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Centros de Custos

de transações eletrônicas

ERP e
soluções de
contabilidade
no mercado

das chamadas
para a central de
atendimento é
para solicitar
cópia ou detalhes
da fatura

de economia no
processamento das
faturas

de faturas manuais
possuem dados
inconsistentes
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processadas
anualmente no
setor B2B

Campanhas
de Faturas

Maior
Satisfação
do Cliente

50%

172 Bilhões

20-30% 42 Bilhões

40-60%

+10K

Divisão de Cobrança

+95%
de taxa de leitura
em iniciativas
promocionais

20 dias
de antecipação em
pagamentos B2B

meses para o retorno
do investimento

6-18

Como eu posso ter certeza
que não tenho problemas

com meu faturamento?

para aprovar uma fatura
para pagamento

23-27 dias

de faturas transacionadas
pelo mundo anualmente

500 Bilhões

Um Novo Mundo de Oportunidades no Faturamento

ebilling
Electronic Bill Presentment



Saphety eBilling é uma solução de apresentação eletrônica adequada aos 
requisitos de emissores de grandes volumes de fatura, ajudando-os a reduzir os 

custos de faturamento e melhorando sua oferta de serviços junto aos seus 
clientes.

Integração com múltiplos ERPs

Relatórios e monitoramento de negócios Apoio a gestão de custos

Entrega e apresentação de documentos

ReconciliaçãoCampanhas de Marketing

O que você pode esperar de nós?

Com arquitetura orientada a serviços, 
permitindo uma troca fácil de informações 

com os sistemas atuais de faturamento.

Portal web personalizado e canais de 
distribuição para grandes emissores de 

faturas, como um gateway para seus clientes 
para entrega e apresentação de documentos.

Inteligência de negócio sobre os dados, 
transformando em informação de valor e 
conhecimento para análise de negócio.

Distribuição dos custos e visualização da 
fatura para análise dos custos por 

empregados ou por centros de custos.

Campanhas promocionais nos documentos 
entregues articulado com o segmento e perfil 

dos clientes.

Facilitar e acelerar o processo de pagamento 
da fatura com a integração com múltiplos 
provedores de serviços de pagamentos.

saphety.com


