
BUSINESS 
AT SPEED

PHC Doc. Eletrónicos CS
A diminuição dos custos da empresa

Visite www.phcsoftware.net

A solução que permite substituir a típica 
correspondência em papel, agilizando os processos 
documentais e reduzindo os custos das empresas.

Benefícios

Solução

Destinatários

Redução de custos

Facilidade de receção, 
envio e arquivo de 
documentação

Libertação de arquivo em 
papel

Otimização de tempo

Acesso e controlo 
simplificado

Emissão de guias de 
remessa e faturação por 
Internet

Receção automática de 
Dossiers Internos

Troca de ficheiros em 
formato EDI e XML Padrão

Comunicação de 
documentos à AT

Empresas que 
tenham transações de 
documentos com grandes 
centrais de compras

Empresas inovadoras e 
que pretendem reduzir 
custos com emissão de 
papel

DESCRITIVO PHC Documentos Eletrónicos CS     ©PHC

No ecrã de “Faturação”, ao clicar no 
botão “Doc. Eletrónico” é enviada 
de imediato a respetiva fatura para 
o destinatário selecionado.

 

 

 

 

www.phcsoftware.net
http://www.phc.pt/portal/programs/estview.aspx?ref=DocElect
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• Processamento mais rápido da faturação;
• Menos impressões, poupando impressoras, toner e tempo;
• Comunicação com os Clientes mais rápida e mais simples;
• Garantia de receção das faturas eletrónicas por parte dos destinatários, sem enganos ou extravios;
• Maior comodidade e segurança;
• Redução do volume de correspondência: menos papel, menos envelopes, menos despesas de envio e de tratamento;
• Fácil armazenamento das faturas em formato eletrónico;
• Com Software PHC pode integrar o formato XML automaticamente;
• Importação e exportação de documentos via EDI ou XML Padrão (p.e. encomendas de Clientes, avisos de receção, guias de 

remessa, faturas, entre outros);
• Comunicação de documentos via webservice à Autoridade Tributária.
• Para a utilização deste módulo é necessária a subscrição de um acordo PHC On.

Porquê usar Documentos Eletrónicos?

• Para o Emissor
• Porque elimina custos desnecessários:

Não necessita imprimir e envelopar as faturas, pou-
pando papel e reduzindo o volume de correspondên-
cia, eliminando os custos associados aos processos 
tradicionais de emissão e receção.

• Porque otimiza o tempo:
Poupa tempo no tratamento e no processo de fatura-
ção, reduzindo as obrigações burocráticas, podendo 
transformar dias em segundos de trabalho.

• Porque diminui erros e confirmação de receção:
Tem a garantia que as faturas são rececionadas pelos 
destinatários, sem que haja enganos, devoluções ou 
extravios.

• Porque facilita a prestação de um serviço mais rápido 
e eficiente: 
Envia toda a faturação, sem atrasos, sem hipóteses de 
extravio e sempre de forma cómoda.

• Porque permite a troca de documentos eletrónicos 
com as centrais de compras.

Principais funcionalidades

• Porque dá à sua empresa a imagem de um serviço 
inovador:
Disponibiliza um serviço inovador através do envio de 
documentos eletrónicos, gerando maior satisfação ao 
recetor.

• Para o Recetor
• Porque facilita a receção e o arquivo:

Receciona toda a documentação de uma forma sim-
ples, facilitando o arquivamento e pesquisa da mesma 
a qualquer momento.

• Porque reduz as despesas com arquivo:
Na receção da faturação não é necessário arquivar 
fisicamente os documentos, ficando estes no seu 
servidor de documentos.

• Porque tem controlo de acessos simplificado:
A qualquer momento é possível aceder aos documen-
tos a que cada pessoa tem acesso, bastando introduzir 
no sistema o seu login.



CENTRAL DE COMPRAS FORNECEDOR - SOFTWARE PHC®

Encomenda

Guia de Remessa

Aviso de Receção

Fatura

Relação Central de Compras/Fornecedor

TRANSFORMA EM GUIA DE 
REMESSA

TRANSFORMA EM FATURA
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Relação Central de Compras/Fornecedor
Cada vez mais existem empresas, nomeadamente da grande 
distribuição, a criarem centrais de compras. Estas entidades 
ficam então encarregues de negociar as compras destas em-
presas. Um processo que permite ganhar economias de escala 
e maior poder negocial com os fornecedores. 
As centrais de compras apostam em transações eletrónicas de 
documentos comerciais e legais entre fornecedores e clientes, 
de forma a obterem ganhos de eficiência e de redução de 
custos na gestão financeira e logística do negócio. Com o de-
senvolvimento deste módulo, o Software PHC interage com 
os sistemas das centrais de compras, assegurando a rastreabi-

Resumidamente a utilização deste software permite:
• Importar as encomendas de clientes (Orders), em forma-

to XML Padrão para integração nos Dossiers Internos do 
PHC Gestão CS;

• Importar os avisos de receção para integração nos Dos-
siers Internos do módulo PHC Gestão CS;

• Exportar do PHC Gestão CS Invoices para o recetor.

Importação/Exportação de documentos para o módulo 
PHC Gestão CS
A importação e exportação de documentos para o módulo 
PHC Gestão CS pode ser feita através de 2 tecnologias dife-
rentes: por EDI ou por XML Padrão. Basta para isso configurar 
o seu Software PHC para o efeito.

Aqui deve configurar os dossiers internos relativos à importação de 
encomendas (orders) e/ou avisos de receção.

Neste ecrã pode definir o nome do documento de faturação de onde será 
exportada a informação relativa às faturas (invoices).

António Pereira, Diretor de Sistemas de Informação da CEPSA.

"As soluções PHC criaram uma maior autonomia opera-
cional das filiais, permitindo obter uma informação mais 
objetiva e oportuna.” 

O que pensam os utilizadores do Software PHC

lidade de todo o processo.
Este módulo foi desenhado com o objetivo de efetuar a 
importação para o módulo PHC Gestão CS de encomendas 
de clientes (Orders) e/ou avisos de receção e, por outro lado, 
exportar as faturas (Invoices). Assim, utiliza XML Padrão para 
permitir a integração de todos os campos necessários à sua 
interação com os seus fornecedores e/ou clientes.

Apesar de ser fornecido como um módulo independente que 
lhe permite realizar algumas tarefas de supervisão e automa-
tização de processos, este possui ainda opções nos ecrãs do 
módulo PHC Gestão CS, permitindo assim, a quem tiver esta 
aplicação instalada, efetuar a exportação e importação de 
documentos.



"Com o Software PHC® conseguiu-se automatizar todos 
os processos internos da organização, obtendo assim 
uma maior produtividade da parte dos utilizadores e 
consequentemente ganhos de eficiência de toda a estrutura, 
com vantagens acrescidas para os nossos clientes”. 

O que pensam os utilizadores do Software PHC®

Dinis Pires, responsável do Convento do Espinheiro.
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A importação dos documentos em XML pode ser feita em cada 
ecrã, ou seja, se por exemplo estiver no ecrã de encomendas 
pode importar todos os ficheiros.

Faturação Eletrónica
Já as faturas implicam um tratamento diferenciado, uma vez que 
se tratam de documentos com valor legal. Assim, é necessário 
que as mesmas sejam assinadas digitalmente.
O Decreto Lei 256/03 transpõe para a ordem jurídica portu-
guesa a Diretiva 2001/115/CE, consagrando no código do I.V.A. 
a possibilidade de transmissão, arquivamento e conservação 
de faturas por meios eletrónicos. Isto sempre que se garanta a 
autenticidade da origem do documento emitido e a integridade 
do seu respetivo conteúdo, mediante uma assinatura eletrónica 
avançada. 

Garantias de Segurança
Através do uso da fatura eletrónica, com a assinatura digital 
assegura inúmeras garantias de segurança, extremamente 
pertinentes para o aumento de confiança durante as transações 
eletrónicas, garantindo:

• Integridade: Proteção contra a alteração (acidental ou 
maliciosa) não detetada dos dados; 

• Autenticação: Proteção contra a dissimulação da identi-
dade de um interlocutor; 

Desta forma, torna-se impossível falsificar um documento, já que 
o mesmo se encontra assinado pela entidade certificadora. Se 
algum dado for modificado, a assinatura não corresponderá aos 
dados que foram assinados, pelo que o software de validação 
dará uma mensagem de erro.

Certificação necessária para usar faturas eletrónicas
• Assinatura Digital

Para que as faturas eletrónicas tenham a garantia de 
autenticidade da sua origem e integridade do seu conteú-
do, necessitam de uma assinatura eletrónica avançada ou 
digital. Esta corresponde a uma chave de codificação e é 
feita através de um certificado digital.

• Certificado Digital
Permite que entidades distintas (emissor e recetor) se 
identifiquem mutuamente, de uma forma virtual, e efetuem 
trocas de informação com confidencialidade.

Nas opções dos ecrãs pode fazer a importação dos ficheiros XML.

A identificação do titular obtém-se através do uso dos cer-
tificados digitais, emitidos por uma entidade certificadora. 
Deste modo, fica validada a integridade e a autenticidade 
do conteúdo das faturas.

• Entidade Certificadora
Para assinar digitalmente um documento é necessário que 
uma terceira entidade de confiança a nível de certificação, a 
que se dá o nome de Entidade Certificadora, atribua certifi-
cados digitais.

Modo de Funcionamento
No ecrã de “Faturação” clique no botão “Doc. Eletrónico” para 
enviar de imediato a respetiva fatura para o destinatário selecio-
nado. Depois, no ecrã “Documento Eletrónico”, apenas “Execute” 
a sua ordem.

Com a solução PHC, toda a complexidade da emissão de 
faturas fica à distância de um botão.

Possibilidade de envio de vários documentos em simultâneo.



p. 5

DESCRITIVO PHC Documentos Eletrónicos CS     ©PHC

Requisitos mínimos do PHC Documentos Eletrónicos CS
Para a utilização e envio de faturas eletrónicas basta cumprir os 
seguintes requisitos: 

• O cliente deve ter o software PHC atualizado para as 
versões mais recentes e adquirir os módulos PHC Docu-
mentos Eletrónicos CS e PHC Gestão CS.

Documentos Eletrónicos e infraestrutura
Existem diversos “Providers” neste serviço especializado. 
Caso opte por utilizar como entidade certificadora a Saphety, 
beneficia de toda a estrutura pré-instalada e configurada com a 
flexibilidade de mapear novos campos a qualquer momento. 
Esta solução conjunta está já certificada para ser usada com as 
seguintes centrais de compras: IMCH, Auchan, El Corte Inglés, 
Makro, AKI e FNAC.

Em alternativa pode escolher outro “Provider”, e até mesmo 
optar pelo envio via email de PDF assinado digitalmente, sendo 
desta forma totalmente autónomo.

Comunicação via Webservice à Autoridade Tributária
Ao emitir documentos (Faturas e dossiers) pelo Software PHC 
pode comunicá-los à AT em tempo real no momento da intro-
dução do documento (quando o mesmo é certificado), tornando 
este processo rápido e eficaz.
Pode ainda efetuar esta comunicação através do  Monitor de 
Comunicação de Documentos, no momento que preferir.

• Este módulo está disponível nas gamas PHC CS para 
Windows;
Nas gamas PHC Corporate CS, PHC Advanced CS e PHC 
Enterprise CS. 

• Adquirir o Certificado Digital Anual;
Para assinar digitalmente as faturas, o cliente deve pos-
suir um certificado digital. 

• Possuir ligação à Internet;
Para o envio de faturas é necessário estar conectado à Inter-
net, visto que a tecnologia usada entre o Software PHC e os 
diversos Operadores/Infraestruturas é baseada num sistema 
em webservices.

Limitações de utilização do PHC Documentos Eletrónicos CS
• Após esgotar o pacote de faturas adquiridas não pode 

enviar mais até carregar a sua conta, ou seja, adquirir 
mais pacotes.

• Os pacotes de Faturas Eletrónicas não têm um período de 
validade.

• As faturas ficam disponíveis para download no servidor 
da Saphety durante 30 dias.

• Após o download, a mesma fatura fica disponível no 
servidor da Saphety durante 48 horas.

Este documento tem como objetivo descrever as funcionalida des do software. Como estão em constante evolução, é possível que as funcionalidades aqui descritas não se mantenham no 
mesmo formato. Se considerar vital alguma funcionalidade em particular verifique, numa Demonstração do Software, se a mes ma corresponde ao que necessita.



FILMES  •  FORMAÇÃO  •  DOWNLOADS  •  NOTÍCIAS  •  E MUITO MAIS

Com o PHC On tem o seu sistema PHC CS 
completamente atualizado durante o espaço 
de um ano. Além disso acede a funcionalidades 
exclusivas e a conteúdos dedicados, como por 
exemplo o acesso exclusivo ao portal on.phc.pt.

Neste portal tem acesso, 24 horas por dia, a 
filmes de autoformação sobre a utilização do 
PHC CS, informações de cada nova versão, 
notícias, novidades, a newsletter semanal 
iDirecto, a revista Directo PHC, entre outros. 
Tudo para o ajudar a tirar o máximo partido do 
seu investimento em Software PHC.

MAIS INFORMAÇÃO

phcsoftware.net/phcon

http://www.phcsoftware.net/phcon


Para saber tudo sobre a PHC, subscreva a “iDirecto” no 
sítio da internet em www.phcsoftware.net/idirecto
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©PHC | Todos os direitos sobre este documento estão reservados. Este documento tem apenas objetivos de informação. 
A PHC não dá nenhuma garantia, explícita ou implícita, no conteúdo deste documento. A marca PHC é uma marca registada.
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