
SOLUÇÕES DE FATURAÇÃO 
ELETRÓNICA

VOLUME ELEVADO DE FATURAS 
     

   Concebido para organizações que enviam 
um elevado volume de faturas por 

ano. Oferece um processo totalmente 
automatizado que permite extrair dados 

de fatura diretamente do seu sistema 
de faturação e entrega-os diretamente 
aos sistemas de contabilidade dos seus 

clientes. Processamos, traduzimos, 
enriquecemos e validamos os dados antes 

de entregar a sua fatura diretamente ao 
seu cliente. 

Para obter mais informações sobre como ativar a sua conta de pagamento 
antecipado da Tungsten, visite www.tungsten-network.com ou ligue para a 
nossa equipa através do número de telefone  
+351 800 814 549

SOLUÇÃO 
INTEGRADA

FORMULÁRIO  
WEB

  BAIXO VOLUME DE FATURAS 

Concebido para empresas que enviam 
um baixo volume de faturas por ano. 
Permite aos utilizadores criar e enviar 
faturas online de forma rápida, sem o 

uso de papelada complicada. A Tungsten 
Network garante o envio da fatura 
aos seus clientes em poucas horas, 

permitindo-lhes processar a sua fatura 
de forma eficaz e efetuar o pagamento 

imediato. 

FUNCIONALIDADES
FORMULÁRIO 

WEB
SOLUÇÃO 

INTEGRADA
Processo totalmente automatizado 

Ficheiro único para todas as faturas
Escolha de métodos de conetividade
Em conformidade com os regulamentos fiscais 
e de IVA locais
Criação de faturas em serviço baseado na Web
Sem necessidade de programas adicionais

Com opção para incluir anexos 

Transações pré-carregadas anualmente

Acesso online a atualizações do estado da fatura*

Entrega de faturas segura e garantida

Entrega de notas de encomenda (NE) e  
conversão em faturas*
Acesso online ao serviço de apoio da  
Tungsten Network

Arquivo de relatórios assinados digitalmente

Acesso ao pagamento antecipado da  
Tungsten Network**

PRONTO PARA COMEÇAR?  
   

Para obter mais informações sobre como ativar a sua solução 
de faturação eletrónica preferida, entre em contacto com o seu 
especialista de inscrição de fornecedores ou ligue para a nossa 
equipa através do número de telefone +351 800 860 007.

Sem subscrição anual

52 transações gratuitas por ano (repostas 
anualmente)

Podem ser adquiridas transações adicionais online.  
Clique aqui para consultar os preços. 

*Dependendo dos serviços oferecidos pelos seus clientes através da Tungsten Network e da solução que escolher

**Sujeito a elegibilidade 

Para consultar todos os preços, visite o nosso guia de preços online. 

MasterMap padrão

520 transações gratuitas por ano (repostas anualmente) 

Subscrição anual

Utilização do nosso formato de ficheiro predefinido 
ANSI X12 (810), EDIFACT, CSV-ABC, CSV de linha única, IDOC de 

comprimento fixo, IDOC XML, CXML, XML UBL, XML simples

 
Se não possuir os recursos para fornecer à Tungsten Network as 

informações necessárias no nosso formato predefinido, a nossa 
equipa de especialistas irá ajudá-lo a criar um mapa personalizado. 

Subscrição anual + 50%

Copyright © 2017 Tungsten Network Ltd  IG02PT-0917

http://www.tungsten-network.com/pt/solutions-for-suppliers/e-invoicing/enrol-for-web-form/
http://www.tungsten-network.com/pt/solutions-for-suppliers/e-invoicing/enrol-for-integrated-solution/

