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Saphety marca presença no Futurecom 2016 

trazendo solução de eBilling 

 
Especialistas de cerca de 50 países estarão em São Paulo para discutir 

tendências e apresentar novidades para os setores de Telecomunicações e TI 

 

A Saphety, tecnológica do Grupo Sonae, vai participar da 17ª edição do Futurecom, 

maior conferência de Telecomunicações e TI da América Latina, que será realizada em 

São Paulo, de 17 a 20 de outubro, no Transamerica Expo Center. Especializada na 

otimização de processos de negócio e sincronização de dados entre empresas, a 

Saphety estará presente no evento trazendo seu portfólio de soluções voltadas a esses 

setores, entre elas o Electronic Bill Presentment, solução eletrônica de apresentação 

direcionada para os requisitos de grandes emissores de faturas. 

 

“O eBilling da Saphety ajuda as empresas a reduzir as despesas de cobrança, 

contribuindo também para uma melhoria da sua oferta dos seus serviços para os seus 

clientes corporativos”, resume o Country Manager da Saphety Brasil, Marcelo Brancato. 

“A nossa solução assiste todo o processo de entrega de documentos através de vários 

canais e ao oferecer um portal web, que permite monitorar a performance e o controle 

de operações de negócio entre emissores e receptores de faturas”, explica. 

 

Realizado em São Paulo, o Futurecom reúne anualmente mais de 14 mil participantes, 

de cerca de 50 países. No evento, especialistas em telecomunicações e TI apontam 

tendências do mercado, novas oportunidades de negócios e novidades em tecnologia. 

Entre os temas de destaque desta 17ª edição estão a Internet das Coisas (IoT), as 

Cidades Inteligentes (Smart Cities), a Empresa Conectada, a banda larga móvel e fixa 

(com grande crescimento da fibra ótica), Big Data & Analytics e as redes de nova 

geração 4G e 5G. 

 

 

Sobre a Saphety 

A Saphety (saphety.com) é uma empresa líder em soluções de troca eletrónica de 

documentos, otimização de processos de negócio e sincronização de dados entre 

empresas. Atualmente, a sua carteira de clientes conta com mais de 4700 empresas e 

mais de 129 mil utilizadores em mais de 30 países. 
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