
FATURA DE CLIENTES, FORNECEDORES E FOLHAS DE VENCIMENTO PARA FUNCIONÁRIOS

ENVIO E 
RECEÇÃO DE PDF

edicomgroup.com

PORTAIS WEB INTEGRADOS COM OS SISTEMAS DE GESTÃO PARA AUTOMATIZAR O ENVIO E 
RECEÇÃO DE PEDIDOS DE COMPRA, FATURAS E FOLHAS DE VENCIMENTO PARA FUNCIONÁRIOS.

ENVIO DE FATURAS EM PDF: Portal de Cliente
Automatize o envio de faturas para 100% dos seus clientes eletronicamente

1. Por meio de um processo de integração entre o ERP e o 
Portal, é exportado um ficheiro estruturado do ERP e é 
enviado para a Plataforma da EDICOM com os dados 
obrigatórios para a geração da fatura eletrónica.

2. A plataforma EDICOM transforma os dados do ERP num 
formato de dados estruturado válido (XML, EDIFACT, X12, 
etc.).

4. O Business@Mail envia um e-mail a notificar o cliente da 
disponibilidade de novas faturas para consulta.

5. O cliente acede ao portal para consultar ou transferir as 
suas faturas.

3. A EDICOM reconhece o destinatário de cada fatura e, 
quando o cliente não é um interlocutor EDI, a fatura é 
publicada no portal Business@Mail em formato eletrónico, 
juntamente com uma representação visual em PDF.

Envio e receção: Realiza fluxos unidirecionais (envio de 
faturas, folhas de vencimento) ou bidirecionais (envio de 
pedidos de compras e faturas associadas aos pedidos).

Segurança: Integridade e confidencialidade 
dos dados por meio da criptografia dos 
dados na comunicação EDI B2B.

Conectividade: Expansão dos 
seus projetos de comunicação 
EDI B2B2C com os seus parceiros 
comerciais, incluindo os 
interlocutores que não possuem 
uma solução para viabilizar a 
integração de dados.

Integração: 100% das 
transações emitidas e 
recebidas são integradas 
no seu sistema de gestão.

Economia: Processos mais 
eficientes, integração automática 
de todas as informações de 
extrema importância para o 
negócio, eliminação de erros e 
gestão 100% eletrónica.
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1. O Sistema de Gestão de Compras da empresa detentora do Portal 
exporta um ficheiro com os dados dos Pedidos.

3. A EDICOM reconhece o destinatário do Pedido e, caso o fornecedor 
não possua uma solução EDI, o Pedido é transferido para o Portal e o 
fornecedor é notificado por e-mail, a informar que um Pedido de Compra 
foi disponibilizado no Portal.

2. A Plataforma da EDICOM converte o 
ficheiro do Pedido num formato estruturado 
válido.

4. O fornecedor acede ao Portal e transfere 
os seus Pedidos.

RECEÇÃO DE FATURAS EM PDF: Portal de Fornecedores
Automatize o envio de pedidos de compra e a receção de faturas junto dos seus fornecedores e credores

5. Para gerar as faturas, o fornecedor acede ao Portal novamente, 
seleciona os Pedidos que deseja faturar e preenche os dados essenciais 
que não foi possível extrair a partir do Pedido como: número da fatura, 
data da fatura, etc.
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O Business@Mail permite acompanhar o estado das faturas através das seguintes notificações:

Notificação pela 
publicação da fatura na 
plataforma.

Notificação por consultar, 
transferir ou imprimir 
documentos.

Notificação do número de 
documentos publicados que 
não foram consultados.

Número de avisos 
enviados sem obter 
resposta.

6. Se necessário, o fornecedor pode anexar 
uma representação gráfica da sua fatura em 
PDF com a possibilidade de incluir uma 
assinatura eletrónica com validade legal.

Os portais Web da EDICOM agilizam o envio e a receção de documentos 
eletrónicos em formato PDF, simplificando a comunicação com os parceiros 
que não possuem soluções de integração de dados.
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7. As faturas e os seus dados são integrados no sistema de gestão ou 
contabilístico, automatizando os processos de validação e contabilidade.



Desenvolvemos soluções de integração de dados e 
faturação eletrónica desde 1995, sem perder o enfoque na 
nossa atividade principal.

Sede em 8 países, projetos ativos em mais de 70 países. 
Somos uma empresa global focada em oferecer soluções 
operacionais corporativas em qualquer parte do mundo.

A EDICOM desenvolve soluções na sua própria "nuvem", 
implementando uma infraestrutura de tecnologia em 
nuvem, operacional em modo 24x7, garantindo uma 
disponibilidade de 99,9%.
 

PORQUÊ A EDICOM?
Parceiro Global de Integração de Dados

+INFO | www.edicomgroup.com

O Business@Mail Payrolls integra-se no Sistema de Gestão para automa-
tizar o envio de folhas de vencimento para todos os seus funcionários.

ENVIO DE FOLHAS DE VENCIMENTO: Business@Mail Payrolls
Automatize o envio de folhas de vencimento para os funcionários

1. O portal recolhe os dados necessários do Sistema de Gestão de 
Folhas de Vencimento e publica-os num ambiente seguro, acessível 
apenas ao destinatário (funcionários) de cada documento.

2. O funcionário recebe uma notificação a informar que há uma nova 
folha de vencimento disponível. As notificações são recebidas por 
e-mail e/ou por meio da aplicação disponível para iOS e Android.

4. O funcionário acede a um ambiente privado de consulta e a 
plataforma regista o protocolo de receção e confirmação de 
leitura do documento.

5. Com o Business@Mail Payrolls, o empregador assegura a 
obtenção do protocolo eletrónico de entrega de todas as folhas 
de vencimento enviadas para os seus funcionários.

Mediante a contratação de qualquer solução da EDICOM, 
é disponibilizado um serviço de apoio internacional com 
atendimento em até 7 idiomas diferentes.

Realizamos uma gestão ativa do conhecimento que se 
traduz em atualizações imediatas na nossa plataforma, 
para cumprir as obrigações fiscais, assegurando o 
“compliance” de acordo com as especificações técnicas e 
legais de cada país.

A EDICOM oferece uma infraestrutura tecnológica capaz 
de expandir os seus projetos de comunicação B2B2C 
para um modelo 100% eletrónico, mesmo com parceiros 
sem soluções EDI.

3. A EDICOM Trust Service Provider emite um certificado para cada 
funcionário da empresa no momento em que recebe a sua primeira 
folha de vencimento.



www.edicomgroup.com

**Solo para llamadas desde el país indicado

 

info_global@edicomgroup.com

Brasil

Argentina +54 (11) 5443 8050 
info_argentina@edicomgroup.com

+55 (11) 3154 5100 
info_brazil@edicomgroup.com

Colombia +57 (1) 795 3970 
info_colombia@edicomgroup.com

España +34 961 366 565
info_spain@edicomgroup.com

France +33 (0)1 53 76 37 50  
info_france@edicomgroup.com

Italia +39 02 0064 0402 
info_italy@edicomgroup.com

México +52 (55) 52 12 15 66 
info_mexico@edicomgroup.com

U.S.A.  +1 212 889 1909 
info_usa@edicomgroup.com

EDICOM GLOBAL

Deutschland +49 1801 000 111

België

Chile

Ecuador

Guatemala

Nederland

Morocco

Peru

Polska

Portugal

Russia

United Kingdom

Uruguay

+32 (0) 78 790 052

+56 2 2595 2823

+593 1800 000441

+502-23784851

+31 (0) 207086282

212520426058**

+51 17052264

+48 22 482 07 00

+351 211 201 573

+7 (495) 463 17 01

+44 (0) 871 277 0028

000 416 205 1339**

INTERNATIONAL PHONES

**Calling only from the country associated to the phone number

**Seulement pour les appels réalisés depuis le pays

**Solo per chiamate dal paese indicato

**Apenas para chamadas do país referenciado

Honduras 800 5041 0061**




