
Automatização de 
Contas a Pagar
Digitalize e automatize o seu processo 
de faturação de fornecedores 



Obtenha uma visão geral de  
Automatização de contas a pagar
Otimizar os processos de contas a pagar não precisa ser uma  
experiência difícil ou onerosa. Embora muitas empresas sejam  
conscientes dos custos associados às operações manuais das 
Contas a Pagar, muitas subestimam as ações simples que podem 
ser tomadas por empresas de todos as dimensões de forma  a 
cria  uma gestão proativa do fluxo de Contas a Pagar.

A solução de automatização das Contas a Pagar da Pagero oferece 
uma maneira fácil de implementar e econômica para minimizar o 
tratamento de erros, garantir a qualidade dos dados e reduzir os 
custos gerais do departamento das Contas a Pagar - não importa 
quais sejam seus sistemas existentes ou processos.

Digital
Torne o seu processo  

de faturação 100% digital 
desde o primeiro dia

Sem contacto 
Automatize o seu processo 

de aprovação de faturas

Preciso
Assegure-se de que dados 

completos e precisos entram 
no seu sistema

Em conformidade
Cumprir a regulamentação local 

sobre faturação eletrónica e  
impostos em todo o mundo 



Automatizar a gestão de 
faturas de fornecedores

Ligue-se à Pagero Network 
para receber todas as suas 
faturas eletronicamente, 
diretamente no seu sistema 
financeiro - desde o primeiro 
dia. Independentemente 
dos sistemas que utilize, do 
tamanho do seu negócio ou 
das capacidades digitais dos 
seus fornecedores, pode  
tornar as suas operações 
100% digitais e automatizadas 
com a solução Contas a Pagar.

E-invoicing
Conecte-se e receba faturas eletrônicas 
de mais de 4,5 milhões de remetentes.

Portal do Fornecedor
Uma maneira fácil de conectar todos os  
seus fornecedores, independentemente  
de seus recursos digitais.

Captura de dados de faturas 
Automatizar a receção de faturas e a 
captura de dados por correio eletrónico.



Acrescentamentos da  
Automatização das Contas a Pagar

Auditoria de faturas 
da Pagero

Simplifique seu processo 
de aprovação de faturas 
adicionando uma camada 
de validação às suas faturas 
antes de carregá-las no 
sistema

• Aceitar/rejeitar

• Validação automática
de faturas

• Correção automática
de faturas

• Validação de listas
de preços

• Histórico de comparação
de preços

Pagero Analytics

Transforme dados em  
inteligência e desbloqueie 
o valor do acesso em
nível de linha aos dados
de sua fatura - em tempo
real.

• Visibilidade dos gastos
em tempo real

• Discriminação ao nível
de linha

• Exportação de relatórios



O onboarding de fornecedores são um  
fator-chave para o sucesso de um projeto de 
automatização das Contas a Pagar. Oferecemos 
um onboarding de fornecedores totalmente 
gerenciado e adaptado às suas estratégias e 
objetivos de negócios. Tendo concluído mais de 
500 projetos de onboarding em grande escala, 
nossas metodologias, ferramentas e equipe 
comprovadas garantem ótimos resultados.

Onboarding de fornecedores

Características adicionais

E-banking
Pague aos seus fornecedores  
com o E-banking da Pagero,  
uma forma segura e escalável  

de gerir pagamentos e  
previsões financeiras.

Paper-to-e
Seja notificado quando os forne-
cedores estiverem preparados  

a nível digital e comece a receber  
as suas faturas por via eletrónica  

e não em papel ou PDF.

E-archive
Guarde as faturas para facilitar  

a pesquisa e, ao mesmo  
tempo, cumprir todos os  

requisitos legais locais e as 
boas práticas recomendadas.

E-procurement
Use os serviços da Pagero 
para digitalizar e agilizar  
o processo de compras e

pagamentos.

Validação de Dados
Valide automaticamente 
o conteúdo das faturas

para garantir a precisão e 
reduzir a gestão de erros.

Enriquecimento de Dados
Corrija e complete  

automaticamente os dados 
das faturas de acordo com os 

requisitos do seu sistema.

Peppol
Ao usar a Pagero, pode  

receber faturas eletrônicas 
via Peppol – em qualquer 

parte do mundo.

Pagero ATP para IFS 
Digitalize todo o seu  

processo P2P com Pagero 
Automated Trade Platform 

for IFS.

Palette Workflow 
Combine a Pagero com  
Palette Workflow para  

correspondência, autorização 
e aprovação de faturas.



One connection 
– global reach

Pagero Group 
Box 11006

404 21 Gothenburg
Sweden

pagero.pt 

Nos últimos 12 meses, as operações da 
Shawcor aumentaram significativmente. 
Graças à solução automatizada das 
Contas a Pagar da Pagero, podemos 
gerir eficientemente esse aumento  
sem investir em recursos adicionais. 

Israel Trejo
Controller, Shawcor

60-80%
Redução de custos em  

comparação com o processa- 
mento convencional de papel

~80%
Espera-se que as empresas 

usem apenas faturas  
eletrônicas para o 2025

10-20%
Taxa de crescimento anual  

estimada em todo o mundo 
para fatura eletrónica

Source: Billentis 2019

https://www.pagero.pt/

