
POR QUE A SAPHETY?

Saphety é:
Simplificar os processos
e agilizar o negócio.

A Saphety é líder em soluções P2P (Purchase to Pay), na otimização de processos,  sincronização de dados e 
mídia para as organizações membros da GS1  em escala mundial.
 A Saphety pertence ao maior grupo privado português – o grupo Sonae – que conta com 40.000 colaboradores 
em 66 países, mais de 6.800 clientes e 50.000 usuários em mais de 20 países. Além das áreas de IT e 
Telecomunicações, o grupo Sonae tem presença marcante em diversos setores como o varejo, o mercado 
imobiliário e a indústria.
Estamos presentes na Europa, na América Latina, na África e na Ásia onde, através dos nossos escritórios ou 
parcerias locais, desenvolvemos, implementamos e apoiamos as nossas próprias soluções em software, com o 
intuito de oferecer ao mercado soluções inovadoras com base em tecnologia de ponta.

A QUEM AJUDAMOS E POR QUE?

Os nossos produtos refletem a nossa missão e 
valores, tanto no que diz respeito às pequenas e 
médias empresas, como aos negócios e empresas  de 
maior dimensão. O nosso objetivo é tornar os 
negócios eficientes e lucrativos através de uma 
redução nos custos e na implementação de soluções 
tecnológicas sustentáveis.

A Saphety em números...

12 ANOS DE EXPERIÊNCIA

20 PAÍSES COM SOLUÇÕES SAPHETY

6.800 CLIENTES

50.000 USUÁRIOS DA NOSSA PLATAFORMA

Na Saphety, os clientes recebem total apoio para trocar e alinhar informações comerciais com seus parceiros, assim 
como efetuar transações de documentos eletrônicos. Nosso objetivo é oferecer soluções inovadoras ao mercado, 
com tecnologia de ponta para empresas de todos os segmentos e dimensões.
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AS NOSSAS SOLUÇÕES

As soluções Saphety purchase-to-pay permitem a completa desmaterialização do processo de compra, desde a 
necessidade de identificação até o pagamento.

SaphetyGov é uma plataforma de aquisição eletrônica pública que permite gerenciar todo o processo de licitação de 
uma forma simples, segura e transparente. A eficiência e rapidez dos procedimentos levam ao aumento da 
competitividade, à redução dos custos e à obtenção de melhores resultados econômicos.

A solução SaphetyBuy permite que as empresas padronizem e automatizem, tanto o processo de compra como o 
relacionamento com fornecedores através do uso de um portal de compras personalizado com a imagem corporativa 
do cliente, e onde os usuários habilitados tem acesso a contratos que são centralmente negociados. Esta solução 
permite o controle online do processo de compra, desde a requisição, passando pela aprovação, o recebimento da 
mercadoria e o registro das faturas do fornecedor.

Através do SaphetyDoc – Solução de tráfego de mensagens eletrônicas & Nota Fiscal Eletrônica, é possível enviar e 
receber notas fiscais eletrônicas para os seus parceiros comerciais e converter todas as faturas para o formato 
digital completamente de acordo com as normas legais e fiscais. Isto traduz-se numa clara economia de recursos e 
espaço, assim como na redução dos custos.

COMO AGREGAMOS VALOR?

Eficiência
Simplificação

Sustentabilidade
Lucro

Despesas
Erro humano
Burocracia

Papel

O know-how obtido através da capacidade de 
otimizar soluções e plataformas em mais de 20 
países, permite que nossas atividades e fluxo de 
trabalho tenham um valor acrescentado. O DNA da 
Saphety está levando a eficiência, a transparência, a 
desmaterialização e a sustentabilidade de negócios, 
a um nível superior de qualidade.

CONHEÇA AS EMPRESAS, OS NEGÓCIOS
E AS SOCIEDADES POR AÇÕES QUE
COMPARTILHAM O DNA SAPHETY

INTEGRAÇÃO ERP

AQUISIÇÃO ELETRÔNICA PÚBLICA
Gerencia todo o processo de forma

simples, segura e clara.

PLATAFORMA DE COMPRAS ELETRÔNICAS
Gerenciamento de todas as fases

do processo de compra, desde a identificação
do pedido até a compra efetiva

NOTA FISCAL ELETRÔNICA & EDI
Desmaterialização do processo de fatura,

desde a emissão da fatura até a
aprovação correspondente.

www.saphety.com

Para mais informações
use o seu smartphone:

Para solicitar mais informações
sobre as soluções Saphety

por favor contate:

contato.brasil@saphety.com

Lisboa | Madri | Luanda | Bogotá | São Paulo - Tel. +55 11 3441 8300


