YET Quick Invoice
Encontrou a solução de faturação eletrónica
que precisava para a sua empresa.
O YET Quick Invoice tem tudo aquilo que
necessita para de uma forma simples,
intuitiva e rápida, eliminar os processos
pouco produtivos de faturação em papel.
Por se tratar de uma solução Cloud,
o YET Quick Invoice é acessível a partir de
qualquer dispositivo com ligação à
Internet e, portanto, pode emitir as suas
faturas eletrónicas a qualquer instante
e em qualquer lugar.

Esta solução "universal" de Faturação
Eletrónica é compatível com qualquer
sistema de faturação existente nas
organizações. Impulsiona de forma
decisiva a dinâmica administrativa,
substituindo o papel e todos os
processos manuais de faturação,
envio e arquivo por um processo
automático, rápido, simples e
económico.

Porquê faturar com
o YET Quick Invoice?

Esta é uma solução “chave na
mão”, de fácil utilização que
permite o envio eletrónico de
faturas, notas de débito e
notas de crédito para o e-mail
dos seus clientes de forma
certificada, com todas as
garantias de segurança e
validade legal associadas à
Faturação Electrónica.
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Com base num processo idêntico à faturação
tradicional, substituindo a ordem de impressão
por uma ordem de envio dos documentos, o
YET Quick Invoice permite uma gestão eficaz
dos documentos contabilísticos, indicando os
que estão por enviar, os que ainda não foram
entregues e aqueles que já têm notificação de
receção por parte do cliente,
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O YET Quick Invoice é uma solução de
Faturação Eletrónica indicada para todo o
tipo de organizações, desde trabalhadores
independentes, a empresas de grande
dimensão que emitem em permanência um
grande volume de faturas. Esta é a solução
que necessita para dinamizar os seus
processos administrativos e aumentar a sua
produtividade e eficiência.
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