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CONCILIAÇÃO E-FATURA
mais automatização na
sua contabilidade

SIMPLIFICAÇÃO
DE PROCESSOS
CONTROLO DE DADOS

PORTAL ONLINE
LANÇAMENTOS
DADOSPESSOAIS.ARTSOFT.PT
SEM FALHAS

PERMISSÕES E
AUTOMATIZAÇÃO
ACESSOS PROTEGIDOS
DE LANÇAMENTOS

A quem se destina
A gabinetes de contabilidade que
pretendem efetuar operações
como conciliação de
fornecedores, automatizar
lançamentos de faturas de
serviços, visualizar os registos
conciliados e controlar os
documentos comunicados pelos
fornecedores.

www.artsoft.pt/conciliacao-efatura

SOBRE O PORTAL E-FATURA
O sistema e-fatura, que
entrou em vigor a 01 de
janeiro de 2013, foi criado
como medida de combate à
fraude e evasão fiscal.

FA C I L I T E O S
PROCESSOS
DO SEU
GABINETE

O sistema eletrónico de
emissão de faturas e a sua
comunicação ao fisco foram
pensados como um estímulo
ao cumprimento da
obrigação de emissão de
faturas em todas as
operações económicas.
Integração contabilística.

Lançamento automático de faturas
Automatize o lançamento de
faturas de serviços através da
importação dos dados dos
documentos dos fornecedores
presentes no Portal e-fatura. Evite
erros provenientes da inserção
manual dos dados com apenas
alguns cliques.

Lançamentos sem falhas
Importe os dados dos
documentos emitidos pelos
seus fornecedores
diretamente do Portal e-fatura
e evite erros provenientes da
inserção manual dos
documentos.

A informatização das faturas
possibilitada por este
sistema veio permitir a
comunicação com o software
de gestão e a automatização
de muitos processos
rotineiros no dia-a-dia das
empresas portuguesas.

Solicite-nos informações o
quanto antes!

COLOCAR IMAGEM DE LANÇAMENTOS
CONTABILÍSTICOS.

artsoft.pt/conciliacao-efatura
Lançamentos contabilísticos.

Concilição de documentos
Em pouco tempo, faça a
conciliação dos documentos de
fornecedores importados do
Portal e-fatura. No caso de não
existir qualquer documento
criado, o ARTSOFT
encarregar-se-á de proceder à
criação do mesmo.

Importação dos registos e-Fatura através da AT.

Acesso a registos conciliados
Efetue a conciliação dos
documentos de fornecedores e
tenha acesso a esses registos,
para que possa visualizá-los
sempre que pretender.

Integração de documentos de
compras
De acordo com os dados presentes
no Portal e-fatura, e utilizando os
mesmos, esta solução permite-lhe
proceder à integração dos mesmos
diretamente no seu ERP.
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