
Automatização das  
contas a receber
Envie faturas em papel, PDF e  
eletrônicas por meio de uma única  
plataforma 



Muitas empresas subestimam a quantidade custos que as tarefas 
manuais das contas a receber adicionam a toda a organização. A boa 
notícia é que apenas algumas pequenas mudanças podem impulsionar 
qualquer departamento das Contas a Receber para processos digitais 
automatizados que reduzem significativamente os custos e melhoram 
o cash flow.

A automatização das contas a receber da Pagero integra-se com o seu 
sistema atual para automatizar tarefas manuais e a distribuição de faturas,  
mesmo se os seus clientes exijam faturas em papel ou por e-mail.  
Ao juntar-se à Pagero Network, pode ligar-se a todos os seus clientes, 
garantir dados exatos e assegurar o acompanhamento total de todo  
o ciclo de vida da fatura - tudo isso enquanto poupa tempo e dinheiro.

Visão geral da automatização 
das contas a receber

Em conformidade
Assegurar a faturação eletrónica local e 
a conformidade de impostos em todos 

os países onde opera

Global
Conecta todos os seus clientes,  

independentemente do país,  
plataforma ou fornecedor

Digital
Alcançar distribuição de fatura de  

cliente digital 100% desde o primeiro dia

Integração homogénea
Integrar com qualquer sistema 

ERP para continuar as operações 
sem adicionar novas interfaces



Digitalize o seu processo  
de contas a receber
Ligar o seu sistema ERP à Pagero Network para distribuir todas as  
faturas do seu cliente eletronicamente. Garanta a entrega atempada e 
dados precisos com a automatização das Contas a Receber da Pagero, 
independentemente das capacidades digitais dos seus clientes.

E-invoicing
Enviar faturas eletrônicas diretamente  
aos clientes, independentemente 
do prestador de serviços ou da 
rede que utilizam.

Centros governamentais e 
interoperabilidade
Ligar-se a centenas de infraestruturas 
governamentais e plataformas de 
faturação eletrônica.

Distribuição de correio e e-mail
Pagero distribui as suas faturas 
em papel e por e-mail para clientes 
que não estão prontos para o 
intercambio eletrônico. 

Acesso Peppol
Negócios rápidos, seguros e sem 
fronteiras em todos os países Peppol.



Acrescentamentos da  
automatização de contas a receber

Lista de observação de 
notificações das faturas 
eletrônicas

Reduza os custos das 
Contas a Receber sempre 
que um cliente mudar 
para a fatura eletrônica.

• Notificações instantâneas  
quando os clientes se 
aderem

• Adição automática à sua 
lista de correspondências

Rastreio de fatura em 
tempo real

Atualizações em tempo 
real sobre o estado das 
suas faturas.

• Estado de liquidação*
• Estado de processamento 

da fatura
• Recibo de entrega técnica

*Se aplicável no país da transação



As soluções de Pagero Compliance garantem que 
o seu processo das Contas a Receber atende aos 
requisitos de conformidade locais, independente-
mente de onde faz negócio.

Com uma ligação única ao nosso serviço, pode 
receber notificações em tempo real que alertam 
para irregularidades ou dados que não cumprem 
os requisitos regulamentares. Combine isso com 
a nossa Assinatura Digital, que garante a integridade  
e a autenticidade das transações, e o E-archive para  
cobrir todas as suas necessidades de conformidade.

Independentemente do número de fronteiras 
que a sua operação atravessa, o alcance da nossa 
rede e dos nossos serviços oferece transparência 
total, capacidade de auditoria e visibilidade numa 
única plataforma.

Alcance a conformidade 
local - globalmente

Características adicionais

Conformidade
A nossa equipa de 

Assuntos Regulatórios 
assegura o cumprimento  
dos regulamentos locais.

E-arquivo
Armazenamento digital 

e compatível de todos os 
documentos comerciais 

trocados.

Assinatura digital
Cumprir os requisitos 

locais de I&A nos países 
onde opera.

Analytics 
Acesso completo e 
preciso a dados de 

vendas em tempo real.

Validação
Certifique-se de que todos 

os documentos de saída  
satisfazem os requisitos 

do destinatário.

Enriquecimento
Ajudamos a cumprir os 

requisitos de conteúdo do 
cliente sem intervenção 

manual.



One connection 
– global reach

Pagero Group 
Box 11006

404 21 Gothenburg
Sweden

pagero.pt 

Conseguimos cumprir os nossos 
requisitos fiscais e legais em matéria 
de faturação em todos os 29 países 
onde utilizamos a Pagero como nosso 
fornecedor de serviços de e-invoicing. 

Mihai Chiriac
Program Manager of the EMEA & APJ e-invoicing
program, Hewlett Packard Enterprise

25%
Percentagem de  
faturas atrasadas 

devido a erros

Source: Billentis 2017 / 2019

4x
Volumes de faturação  

eletrônica que deverão  
quadruplicar até 2035

~80%
Empresas que deverão 
utilizar apenas faturas 
eletrônicas até 2025

https://www.pagero.pt/

