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Vantagens

Fatura Eletrónica o que é?

De acordo com a UE, a fatura eletrónica é “uma fatura que foi emitida, 
transmitida e recebida num formato eletrónico estruturado que permite 
o seu processamento automático e eletrónico” (Diretiva 2014/55/EU).

Futuramente não será suficiente enviar via e-mail uma fatura em PDF 
para que esta seja considerada uma fatura eletrónica. A faturação 
eletrónica exige que os dados sejam criados numa estrutura correta e 
enviada diretamente do sistema do vendedor para o comprador.

Desta forma, a fatura pode ser importada automaticamente para o 
sistema da entidade pública, sem necessidade de inserção manual.

As regras aplicam-se à faturação no âmbito da contratação pública e, por 
isso, têm impacto também nos fornecedores privados. 

De reforçar que a norma europeia foi desenvolvida de forma a poder ser 
usada pela Administração Pública e por empresas privadas (Business-to 
Government, Government-to-Government e Business-to-Business).

A faturação eletrónica agiliza o seu  departamento 
financeiro e garante o cumprimento da normativa 
europeia.      Simplificação dos contratos transfronteiriços através da 

uniformização de procedimentos
Explica a Diretiva comunitária que: “a multiplicidade de normas não 

interoperáveis dá origem a uma excessiva complexidade, bem como 

uma insegurança jurídica e a encargos adicionais de exploração para 

os agentes económicos que utilizam faturas eletrónicas nos 

Estados-Membros”.

     Garantia do cumprimento da legislação
Implementar a faturação eletrónica na sua empresa permite-lhe 

simplificar, controlar, diminuir a burocracia e aumentar a 

rastreabilidade dos processos, para a diminuição de custos e 

recursos utilizados.

     Poupança efetiva de recursos
As faturas eletrónicas podem representar uma poupança nos custos 

fixos de receção e de envio.

     Rapidez na liquidação da Faturação
Uma vez que o envio da fatura é eletrónico e o tratamento de dados 

é automático por parte do cliente, a fatura eletrónica pode também 

criar condições para um pagamento mais célere.

     Simplificação dos contratos internacionais através da   
uniformização de procedimentos
Evite a insegurança jurídica e encargos adicionais entre 

Estados-Membros da UE.

     Aumento de Produtividade
Automatizar processos permite uma poupança de tempo em 

tarefas desnecessárias ou secundárias, permitindo à equipa ter 

maiores resultados.

      Aumento da Satisfação do cliente
A possibilidade de visualizar as suas faturas eletrónicas em tempo 

real, irá ajudá-lo a acelerar o processo de inclusão dessas faturas no 

sistema de gestão da empresa e desta forma ter um maior controlo.
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Garanta a sua Fatura Eletrónica com arQEBI

     O Add’On para troca de mensagens EDI (Electronic Data Interchange), 
totalmente integrado com o ERP Microsoft Dynamics

      Suporta a troca das seguintes mensagens:
           ORDERS IN (Encomendas)

           INVOIC IN (Fatura de Compra)

            INVOIC OUT (Fatura de Venda)

           DESADV OUT (Aviso de Expedição)

            ORDRSP OUT (Confirmação de Encomenda)

Com arQEbi agilize o seu departamento financeiro e garanta a normativa europeia. 

A fatura eletrónica pode ser gerada, emitida e arquivada através de meios 

eletrónicos, com o mesmo valor legal, acrescentando novas condições de segurança 

para o seu negócio.

Integração completa para garantir flexibilização de processos:

   Troca de mensagens via ficheiros;

   Configuração do Conector diretamente a partir do Dynamics 365;

   Mapeamento dos produtos, clientes, vendedores e local de entrega através do 

código EAN;

   Mapeamento dinâmico dos campos das mensagens nos campos das tabelas do 

Dynamics 365;

   Gestão de fila de espera com manutenção do histórico de mensagens;

   Gestão de erros do mapeamento das mensagens;

   Permite efetuar um conjunto de validações de negócio (preços, descontos, outros);

   Integração direta de mensagens no Dynamics 365, através da criação dos 

respetivos documentos de negócio (Encomenda de Venda).

  

Sobre a Arquiconsult

A Arquiconsult é uma empresa de consultoria de 
sistemas de informação, assente em tecnologias 
Microsoft Dynamics, com escritórios em Lisboa, 
Porto, Barcelona e Luanda. 

Composta pela  maior e mais experiente equipa de 
consultores, tendo já implementado algumas das 
mais complexas Soluções de Negócio Microsoft 
Dynamics e sendo frequentemente referida a 
clientes internacionais para as suas implementações 
no nosso país.

Atualmente, contamos com clientes nos mais 
diversos sectores como sejam:

•  Aquinos
•  Optima Logistics
•  NIMCO
•  Cork Supply
•  Loja do Gato Preto
•  Go Natural
•  Veolia

 

•  Essencis
•  Sisav
•  Maltha
• Grupo Salmeron
•  Fox Reciclagem
•  EGEO
•  TRIU
    

Sobre o Add’On

Arquiconsult
Lisboa | Porto | Barcelona | Luanda

www.arquiconsult.com l comercial@arquiconsult.com
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