
Soluções Integradas
de Gestão

Emita e envie faturas eletrónicas por

E-mail com certificado Digitalsign.

Melhore processos, elimine o

tratamento em papel e reduza

custos administrativos.

Solução disponível para

a Administração

Pública e Entidades

Privadas.

WIN Faturas Eletrónicas

Personalização

do corpo de E-mail

Criação e envio de

documentos eletrónicos

individualmente ou

em série

Arquivo automático

do PDF no documento

do PHC, com PHC CS

Documentos + BPM



O que necessito para implementar
a solução WIN Faturas Eletrónicas?

O QUE É
NECESSÁRIO?

1) Adquirir o módulo PHC CS Gestão e o PHC CS Documentos Eletrónicos.
2) Adquirir a solução WIN Faturas Eletrónicas.
3) Obter a assinatura digital para as faturas, proveniente de uma entidade de segurança. Para tal, basta ter um certificado 

Digitalsign, plataforma que permite a realização e processamento seguro de transações eletrónicas entre entidades.

Uma solução compatível com todas
as gamas do software de gestão PHC.

GAMAS E VALORES
DA SOLUÇÃO

Para mais informações, consulte também
o website da Digitalsign em www.digitalsign.pt.

CERTIFICADO
DIGITALSIGN

Fácil armazenamento das faturas em 
formato eletrónico.

Possibilidade de envio de 2ª via. Corpo de E-mail personalizável

Rapidez na entrega da fatura, acelerando 
desta forma a cobrança.

Menor custo de impressão, envelopes e 
correio.

Comunicação com os clientes mais eficaz 
e mais eficiente.

Melhore processos, elimine o tratamento
em papel e reduza custos administrativos.

PRINCIPAIS
VANTAGENS

Os certificados avançados oferecem um elevado nível de confiança, sendo utilizados para 
assinaturas digitais de documentos e correio eletrónico, encriptação e controle de acessos, 
assegurando inequivocamente a identidade da Pessoa ou entidade detentora.

* Valor anual.

Nota: O PHC CS Gestão, PHC CS Documentos Eletrónicos e certificado Digitalsign são obrigatórios e adquiridos separadamente da 
solução WIN Faturas Eletrónicas. A solução PHC CS Documentos + BPM é uma opção adquirida separadamente, com valor acrescido.

WIN Faturas Eletrónicas 250,00€ 300,00€ 350,00€

PHC EnterprisePHC AdvancedPHC Corporate

PHC CS Documentos Eletrónicos 322,00€ 584,00€ 1.228,00€

Certificado Digitalsign* 125,00€* 125,00€* 125,00€*


