
 

Saphety coloca as vantagens da Faturação Eletrónica nos 
smartphones das empresas com a nova App Saphety 

Invoice Network 
A Saphety, multinacional tecnológica de origem portuguesa e líder nacional na área de 
faturação eletrónica, acaba de aumentar a flexibilidade e alcance da mais avançada 
solução de faturação eletrónica do mercado, com o lançamento da App Saphety Invoice 
Network na App Store e Google Play. 

A Saphety Invoice Network acaba de disponibilizar uma aplicação com o mesmo nome na 
App Store e Google Play para levar aos smartphones e tablets das empresas nacionais as 
funcionalidades da plataforma líder em faturação eletrónica em Portugal. 

A partir de agora, e com recurso à App Saphety Invoice Network, é possível usufruir de um 
leque alargado de funcionalidades da plataforma de faturação eletrónica, a qualquer 
momento, e a partir de qualquer lugar.  

A aplicação permite acompanhar a atividade e histórico das faturas enviadas aos clientes, 
receber e pré-visualizar notificações com atualizações do estado dos documentos 
enviados, como sejam faturas entregues, recebidas e pagas, ou aceder à informação da 
empresa e utilizadores.  

A confirmação da entrega ou receção das faturas no cliente é feita de forma imediata, com 
a App a disponibilizar notificações sobre a atualização das informações relevantes.  

Para Cláudia Raposo, VP Invoice Network da Saphety, “esta é uma aplicação pioneira no 
mercado da faturação eletrónica. Esta inovação tecnológica traz mais flexibilidade e 
eficiência às milhares de empresas que utilizam a Saphety Invoice Network. A App é uma 
extensão da plataforma líder em faturação eletrónica em Portugal, e que agora vê 
aumentado o seu alcance e flexibilidade de utilização”.  

Lançada em 2020, a plataforma Invoice Network é a mais recente e avançada solução de 
faturação eletrónica da Saphety, a qual permite, através de um registo fácil e rápido, aos 
fornecedores enviarem as suas faturas eletrónicas para a rede de empresas e entidades 
públicas, já preparadas para receber estes documentos através da Saphety..  

As soluções de faturação eletróncia da Saphety permitem ainda às empresas o 
intercâmbio de documentos como ordens de compra, guias e faturas de forma 
desmaterializada com clientes e fornecedores, cumprindo os requisitos legais e de negócio 
em vigor.  

As soluções garantem a desmaterialização e otimização de processos nas empresas, 
permitindo definir diferentes modos de entrega de documentos aos clientes e garantindo 
mecanismos de integração com os sistemas de faturação e contabilidade dos seus 
clientes. 

A App Saphety Invoice Network está disponível para Android e iOS e pode ser 
descarregada na Google Play e App Store, respetivamente.  
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Sobre a Saphety 

Fundada em 2000, a Saphety é uma empresa multinacional de origem portuguesa líder em soluções de 
intercâmbio eletrónico de documentos, faturação eletrónica e sincronização de dados entre empresas. 
Com presença em Portugal, Brasil e Colômbia, as suas soluções chegam atualmente a 52 países e a sua 
carteira de clientes conta com 10.000 empresas, incluindo entre outras algumas das maiores operadoras 
de telecomunicações, retalho, transportes, logística, energia, banca, serviços, saúde e setor público. Mais 
informações em saphety.com. 

Para mais informações: 
BA&N 
Diogo Simão | ds@ban.pt | 936 528 639 
João Santos Pereira | jsp@ban.pt | 937 612 332

http://www.saphety.com
mailto:ds@ban.pt

