
A Faturação via Eletrónica da Saphety combina vários métodos de envio de faturas eletrónicas (apresentação on-line, por email 
..) com um programa de adoção destinado a garantir o sucesso da sua implementação.

O sucesso de uma proposta de faturação eletrónica depende basicamente das taxas de adoção de clientes.

O sistema EBPP da Saphety auxilia as empresas a maximizar as taxas de adoção, a poupar custos e a contribuir para uma 
maior proteção do ambiente. 

A OPORTUNIDADE DA TELCOS NO PROCESSO DE FATURAÇÃO 

O CASO COMERCIAL DA TELCOS 

FATURAÇÃO ELETRÓNICA DA SAPHETY 

"A apresentação e pagamento de faturas eletrónicas 
(EBPP) move o dinheiro mais rapidamente, reduz o 
outsourcing em vendas diárias (DSO), reduz as contas a 
receber (AR), as despesas gerais e melhora as relações 
comerciais com várias partes interessadas." Gartner

CUSTOS

A SATISFAÇÃO 
AO CLIENTE

EFICÁCIA DA FATURAÇÃO

• Reduz os custos de faturação em 
   suporte papel, incluindo a sua 
   impressão, envio por correio/selos e 
   remessa de pagamento 

• Poupança de 1.00 Euro a 1.50 Euros 
   por Fatura em Custos de Faturação

MARKETING INTERATIVO

• Cria melhores relações com os clientes / 
   novas oportunidades de marketing
• Poupança de custos relativos a 
   marketing, expedição e impressos.

• Poupança de 0.02 Euros por Inserção em 
   Marketing / Publicidade
• Poupança de 0.50 Euros por Fatura em 
    Expedição de Material Informativo ao Cliente 

(E-CARE) 

• Serviço de Apoio aos Clientes 
• Maior acessibilidade dos 
   serviços de apoio aos Clientes

• Poupança de 5 Euros 
   por chamada em custos 
   de serviços de apoio 
   à faturação 

DE QUE MODO?
• Através da escolha de uma solução de 
    apresentação e pagamento de faturas via 
    eletrónica
• Disponibilizando ferramentas ao cliente que 
    permitam melhor gestão e compreensão das 
    suas faturas

PARA REDUZIR 
• Custos de Faturação associados com a 
   impressão e envio de Faturas em formato  
   papel aos clientes.
• Custos de suporte associados com as 
   questões relativas a faturação por parte 
   dos clientes

E PARA MELHORAR
• Oferece um melhor serviço aos clientes 
   individuais e empresariais 

DE QUE MODO?
Aos Clientes Empresariais:
• Oferecendo aos clientes empresariais a capacidade 
   de desenvolverem uma análise sobre as suas faturas 
• Dividindo a fatura em centros de custo
• Facilitando a integração da fatura com os seus ERP’s

Aos Clientes Individuais:
• Receberem a fatura em qualquer local que pretendam
• Disponibilizar ferramentas de tráfego de estatísticas



COMO FUNCIONA 
O SISTEMA 
DA FATURAÇÃO 
ELETRÓNICA? 

• Integração de pagamento online da fatura e a apresentação de 
   processamento com análise das características dos dados de faturação;
• Mecanismo de entrega por email paralelamente com uma apresentação 
   online de faturas para maximizar a adopção do cliente (estratégia push)
• Solução Out-of-the-box com interfaces documentados para ligação a 
   sistemas externos, permitindo uma perfeita integração com os sistemas 
   ERP e CRM do emissor da fatura. 
• Integração com o Salesforce.com para uma gestão de campanhas de 
   marketing
• Instalação no local ou alojado num datacenter seguro da Saphety em 
   modelo SaaS

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA FATURAÇÃO ELETRÓNICA DA SAPHETY: MODELO DE NEGÓCIO

Software e Serviços 
• Licença de Software
• Implementação e Personalização de Serviços
• Manutenção e Suporte anuais

SaaS - Implementação e Personalização de Serviços
Taxa mensal
• Licença de software proporcional ao número de faturas eletrónicas
• Todos os componentes da infraestrutura
• Manutenção e Suporte

PARA UTILIZADORES EMPRESARIAIS 
• Define orçamentos e estrutura organizativa 
• Define centros de custos e o seu mapeamento com 
   informação sobre faturação
• Relatórios configuráveis focados em estruturas 
   organizativas  e padrões de utilização
•Efetua o download de relatórios em diversos formatos 

PORTAL DO CLIENTE

CERTIFICAÇÃO ELETRÓNICA DE DOCUMENTOS
• Suporta diversas assinaturas standard (XMLDSIG, XADES, 
   Edifact, SMIME, Outras) 
• A validação de assinaturas e encriptação de documentos 
   garantem a integridade dos documentos e a validação da 
   sua origem.
• As validações são realizadas quer a nível de sintaxe (testes 
   de conformidade standard) quer a nível de regras 
   comerciais. As validações são realizadas utilizando um 
   sistema de validação configurável (configurável em tempo
   de execução).

VALIDAÇÃO E ASSINATURA DIGITAL

• Apresentar aos Clientes mensagens específicas, baseadas 
   em informação demográfica e dados de faturação
• Apresentar as referidas mensagens no portal do cliente e 
   em templates de email enviados aos clientes

CAMPANHAS DE MARKETING

INTEGRAÇÃO COM UM FORNECEDOR EXTERNO DE EMAILS EM MASSA
• O sistema EBPP da Saphety pode ser integrado em sistemas CRM  

SISTEMAS DE EMAIL
• Entrega por email de faturas e declarações aumenta de forma dramática a adopção 
   de clientes.
• As faturas eletrónicas permanecem disponíveis a qualquer momento no portal do 
   cliente.
• As faturas eletrónicas são documentos seguros enviados por email.
• A reconciliação de relatórios de entrega e recibos garante ao emissor das faturas que 
   os emails foram rececionados.
• As declarações e faturas incluem uma opção de pagamento directamente no 
   documento.
• Os templates de email podem ser personalizados de acordo com grupos de clientes.

NOTIFICAÇÕES PARA APLICAÇÕES MÓVEIS
•  Gestão de Notificações encontra-se disponível para notificações configuráveis 
    pelo utilizador e notificações de sistema: Novas faturas eletrónicas, notificação 
    de data de pagamento, alteração de password.
•  O utilizador poderá configurar quando e como deseja receber uma notificação. 
•  Novas funcionalidades

GESTÃO DE NOTIFICAÇÕES PUSH

As conversões podem também ser aplicadas diversas vezes ao mesmo documento. Um ficheiro plano pode ser convertido num ficheiro XML e num ficheiro PDF. 

Sistemas de conversão utilizam traduções XSLT normalizadas. Isto significa que qualquer especialista XML/XSLT pode implementar e alterar traduções 
existentes. Não será necessária formação em ferramentas destinadas ao mapeamento proprietário.

Se incluído num fluxo de trabalho, o sistema de tradução aplica as transformações definidas durante a fase de implementação para cada documento. 

As conversões poderão ser de qualquer tipo, de um ficheiro XML para outro ficheiro XML, de um ficheiro plano para um ficheiro XML, ou de qualquer tipo de 
ficheiro de dados para um PDF.

Conversões entre ficheiros: 

TRADUÇÃO

PARA INTERFACE SELF SERVICE 
• O Portal do Cliente é o sistema interface para clientes. 
• Interface personalizável que utiliza templates 
• Processo de registo para novos clientes, com criação da conta e integração 
   com o sistema de faturas CRM/ERP
• Configuração de notificações 
• Download de documentos (em diversos formatos)
• Relatórios e estatísticas pré-configurados baseados em informação de faturas
• Áreas pré-definidas para campanhas de marketing 
• Para utilizadores empresariais, download de ficheiros específicos com 
   mapeamento de centro de custos.
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Para solicitar mais informações
sobre as soluções Saphety

por favor contacte:

info@saphety.com

www.saphety.com
Para mais informações
use o seu smartphone:

Mapeamento dos 
centros de custos


