e4Doc
Ecológica, Económica, Eletrónica e Evolutiva são as palavraschave da solução de Fatura Eletrónica da MULTICERT,
adaptável às diferentes necessidades de cada empresa
O lucro de um negócio está interligado diretamente com a agilização do processo de pagamento. A solução e4Doc da MULTICERT
permite uma entrega imediata das faturas por via eletrónica legal, levando a que os pagamentos sejam realizados mais rapidamente.
Ao se passar do mundo do papel para o mundo do digital deixamos de ter custos de envio (envelopes, papel, impressão, selos, etc.),
de recursos humanos para tratamento de faturas e os custos de armazenamento das mesmas por 10 anos.
Pedro Tarrinho, Gestor de Produto e4Doc da MULTICERT
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e4Doc - Uma Fatura com Múltiplas Vantagens

É Simples Poupar com o e4Doc
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Fatura Eletrónica em papel?

e4Doc inHouse

Interoperabilidade de Sistemas

Simplifique o seu Negócio

Envie por email de forma Certificada

Em 2004 foi criada a plataforma e4Doc inHouse

A migração entre uma solução Central e inHouse

A solução de Fatura Eletrónica da MULTICERT
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