
PORQUE O FAZEMOS?

Saphety é:
Simplificar processos
e acelerar negócios.

A Saphety é uma empresa líder em soluções purchase-to-pay, otimização de processos de negócio e 
sincronização de dados de informação e multimédia para as MO’s mundiais, GS1.
A Saphety pertence ao maior grupo não financeiro português - Grupo Sonae, com mais de 40.000 colaboradores 
em 66 países. Para além do setor das telecomunicações, o Grupo Sonae está também presente no Retalho, 
Imobiliário, Indústria e outras áreas de negócio.
Com uma presença direta e indireta na Europa, América Latina, Africa e Asia, através de escritórios locais e/ou 
parceiros locais, a Saphety desenvolve, implementa e dá apoio das soluções de software, sendo o objetivo 
disponibilizar no mercado serviços e produtos inovadores com tecnologias de última geração. 

QUEM AJUDAMOS E COMO?

As nossas soluções permitem às empresas, de 
qualquer dimensão, aumentar a sua eficiência 
através da redução de custos, poupança de tempo, 
maior transparência e maximização da agilidade das 
operações financeiras, através do sistema 
automatizado e integrado de ciclo purchase-to-pay, 
possibilitando às empresas gerir e controlar o ciclo de 
vida de todas as transações.

A Saphety em números...

12 ANOS DE EXPERIÊNCIA

20 PAÍSES COM SOLUÇÕES SAPHETY

6.800 EMPRESAS CLIENTES

50.000 UTILIZADORES DAS NOSSAS PLATAFORMAS

Na Saphety ajudamos os nossos clientes a desmaterializar modelos de negócio, assim como a efetuar a troca de 
documentos eletrónicos entre parceiros, compradores e fornecedores, desde a encomenda ao pagamento em 
empresas e negócios de toda a escala. 

ESCRITÓRIOS

PARCEIROS

LISBOA
MADRID

SÃO PAULO

BOGOTÁ

MÉXICO

QUÉNIA
LUANDA

BÁLTICOS
CAZAQUISTÃO



AS SOLUÇÕES

As soluções Purchase-to-Pay da Saphety permitem a total desmaterialização do processo de compra, desde a 
identificação da necessidade até ao pagamento.

O SaphetyGov é uma Plataforma de Contratação Púbica Eletrónica que permite a gestão de todo o processo de 
concursos de forma simples, segura e transparente. A eficiência e rapidez dos processos melhora a competitividade, 
a redução de custos e a obtenção de melhores negócios. 

O SaphetyBuy permite às empresas normalizar e automatizar o processo de compra e as relações com 
fornecedores. A solução oferece funcionalidades a jusante e a montante deste processo, permitindo a sua total 
desmaterialização, tais como Agregação de Necessidades, Requisitos Internos, Gestão de Stocks, Gestão de 
Contratos, alavancando os benefícios de utilizar a solução.

Com a solução SaphetyDoc, poderá enviar e receber documentos eletrónicos de negócio com os seus parceiros 
comerciais e passar todo o tipo de documentos para o formato digital em total conformidade legal e fiscal, o que se 
traduz numa clara poupança de recursos, custos e espaço.

COMO ACRESCENTAMOS VALOR?

Eficiência
Desmaterialização
Sustentabilidade

Rentabilidade

Custos
Erros humanos

Processos
Papel

Lisboa | Madrid | Luanda | São Paulo | Bogotá

A nossa proposta de valor consiste na 
implementação de soluções globais que 
possibilitem a desmaterialização segura de 
processos de negócio, permitindo às 
empresas reduções de custos, aumentos 
de eficiência e produtividade, bem como 
ganhos de sustentabilidade.

EMPRESAS, NEGÓCIOS E CORPORAÇÕES
QUE PARTILHAM O ADN SAPHETY

INTEGRAÇÃO ERP

CONTRATAÇÃO PÚBLICA ELETRONICA
Gestão de todo o processo de forma

simples, segura e transparente.

COMPRAS ELETRÓNICAS
Gestão integrada de todas as etapas

do ciclo de compra, desde a identificação
de necessidades à efectivação da compra.

FATURAÇÃO ELETRÓNICA
Desmaterialização do processo

de faturação, desde a sua emissão ao
envio e respetiva aprovação.

Para solicitar mais informações
sobre as soluções Saphety

por favor contacte:

info@saphety.com

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


