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E para si

Parceiro de Crescimento
Acelerar o crescimento do seu negócio, integrando apenas o nosso 
módulo de notificação de faturas com os seus sistemas de faturação, 
a fim de potencializar a gestão de informações por parte dos seus 
clientes empresariais, de acordo com suas necessidades de negócio 
específicas.

Lealdade do Cliente
Orientar a lealdade do cliente tem mais sucesso com a concentração 
na oferta de serviços de valor acrescentado a clientes empresariais, o 
que torna as suas vidas quotidianas mais fáceis e, em simultâneo, retém 
esses clientes através da disponibilização de um serviço diferenciado.

Centralização no Cliente    
Adotar a transformação digital deve ir para além de efetuar apenas 
envios de faturas eletrónicas em portais da Internet. Podemos 
estender as funcionalidades do seu portal acrescentando-lhe 
serviços adicionais, que satisfaçam as necessidades dos seus clientes 
empresariais para pesquisar informações sobre as faturas.

A quem se destina?

Para os seus clientes empresariais 

Gestão de Custos 
Analisar individualmente faturas que podem ter milhares de páginas 
é uma tarefa extenuante que os gestores de negócios e os gestores 
financeiros enfrentam todos os dias. Permitir que estes efetuem 
a alocação dos custos em diferentes centros de custo ou a diferentes 
funcionários, irá facilitar e acelerar os processos de aprovação das faturas.

 
Satisfação do Cliente
Fornecer aos gestores de negócios ferramentas para conhecer e gerir 
onde é que o dinheiro está a ser gasto nas suas organizações, aumenta 
a transparência e a confiança relativamente aos fornecedores de 
telecomunicações, aumentando sem dúvida o Net Promoter Score 
(Avaliação Líquida do Promotor).

Experiência Self-Service
Os clientes podem ter flexibilidade para personalizar as dimensões 
do negócio das suas empresas, numa abordagem self-service sem o 
envolvimento dos departamentos de Telecomunicações e de TI.
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Fornecer aos seus clientes uma abordagem self-service para 
discriminar faturas em vários extratos para a alocação de custos, 
quer por unidades de negócio ou pela distribuição de orçamentos 
pelos funcionários, é uma ótima forma de lhe oferecer uma 
experiência rica e personalizada. Esta experiência pode, por sua vez, 
estabelecer um percurso para aumentar os níveis de satisfação na 
experiência do cliente e um aumento na perceção de qualidade dos 
serviços que são fornecidos pelo operador.

Benefícioss

A nossa solução de notificação de faturas será um complemento 
para os seus sistemas já existentes, nos quais trabalharemos através  
da dimensão dos documentos, permitindo que a transformação de dados 
para a notificação dos dados de faturação (no seu portal de cliente  
ou no nosso). Podemos efetuar também a sua integração em 
sistemas de clientes empresariais, com base nas preferências deles 
para visualizar s dados de faturação.

Não há necessidade de mudanças da sua parte. 
Nós acrescentamos o nosso módulo em cima  
dos sistemas de faturação já existentes.

Um novo paradigma para melhorar a experiência  
do cliente, onde seus clientes possuem autonomia 
total para gerir os custos que servem os seus negócios. 

Atributo Valores

Marcação Data e 
Hora



Transferência de Dados

Disponibilização de Dados 

Configuração da Telecom

Funções & PermissõesConfiguração

Operações

Utilizadores de  
Telecomunicações

Clientes 
Empresariais

Gestão de Contas

Módulo  
de Pós-Processamento  
de Faturação

Fornecedor de Serviços de Telecomunicações De Negócio para Negócio

Ficheiro de Saída 
para Faturação

Sistemas de Facturação
Série de aplicações  
que trabalham em conjunto

Informação agregada a partir  
de várias aplicações e convertida  
no sistema de faturação para 
um formato exportável para ser 
entregue a sistemas externos 
(impressão, portais da Web, 
ERPs,aplicações móveis)

Transferência de um grande volume  
de dados a partir dos sistemas de faturação 
da Telecom para a Infraestrutura BPP 
(PaaS local ou Saphety PaaS)

Os dados encontram-se disponíveis através  
da sua apresentação via API para integração com 
fornecedores de terceiros (Saphety Portal, Mobile, 
etc.), ou através da integração destes com o Portal  
da Telecom.

As configurações de dados  
de documentos e de ficheiros  
de saída são personalizadas durante 
a implementação do projeto

Acesso a informações 
segmentadas de acordo com  
as necessidades de negócio

Aceitação das contas empresariais  
através da integração das informações 
dos clientes via portal ou CRM 

Criar funções dinâmicas

Conexões na gestão  
de contas para massificar  
a adoção da faturação 
eletrónica

Pesquisa e detalhe dos 
relatórios para analisar  
o comportamento  
de consumo do cliente

Análise com custos 
detalhados por grupo 
funcional ou por funcionário

Comparação analítica  
e histórica das despesas  
ao longo do tempo

Entrega de informação  
no canal escolhido: portal, 
telemóvel, e-mail, ERPs, etc.

Portal de self-service para  
gerir as operações do operador de 

telecomunicações e a perceção 
dos seus clientes empresariais

Módulo Saphety que pode ser 
conectado ao ecossistema  
de aplicações da Telecom

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

CLASSIFICAÇÕES  
E TAXAS  

DE UTILIZAÇÃO

REGISTO  
DE DETALHES  
DE CHAMADA  

E DE UTILIZAÇÃO

CONTAS

• Ficheiro 
   Simples 
• Txt
• ASCII
• Outros

Fornecedor de Soluções Saphety

1

2

3

5

4

6

7

ARQUIVO  
DE DADOS

CRM  
(Sistema de Gestão 
do relacionamento  
com o Cliente)

ERPs
(Sistema de Planeamento  
dos Recursos da Empresa)

SISTEMAS  
DE MEDIAÇÃO

FILE
API
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