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Soluções globais 

de transações eletrónicas



A YET disponibiliza uma oferta global 

de produtos e serviços de 

desmaterialização de processos 

administrativos que permitem agilizar 

as relações comerciais entre 

produtores, distribuidores, 

fornecedores, operadores logísticos e 

prestadores de serviços, promovendo 

uma maior eficiência administrativa, 

aumento da produtividade e 

poupança de recursos.

Os serviços da YET contemplam as 

vertentes de transações eletrónicas e 

faturação eletrónica, estando 

disponíveis em ambas as opções 

soluções integradas com o sistema 

de gestão central (ERP) e produtos 

diretos, sem integração, que 

respondem às necessidades das 

empresas que procuram soluções 

standard de desmaterialização.

Os serviços de transações 

eletrónicas e de faturação eletrónica 

distinguem-se essencialmente pelo 

tipo de documentos suportados, pelo 

seu formato e pelo sentido 

unidirecional ou bidirecional. Assim, o 

serviço de transações eletrónicas 

permite tanto a receção como o envio 

de vários tipos de documentos 

comerciais e contabilísticos, 

suportando ficheiros de diversos 

formatos estruturados. Por seu lado, 

o serviço de faturação eletrónica 

consiste na emissão e envio 

eletrónico de faturas em formato PDF 

com assinatura digital avançada.
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Soluções 

adequadas à 

realidade de 
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Mapa de Oferta

A YET – Your Electronic Transactions

é uma empresa especializada na 

implementação e desenvolvimento 

de produtos e serviços na área das 

transações eletrónicas. Constituída 

em 2009, a YET nasce da experiência 

e das competências tecnológicas na 

área da desmaterialização de 

processos da multinacional 

portuguesa PRIMAVERA BSS, que há 

cerca de 10 anos disponibiliza ao 

mercado e implementa produtos e 

serviços de digitalização de 

processos de negócio.

Conhecimento e 

experiência na 

desmaterialização 

de processos
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O serviço de faturação eletrónica da 

YET, designado de , 

consiste na emissão e envio 

eletrónico de faturas em formato PDF 

com assinatura digital avançada. 

YET eInvoices

O é uma solução de faturação 

eletrónica destinada a empresas que emitem um 

elevado número de faturas e que pretendem 

automatizar processos administrativos morosos e de 

baixo valor acrescentado.

Por se tratar de uma solução integrada com o ERP, 

o  proporciona uma significativa 

agilização do processamento e envio das faturas, 

beneficiando dos processos e automatismos 

existentes no sistema, sendo também possível 

parametrizar a solução de acordo com as 

necessidades de cada organização. 

A integração com o ERP permite a eliminação de 

inúmeras operações e custos associados ao envio 

manual de faturas, tornando o processo mais 

robusto, fiável e económico. Estão ainda 

asseguradas todas as garantias de cumprimento 

dos requisitos legais associados à faturação 

eletrónica. 

A solução dispõe ainda de um sistema de 

notificação que permite ao emissor das faturas 

saber quando o documento integrou o sistema de 

informação do destinatário ou simplesmente quando 

foi acedido pelo mesmo (nos casos em que os 

clientes não dispõem de uma solução de faturação 

eletrónica integrada); uma caraterística que pode 

auxiliar a gestão de cobranças.  

YET Full Invoice 

YET Full Invoice

O  é a solução de faturação 

eletrónica para pequenas empresas que pretendem 

desmaterializar o processo de envio de faturas para 

o cliente final e que apesar de não emitirem um 

elevado número de documentos, procuram dinamizar 

os seus processos administrativos.

Esta é uma solução chave-na-mão, de fácil 

instalação e utilização que permite o envio 

eletrónico de faturas e outros documentos 

contabilísticos para o e-mail dos clientes de forma 

certificada, com todas as garantias de segurança e 

validade legal associadas aos documentos 

eletrónicos.  

Recorrendo a um processo simples e intuitivo, O

 envia as faturas e acompanha o seu 

estado, permitindo, assim, uma gestão eficaz dos 

documentos, indicando os que estão por enviar, os 

que ainda não foram entregues e aqueles que já 

têm notificação de receção por parte do cliente.

O é uma solução compatível com 

qualquer sistema de faturação existente nas 

organizações, distinguindo-se por imprimir uma 

elevada dinâmica administrativa através da 

substituição do papel e de todos os processos 

manuais de faturação, envio e arquivo por um 

processo automático, rápido, simples e económico.

YET Quick Invoice

YET 

Quick Invoice

YET Quick Invoice

 

 

YET Full Invoice
Solução integrada de faturação eletrónica

YET Quick Invoice
Faturação eletrónica ao alcance de todas 

as empresas

É de salientar que a fatura eletrónica 

é um documento comercial 

semelhante à fatura em papel, mas 

em formato digital, que possui o 

mesmo valor fiscal/legal que a fatura 

em papel, desde que contenha a 

informação obrigatória para qualquer 

fatura e que satisfaça as exigências 

determinadas pela lei. 

Este serviço contempla ainda o 

arquivo digital dos documentos 

eletrónicos transacionados durante o 

prazo legal estabelecido pela lei, ou 

seja, dez anos.

Sendo a faturação eletrónica uma 

necessidade crescente junto do 

tecido empresarial, face ao aumento 

de produtividade e redução de 

custos que a mesma proporciona, a 

YET disponibiliza duas opções de 

acesso a este serviço:

Faturação 

Eletrónica

faturas, de acordo com os requisitos 

de segurança, autenticidade e 

validade legal associados ao 

Intercâmbio Eletrónico de Dados. 

Este é um serviço bidirecional que 

assegura tanto a receção como o 

envio eletrónico de documentos 

comerciais e contabilísticos em 

ficheiros de diversos formatos 

estruturados (XML, EDIFACT, PLAIN 

TEXT, etc.). 

Para as empresas que procuram integrar o serviço 

de transações eletrónicas com o ERP, 

disponibilizamos o , uma 

solução de desmaterialização completa que permite 

a integração dos documentos eletrónicos com 

diferentes sistemas de informação, proporcionando 

a agilização de um conjunto extenso de processos 

administrativos habitualmente morosos. 

Esta solução responde às necessidades das 

empresas que apresentam um elevado volume de 

transações, tendo necessidade de enviar e receber 

uma quantidade elevada de documentos comerciais 

por via eletrónica. Por se tratar de uma solução 

integrada tem reflexos imediatos na produtividade e 

no rigor da informação referente às transações 

logísticas e financeiras das empresas, na medida 

em que os documentos são tratados 

automaticamente pelo sistema. 

A sua ligação às principais redes nacionais e 

internacionais do setor da grande distribuição é 

uma mais-valia para os fornecedores das cadeias 

de retalho, uma vez que permite uma total 

desmaterialização dos processos de faturação e 

uma maior rapidez e fiabilidade da comunicação.

O  distingue-se ainda por ser 

uma solução aberta e parametrizável, permitindo 

uma adaptação total às necessidades de 

desmaterialização das diferentes organizações. 

YET Full DocXchange

YET Full DocXchange

Quando o objetivo é aceder rapidamente a uma 

solução de transações eletrónicas, a qualquer 

momento e em qualquer lugar, sem gastos de tempo 

em implementações e parametrizações e com um 

custo reduzido, recomendamos o 

.

Esta solução ajusta-se essencialmente às 

necessidades das empresas fornecedoras de 

outras entidades (como por exemplo as grandes 

superfícies ou similares) que embora emitam um 

volume médio ou baixo de documentos, pretendem 

aumentar os níveis de produtividade e a eficácia 

dos seus procedimentos administrativos, através da 

desmaterialização de processos. Permite também 

responder às diretrizes dos clientes que possam 

solicitar a adoção de sistemas compatíveis de 

transação eletrónica de dados.

Disponível de uma forma simples e rápida através 

de um browser com ligação à Internet, esta solução 

apresenta-se como uma ferramenta capaz de 

desmaterializar processos, otimizar a gestão e 

controlo das transações e aumentar a 

competitividade empresarial, tudo graças a um 

investimento reduzido.

YET Quick 

DocXchange

YET Full DocXchange
Solução global e integrada de transações eletrónicas

YET Quick DocXchange
Rapidez nas transações eletrónicas 

Contempla ainda o arquivo digital de 

documentos com valor contabilístico 

(faturas, notas de crédito,…) pelo 

prazo de dez anos, ou seja, o período 

legal durante o qual é obrigatório 

guardar este tipo de documentos. 

Para assegurar a prestação de um 

serviço adequado à realidade de 

cada empresa disponibilizamos duas 

soluções: 

SOLUÇÕES GLOBAIS DE TRANSAÇÕES ELETRÓNICASYET - YOUR ELECTRONIC TRANSACTIONS

O serviço de transações eletrónicas 

da YET, designado de , 

consiste no intercâmbio eletrónico de 

todo o tipo de documentos com valor 

contabilístico, sejam notas de 

encomenda, notas de crédito, notas 

de débito, guias de remessa ou 

YET eDocs 360º

Transações 

Eletrónicas
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A desmaterialização de processos administrativos representa ganhos para as 

organizações a vários níveis, sendo de destacar os seguintes:

Estimativas apontam para gastos na ordem de 1,50€ na emissão manual de 

uma fatura em papel. Com o recurso a soluções de desmaterialização da YET 

o custo de emissão de uma fatura pode chegar a um valor de 0,10€ por 

emissão;

Os mecanismos automáticos baseados na Internet que asseguram a 

circulação dos documentos reduzem significativamente o tempo gasto em 

tarefas de baixo valor acrescentado;

Os recursos humanos alocados a tarefas associadas ao processamento 

manual dos documentos podem dedicar-se ao verdadeiro core business, 

contribuindo de forma mais ativa para a criação de valor para a sua empresa;

Os documentos enviados pelos sistemas da YET são processados com 

encriptação e assinatura digital, estando garantidas todas as condições de 

segurança;

Todos os documentos transacionados por meio dos serviços disponibilizados 

pela YET cumprem todas as exigências legais e fiscais associadas ao 

Intercâmbio Eletrónico de Dados;

O extravio de documentos, perda de correspondência e outras situações 

idênticas deixam de existir graças ao sistema de notificação que permite ao 

remetente acompanhar o estado de cada documento, permitindo-lhe saber 

exatamente quando os documentos foram entregues;

Com a desmaterialização deixa de ser necessário o preenchimento manual 

dos documentos, evitando-se assim o erro humano no seu preenchimento, o 

que contribui também para a prestação de um serviço com maior qualidade;

A possibilidade de os documentos ficarem armazenados num arquivo digital 

pelo período de dez anos facilita a organização e consulta dos mesmos;

A desmaterialização recorre a soluções paper free que contribuem para a 

sustentabilidade ambiental, garantindo à sua empresa uma imagem de 

entidade responsável social e ambientalmente.

Diminuição de custos

Rapidez nas transações 

Aumento da produtividade e da eficiência administrativa 

Segurança 

Cumprimento dos requisitos legais 

Garantias de entrega dos documentos

Diminuição de falhas no processamento de documentos 

Facilidade de consulta e arquivo dos documentos 

Contribuição para sustentabilidade ambiental 

WWW.YETSPACE.COM

Experimente o simulador de 
poupança no nosso portal 

e veja quanto 
a sua empresa pode poupar.
www.yetspace.com 

Vantagens da 

desmaterialização

Referências Setor Primário

Indústria

Comércio e Distribuição

Serviços
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