por imposição 
governamental no que respeita às entidades públicas e fornecedoras do Estado, 
através da obrigatoriedade da implementação da faturação eletrónica, quer seja 
para garantir eficiência estratégica relacionada com custos, autenticidade, 
rapidez e eficiência.
 
E na sua organização, ainda continua a perder tempo e recursos com o tratamento 
manual dos processos de compra, faturação e outros? Ganhe produtividade e 
reduza custos operacionais com a solução de EDI, Electronic Data Interchange,
da PRIMAVERA.

Impulsione a desmaterialização e aposte
na sustentabilidade, rapidez e eficiência

RigorSegurança AutenticidadeRapidez



    eDoc Exchange:
uma solução à medida das 
necessidades de cada organização

Consolide a relação com todos os seus parceiros de negócio

Suporte nativo à 
desmaterialização 
dos processos de 
gestão da despesa

Controlo rigoroso dos 
limites financeiros do 
CCP, LCPA e outros 
fundos disponíveis

Parametrização e 
integração nativa 
com ERP 
PRIMAVERA

Cumprimento 
rigoroso dos 
requisitos legais 
impostos pelo 
Decreto-Lei n.º 
14-A/2020

ESTADO                                           

Desmaterialização de 
todos os documentos 
associados aos 
processos de compra 

Eliminação de atrasos, 
erros e trabalho 
manual de tratamento 
dos documentos

Suporte nativo a 
todos os processos 
de despesa

Adaptação 
aos workflows, 
processos e requisitos 
específicos de cada 
organização

FORNECEDORES                               

Desmaterialização 
completa da troca 
documental com
os seus clientes 

Receção de 
encomendas de forma 
segura e fidedigna 

Rapidez de respostas 
aos pedidos dos 
seus clientes

Cumprimento de 
todos os requisitos 
legais associados à 
fatura eletrónica 

CLIENTES

Com a solução eDoc Exchange pode digitalizar toda a troca documental com os 
seus parceiros de negócio, quer estes integrem a Administração Pública, quer 
sejam organizações do setor privado. 

Esta plataforma global de EDI suporta vários formatos de ficheiros, é parametrizá-
vel e perfeitamente ajustável aos workflows de cada organização. 



A plataforma de EDI e faturação eletrónica  da PRIMAVERA simplifica a troca 
documental com os seus fornecedores através do processamento automático de 
ficheiros de diversos formatos e respetiva integração na área de compras do ERP 
PRIMAVERA. 

Troca automática de documentos com os fornecedores

Garanta rapidez e segurança absoluta da informação trocada com os seus fornecedores

    Reforce a relação 
com os seus fornecedores 
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Simplifique o envio de faturas e outros documentos comerciais aos seus clientes. 
A plataforma eDoc Exchange integra os documentos eletrónicos no módulo de 
vendas do ERP PRIMAVERA para que possa tratar de tudo automaticamente, sem 
erros, nem trabalho administrativo. 

Troca automática de documentos com os clientes
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Garanta rapidez e segurança absoluta da informação trocada com os seus clientes

    Agilize o envio de 
documentos aos seus clientes 



Administração
Pública

Envia
e Recebe

Setor
Público

Setor
Privado

Setor
Público

Setor
Privado

Cidadãos/ 
Munícipes

PRIMAVERA
eDoc 

Exchange

Cumpra com todo o rigor as diretrizes legais associadas à faturação eletrónica, 
seja no setor público, seja no privado. Esta solução dá-lhe a segurança no cum-
primento da legislação e a confiança que só uma tecnológica com quase 30 anos 
de experiência lhe poderá garantir.

Troca automática de documentos com os fornecedores

    Adira com segurança  
à faturação eletrónica 

Garanta rapidez e segurança absoluta da informação trocada com os seus clientes



A implementação de uma solução de faturação eletrónica garante-lhe vantagens 
transversais, de entre as quais se destacam: 

Ao automatizar o processo de emissão e receção de faturas, notas de encomenda 
e outros documentos com valor contabilístico irá libertar recursos para operações 
de maior valor acrescentado e diminuir os custos operacionais e outros relaciona-
dos com o arquivo físico.

1. Otimização de recursos

Com a digitalização e automatização de processos, a possibilidade de erro na 
introdução de documentos é minimizada. As faturas, notas de encomenda e outros 
documentos são integrados automaticamente no ERP, estando garantida a integri-
dade e autenticidade dos valores.

2. Diminuição de falhas

Por se tratar de um documento digital assinado eletronicamente, as faturas ou 
outros documentos comerciais têm validade fiscal e está garantida a autenticida-
de, fiabilidade e inviolabilidade de toda a informação.

3. Incremento de segurança

Um sistema de notificações permite saber quando o documento foi recebido pelo 
destinatário, conferindo-lhe um elevado nível de controlo sobre o estado de cada 
documento. 

4. Máximo controlo das transações

A digitalização acaba com as pastas de arquivo e processos manuais demorados. 
Esta solução arquiva digitalmente as faturas pelo período legalmente exigido, dez 
anos, e simplifica o acesso aos documentos.

5. Facilidade de consulta

Ao aderir à faturação eletrónica estará a otimizar recursos, não só a nível de 
custos, mas também do ponto de vista ambiental, destacando-se como uma 
organização ambientalmente responsável.

6. Reforço da sustentabilidade

    Conquiste a máxima eficiência 
administrativa e minimize custos
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PRIMAVERA
Business Software Solutions
www.primaverabss.com

 

PORTUGAL

Braga

Edifício PRIMAVERA
Lamaçães
4719-006 Braga

Lisboa

Edifício Arquiparque ll 
Av. Cáceres Monteiro 
nº10, 1º Norte, 
1495-192 Algés

www.primaverabss.com/pt
T  (+351) 253 309 900
T  (+351) 919 204 462
comercial@primaverabss.com

ESPANHA

Madrid
Calle Alcalá 54, 4º izquierda 
28014 Madrid

www.primaverabss.com/es
T  (+34) 910 606 874
comunicacion@primaverabss.com

 
 

 

ANGOLA

Luanda

Loanda Towers, Torre B, 21º piso
Escritório nº 2, Rua Gamal Abdel Nasser 
Ingombota – Luanda

www.primaverabss.com/ao
T   (+244) 222 440 450 
comercial_ao@primaverabss.com

MOÇAMBIQUE

Maputo

Av. Vladimir Lenine, Nº 174
Ed. Millennium Park – Torre A 
8º Andar Esq.
Maputo 

www.primaverabss.com/mz
T  (+258) 21 303 388
comercial_mz@primaverabss.com

CABO VERDE

Ilha de Santiago
Rua Achada Santo António 
Prédio da Câmara de Comércio 
e Serviços de Sotavento (CCISS) Piso 2 
Cidade da Praia  

www.primaverabss.com/afr
T  (+238) 356 37 73
comercial_cv@primaverabss.com


