Como escolher o melhor
plano para a sua empresa
Public Procurement - Faturação Eletrónica
Novos planos de faturação eletrónica para fornecedores da Administração Pública.
Sabia que a faturação eletrónica passa a ser obrigatória nos contratos com a Administração Pública (artigo
299.º-B do Código dos Contratos Públicos)?
Criámos novos planos para as empresas que estabelecem relações comerciais com a Administração Pública.
Não perca esta oportunidade relativa ao cumprimento legal e comece já a reduzir custos e a poupar com a
faturação eletrónica.

Simple Plus

Plus

Advanced

Pack de subscrição mensal para a emissão de
20 documentos a 3 entidades

Pack de subscrição mensal para a emissão de
50 documentos a 5 entidades

Pack de subscrição mensal para a emissão
ilimitada de faturas a todas as entidades

10€ / Mensal
(+ IVA)

35€ / Mensal
(+ IVA)

66€ / Mensal

valor de 200€ na ativação*

valor de 300€ na ativação*

valor de 500€ na ativação*

Até 20 faturas/mês e 3 entidades

Até 50 faturas/mês e 5 entidades

Número ilimitado de faturas e entidades

• Faturação eletrónica com 3 entidades
• Envio da fatura via web form com
upload do PDF
• Cumprimento integral da legislação
em vigor (art. 299.º-B do DL n.º
111-B/2017)

O pack extingue-se ao fim de um mês ou
quando forem consumidas as faturas.
Depois de extinguido o pack pode ser renovado
manual ou automaticamente.
Pode também ser adquirido outro pack.
Com a extinção do pack continuará disponível o
acesso aos documentos arquivados.

(+ IVA)

• Faturação eletrónica com 5 entidades
públicas

• Faturação eletrónica com todas as
entidades públicas

• Envio da fatura via web form com
upload do PDF

• Envio da fatura via upload de ficheiro
SAF-T ou via web form com upload do
PDF

• Cumprimento integral da legislação
em vigor (art. 299.º-B do DL n.º
111-B/2017)

O pack extingue-se ao fim de um mês ou
quando forem consumidas as faturas.
Depois de extinguido o pack pode ser renovado
manual ou automaticamente.
Pode também ser adquirido outro pack.
Com a extinção do pack continuará disponível o
acesso aos documentos arquivados.

• Cumprimento integral da legislação
em vigor (art. 299.º-B do DL n.º
111-B/2017)

O pack extingue-se ao fim de um ano.
Depois de extinguido o pack pode ser renovado
manual ou automaticamente.
Pode também ser adquirido outro pack.
Com a extinção do pack continuará disponível o
acesso aos documentos arquivados.

*Ativação gratuita até ao final deste mês.
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Benefícios
Light

Basic

Pro

10€

35€

66€

Subscrição

Mensal

Mensal

Anual

Ativação (1)

200€

300€

500€

Limite de documentos financeiros mensal

20

50

Ilimitado

Limite de entidades públicas

3

5

Ilimitado

Número de utilizadores (2)

1

1

1

Utilizadores adicionais (3)

10€

15€

20€

Light

Basic

Pro

50€

50€

Condições de Adesão
Pricing mensal

Características
Envio de documentos financeiros via web form

Importação manual do anexo .pdf
Suporte por email

Rede global de troca eletrónica de documentos
Arquivo legal eletrónico
Envio de faturas eletrónicas para o Estado

Importação automática de faturas via SAF-T
Suporte telefone (por incidência)

(1) Ativação do pack.
(2) Acesso a todas as funcionalidades do pack no período de subscrição.
(3) Válido durante o período de subscrição do pack e com acesso a todas as funcionalidades.
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