Multinacional de Serviços Digitais

SOLUÇÃO Requisito Legal
FATURA ELETRÓNICA
TRANSMISSÃO TELEMÁTICA | ASSINATURA ELETRÓNICA | AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS
Controle o seu processo de emissão de faturas eletrónicas através de SAP de forma simples,
integrada e cumprindo todos os requisitos legais e regras definidas pela eSPap,
Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública

Vantagens
Cumprir com a legislação em vigor publicada
pela Autoridade Tributária Portuguesa
Dispor de uma solução escalável e compatível
com qualquer entidade de certificação
Contribuir para a modernização dos
sistemas de informação
Reutilizar investimentos já realizados
Encurtar os ciclos de processamento,
incluindo a cobrança
Reduzir erros humanos
Processos mais económicos em relação aos
processos tradicionais (papel)
Facilitar e simplificar o acesso às faturas
armazenadas

A faturação eletrónica é um equivalente funcional da faturação em
papel e consiste na transmissão das faturas ou documentos análogos
entre emissor e recetor por meios eletrónicos (ficheiros informáticos) e
telemáticos (de um sistema informático para outro), num formato
acordado (PDF, UBL 2.1, eSPap... ) e assinados digitalmente com
certificados reconhecidos.
De acordo com o que está definido nas diferentes normas que regulam
a troca de faturas eletrónicas, o emissor tem uma série de obrigações
que são:
• Ter o consentimento do destinatário
• Criação da fatura de acordo com a legislação
• Conversão para o formato legal eSPap
• Assinatura eletrónica reconhecida ou em formato aceite
• Encaminhamento telemático ao recetor
• Conservação durante o período estabelecido pelas regras vigentes
• Acessibilidade completa
Todos estes aspetos estão contemplados na nossa solução invoic_e PT
que, com as adaptações mínimas feitas nos sistemas do cliente,
possibilita a criação de faturas eletrónicas válidas a partir de SAP e o
seu envio para a plataforma de eSPap de forma automática.

Melhorar o serviço ao cliente
Facilitar a relação comercial, nacional
e internacional
Reduzir o impacto no meio ambiente

Legislação Aplicável
A solução abrange por todos os requisitos legais reconhecidos
tanto no Decreto lei n. 28/2019 de 15 de Fevereiro como no
Decreto-lei n. 123/2018 de 28 de Dezembro

VOLUME DE FATURAS

Cenários Possíveis - Solução Escalável
Orientado às organizações com um volume médio/alto
de faturas, múltiplas empresas e grandes exigências de
integração com diferentes processos ou sistemas

+20

PI

CLIENTES DE TODOS
OS SETORES

+2.000.000

Orientado às organizações com um baixo
volume de faturas, com uma ou duas empresas
e exigências básicas de integração

FATURAS GERIDAS

COMPLEXIDADE DA FATURA

Características

Autenticação

Legalidade
Geração de Formato UBL2.1 eSPap.
Integração com o portal da Fatura
Eletrónica na Administração Pública
- Portal da FE-AP - utilizando a
plataforma da SaphetyDOC

• Suporta qualquer
certificado digital
reconhecido
• Algoritmo de
assinatura XMLDsig

Legibilidade

Integridade
• Processo ininterrupto desde a
geração até á entrega ao cliente
• Opção de custódia no sistema
de gestão documental aplicando
políticas de retenção

• Criação de PDF para
‘visualização’ do formato
UBL2.1 eSPap
• Opção de acesso a partir do
objeto fatura emitida em SAP

Descrição da Nossa Solução
A nossa solução abrange os diferentes cenários de faturação possíveis no âmbito SAP, sendo compatível com o módulo SAP Sales
and Distribution (SD), podendo gerir o envio de faturas eletrónicas tanto de monoempresas como de multiempresas.
A solução pode ser implementada em modo stand-alone ou como um serviço dentro de uma ferramenta de integração de sistemas
como SAP Process Integrator. Dispomos de diferentes conectores para o armazenamento das faturas em sistemas de gestão
documental corporativos como OpenText, EMC Documentum, IBM FileNet, Oracle, etc... assim como a possibilidade de
armazenamento de faturas no próprio SAP ECC.
Além de aplicar a assinatura eletrónica avançada para a criação do formato UBL2.1 eSPap para a comunicação com a plataforma
FE-AP da eSPap, pode também criar a fatura legal em PDF ou xml para enviar a outros portais ou por email.
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Módulos Opcionais
Integração com SAP PI

Confirmação de receção de email

Envio de relatórios de acompanhamento

Consulta de Estados de Fatura

Conversor formato UBL2.1 para PDF

Integração com Portal de clientes

Projeto de Retorno Total
As poupanças e eficiências obtidas com a nossa solução não são apenas para a área Económico-Financeira, mas também para
outras áreas da empresa como Tecnologias da Informação ou o departamento Comercial, além do próprio Fornecedor.

FINANÇAS

COMERCIAL

Redução dos custos de processamento de cada
fatura

Processo de aprovação mais simples
Acesso às faturas abertas e ao histórico em
qualquer altura

Mudança para atividades de maior valor acrescentado
Otimização do capital circulante líquido

Maior qualidade de informação para
melhorar o processo de tomada de decisão

Funcionalidades para o cumprimento das normas
(SOX,LSI…)

Elementos de Retorno Qualitativo
CUSTOS

RENDIMENTO

100

100
< 50

> 50

TI

FORNECEDOR

Redução de custos de interfaces

Gestão de disputas facilitado

Redução da complexidade da infraestrutura

Melhoria na relação com o fornecedor

Ambiente de integração para monitorização do
processo completo de emissão de faturas

Permite argumentos para negociar melhores
condições de fornecimento

Redução do TCO global

Torna todo o processo mais transparente

45-55%

Elemento
de Retorno
Quantitativo (*)
* fonte= Business Value of eInvoicing de Steerling company

58M€
DE FATURAÇÃO

Redução custo envio

30-35%

Redução custo armazenamento

MULTINACIONAL DE
SERVIÇOS DIGITAIS

400 +
CLIENTES

900

PROFISSIONAIS

15-20%
Redução em DSO

40-45%

Melhoria da produtividade

Acompanhamos os nossos clientes no seu caminho de
transformação digital, ajudando-os a atingir os seus objetivos
através do desenvolvimento de soluções tecnológicas e empresariais

300% +

CRESCIMENTO NOS
ÚLTIMOS 10 ANOS

1000 +
PROJETOS

www.stratesys-ts.com
Direitos autorais Stratesys Technology Solutions SL. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida por qualquer meio,
para qualquer propósito, sem a permissão expressa da Stratesys. Todos os produtos são marcas comerciais ou marcas registradas de suas respectivas empresas
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