
Máxima eficiência
com a Faturação Eletrónica 
Desmaterialize a relação com os seus 
clientes com a solução eTransations



RigorSegurança AutenticidadeRapidez

Já não tem mãos a medir para a quantidade de faturas que envia? Hoje, a tecnolo-
gia trata de tudo com mais segurança e rigor. As relações com os seus clientes 
são agilizadas sem esforço e as suas pessoas podem dedicar-se a funções que 
geram mais valor para a organização.

A faturação eletrónica é um processo cada vez mais utilizado pelas empresas a 
nível internacional e uma grande recomendação da Comissão Europeia com vista 
a aumentar a eficiência administrativa das organizações. Quer a sua empresa seja 
fornecedora do Estado, quer forneça apenas o setor privado, a PRIMAVERA tem a 
solução de faturação eletrónica e EDI (Electronic Data Interchange) adequada 
para acelerar a troca de documentos com os seus clientes. 
 
Cumpra com segurança as obrigações legais e fiscais com a solução 
eTransactions. Esta plataforma de EDI integra automaticamente os documentos 
no ERP PRIMAVERA, permitindo-lhe acabar com erros e tarefas rotineiras que 
não geram qualquer valor.
 
Consolide a relação com os seus clientes, enquanto diminui o trabalho adminis-
trativo e a pegada ambiental da sua organização. A era da máxima eficiência 
começa por aqui. 

Digitalize a relação comercial com os seus clientes

    Mais rapidez, segurança
e rigor com a faturação eletrónica



A faturação eletrónica é uma das ferramentas que mais contribui para a fidelização 
de clientes ao aumentar a rapidez no envio de documentos, minimizar os riscos de 
perda, extravio, atrasos ou erros, garantir a autenticidade dos documentos e 
aumentar a eficiência e qualidade do serviço.
 
Com o eTransactions, todos os processos são tratados a partir do ERP PRIMAVERA, 
sem trabalho administrativo, nem perda de tempo ou de documentos. Está tudo 
integrado e parametrizado para que possa receber e enviar automaticamente os 
documentos, com toda a segurança e validade legal. 

Aumente a competitividade da sua organização através de uma solução que 
acrescenta eficiência a vários níveis:

Beneficie de um conjunto de automatismos
que aceleram o trabalho administrativo

    Troca rápida e segura
de documentos com os seus clientes

Extração automática de dados 

Integração automática no ERP

Rapidez no processamento
dos documentos

Celeridade na troca documental
com os seus clientes

Eliminação de erros nos documentos

Arquivo digital dos documentos

Notificações de entrega ao destinatário
 
Otimização das cobranças

MAIOR AGILIDADE NO 
TRATAMENTO DOCUMENTAL

Cumpre com rigor os requisitos legais 
impostos pelo Decreto-Lei n.º 
14-A/2020

Garante a receção de encomendas
de forma segura e fidedigna

Simplifica o cumprimento dos 
requisitos dos seus clientes

Cumpre todas as exigências legais e 
fiscais associadas à fatura eletrónica

Garante o arquivo digital dos 
documentos durante o período 
legalmente exigido

SEGURANÇA GARANTIDA



Agilize o envio de documentos comerciais aos seus clientes. A solução 
eTransactions integra os documentos eletrónicos no módulo de vendas do ERP 
PRIMAVERA para que possa tratar de tudo automaticamente, sem erros nem 
trabalho administrativo.

Simplifique o processo de faturação
eletrónica com os seus clientes

Digitalização do envio de documentos aos seus clientes

Envio seguro de documentos aos seus clientes

Setor
Público

Setor
Privado

Pessoas
Singulares

Empresa

Envia



Garanta o cumprimento das normas legais
e elimine a carga administrativa

Desmaterialize o processo de envio de documentos e reduza custos de operacio-
nalização relacionados com papel, selos ou envelopes. 

1. Redução de custos 

Responda aos diferentes requisitos das entidades públicas com as quais se 
relaciona com uma solução fácil de parametrizar e integrar com o ERP.

2. Cumprimento da obrigatoriedade da fatura eletrónica 
 nos Contratos Públicos 

Ofereça respostas atempadas e com maior rigor aos seus clientes. Não deixe 
escapar prazos e minimize erros de processamento.  

3. Mais proximidade 

Garanta maior rigor e fiabilidade dos dados através da integração automática dos 
documentos diretamente no seu sistema de gestão.

4. Diminuição de falhas

Assegure o cumprimento dos requisitos de autenticidade dos dados e garanta o 
cumprimento da legislação aplicável à fatura eletrónica e ao arquivo digital.

5. Mais segurança

Elimine custos relacionados com papel, selos ou envelopes e reduza os custos 
fixos de operacionalização. 

6. Poupança de recursos

Posicione-se como uma organização de referência no que respeita à política de 
responsabilidade ambiental corporativa através desta solução paper free.   

7. Mais responsabilidade ambiental

    Vantagens da Faturação Eletrónica 
na relação com clientes



/primaverabss

/primaverabss

/primaverabss

/company/primaverabss

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


