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IDW2 JUNTA-SE À REDE DE PARCEIROS MULTICERT

Foi assinado em Abril o contrato de parceria entre a MULTICERT ( www.multicert.com) e a IDW2
(www.idw2.pt) para a venda da solução de factura electrónica e4Doc Central (www.e4doc.com).
Com o intuito de disponibilizar uma gama de produtos e serviços com melhor qualidade e garantia de proximidade
de atendimento, a MULTICERT tem vindo a firmar parcerias com empresas de forte presença no mercado. A IDW2,
empresa tecnológica com experiência consolidada em arquitectura, engenharia, desenvolvimento e manutenção de
soluções complexas e críticas, é o mais recente parceiro da MULTICERT.
“O e4Doc da MULTICERT facilitou-nos a disponibilização da Solução de Fatura Electrónica de forma transversal
para todos os nossos clientes. Esta parceria permite-nos alargar a nossa oferta independentemente da dimensão ou
estratégia de negócio de cada Organização nesta área”, conforme diz Victor Parreira, Business Development
Consultant da IDW Software Solutions.
Segundo Pedro Tarrinho, Gestor de Produto e4Doc da MULTICERT, "esta parceria demonstra como duas empresas
portuguesas, especializadas em áreas distintas de TI, podem cooperar para oferecer uma solução mais abrangente e
inovadora. Estou convicto que a parceira com a IDW2 irá facilitar a entrada da solução e4Doc desenvolvida pela
MULTICERT em mercados nacionais e internacionais, até agora inacessíveis."
A solução e4Doc Central de factura electrónica tem como principal objectivo a criação de um sistema completo
de facturação electrónica externo à empresa, onde se pode aceder à geração, envio e consulta das facturas
electrónicas. Ideal para empresas que pretendem centralizar as suas facturas, mas sem necessidade de possuir um
data center, a solução Central apresenta-se como uma opção de valor, reduzindo custos e agilizando processos.
Caracteriza-se por fornecer às empresas um serviço integrado, eficiente, de qualidade e em conformidade com a
legislação vigente, que esteja de acordo com as suas necessidades em termos da optimização, evidência legal e
rastreabilidade na troca de todo o tipo de documentos electrónicos de negócio.
A MULTICERT posiciona-se no mercado como fornecedor de soluções completas de segurança e certificação digital para todo o tipo de
transacções electrónicas que exigem segurança (e-commerce, e-banking, e-government, e-mail, ...). A empresa actua em toda a cadeia de
valor do negócio da certificação electrónica, tendo capacidades de desenvolvimento, produção e comercialização de soluções que garantam
a segurança das trocas electrónicas.
A gama de produtos e serviços da MULTICERT abrange não só a emissão de certificados digitais (de aplicação, servidores web, individuais,
codesigning, entre outros), mas também em sistemas PKI (Public Key Infrastructure) para empresas e entidades governamentais. Além do
Cartão de Cidadão e do Passaporte Electrónico Português e Cabo-Verdiano, a MULTICERT aposta ainda em soluções para Factura
Electrónica,Voto Electrónico, Marca-do-Dia Electrónica e Plataforma de Autenticação Forte EMV-CAP.
Especializada nas novas tecnologias de informação e comunicação, a MULTICERT iniciou a sua actividade em 2002 com uma estrutura
accionista totalmente nacional, que se tem mantido ao longo dos anos, sendo composta pela SIBS, CTT, INCM, PT Prime e PT SGPS.
Para mais informações, contacte a MULTICERT através do número 217 123 010 ou do email e4doc.info@multicert.com.
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Figura 2: Logótipo da IDW2

