Num mercado cada vez mais competitivo, não
há espaço para tarefas manuais e morosas.
Mesmo nas pequenas empresas não há margem
para perder tempo e dinheiro com papelada,
envelopes, selos e expedição de correspondência.

zações, permitindo o envio digital de toda a
documentação contabilística, transformando a
facturação num processo simples, rápido e económico.

A Facturação Electrónica, até agora disponível
apenas para Médias e Grandes Empresas, é
uma dessas soluções tecnológicas que vieram
revolucionar a rotina administrativa das organiTelefone: 253 149 253
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Your Electronic Transactions

YET easyinvoice
O YET easyinvoice é uma solução "universal" de Facturação Electrónica compatível com qualquer sistema de facturação existente nas organizações, que impulsiona de
forma decisiva a dinâmica administrativa, substituindo o
papel e todos os processos manuais de facturação,
envio e arquivo por um processo automático, rápido, simples e económico.
Esta é uma solução chave na mão, de fácil instalação e
utilização que permite o envio electrónico de facturas,
notas de débito e notas de crédito para o e-mail dos
seus clientes de forma certificada, com todas as garantias de segurança e validade legal associadas à Facturação Electrónica.
Com base num processo idêntico à facturação tradicional, substituindo a ordem de impressão por uma ordem
de envio dos documentos, o YET easyinvoice permite uma
gestão eficaz dos documentos contabilísticos, indicando
os que estão por enviar, os que ainda não foram entregues e aqueles que já têm notificação de recepção por
parte do cliente.
O YET easyinvoice é uma solução de Facturação Electrónica particularmente focalizada em empresas de
pequena dimensão ou trabalhadores independentes que
apesar de não emitirem um elevado número de facturas,
procuram dinamizar os seus processos administrativos,
aumentando assim a produtividade e a eficiência.
Ao adquirir o YET easyinvoice, por apenas 490€ (+ IVA),
tem acesso a uma solução inovadora para Facturação
Electrónica "pronta a usar", que inclui software, a primeira anuidade do certificado e um pack de 200 documentos.
De acordo com um estudo realizado pela YET, em apenas
um ano, haverá retorno deste investimento.

PRINCIPAIS VANTAGENS
DIMINUIÇÃO DE CUSTOS
Estimativas apontam para gastos na ordem de 1,50€ na
emissão manual de uma factura em papel. Com a utilização do YET easyinvoice, o custo de emissão duma factura pode chegar a um valor de 0,15€ por emissão.

FÁCIL DE INSTALAR E DE UTILIZAR
O YET easyinvoice é uma solução que não exige grande
esforço de instalação, sendo este um processo extremamente rápido. Depois de instalado, o modo de funcionamento é muito intuitivo e não obriga à existência de
conhecimentos informáticos profundos na sua utilização.
RAPIDEZ DE ENVIO
Garantida por mecanismos automáticos assentes numa
plataforma electrónica que reduz significativamente o
tempo gasto na emissão de uma factura.
SEGURANÇA
Os documentos enviados são alvo de certificação digital,
garantindo a autenticidade da origem e a integridade do
conteúdo.
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
O YET easyinvoice garante que os documentos enviados
cumprem todas as exigências legais e fiscais associadas à legislação existente para a Facturação Electrónica.
GARANTIAS DE ENTREGA DO DOCUMENTO
Com esta solução acabaram-se as desculpas de extravio de documentos, perda de correspondência, etc. O YET
easyinvoice monitoriza o estado de envio de cada documento, permitindo ao utilizador saber exactamente
quando o documento foi entregue ao cliente.
AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E DA EFICIÊNCIA
ADMINISTRATIVA
O envio electrónico dos documentos contabilísticos permite-lhe focalizar-se em tarefas que criam mais valor
para a sua empresa.
SOLUÇÃO ECOLÓGICA
Esta é uma solução paper free que contribui para a sustentabilidade do nosso planeta e lhe garante uma imagem de empresa com responsabilidade ambiental.

COMPATÍVEL COM QUALQUER SISTEMA DE GESTÃO
Esta é uma solução universal, compatível com qualquer
sistema de facturação existente nas organizações, que
não necessita de integrar com os tradicionais ERP.

SOBRE A YET
A YET – Your Electronic Transactions – é uma empresa especializada na implementação e desenvolvimento de produtos e serviços na área das
transacções electrónicas que nasceu da experiência e das competências tecnológicas na área da desmaterialização de processos da
multinacional portuguesa PRIMAVERA BSS.
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