
Our digital solutions  
As nossas soluções digitais 
Conheça a facturação 
digital!

“A transformação digital é um factor-chave para a 
ArcelorMittal Europe. A desmaterialização do processo 
de facturação oferece benefícios claros e tangíveis 
tanto para quem envia como para quem recebe. 
Incentivamos os nossos clientes a acompanharem-nos 
nesta viagem digital rumo a um mundo mais simples e 
ecológico”. 

Juan Marin
Diretor da ArcelorMittal Europe 
Gestão de Contas

ArcelorMittal Europe – Flat Products

Desejoso de começar?  
Com base na experiência de centenas de clientes já 
ligados, podemos ajudá-lo na sua viagem digital. 

Avalie a sua situação 
Tendo em conta as suas necessidades comerciais e 
configuração de TI podemos recomendar-lhe a melhor 
solução técnica.

Assistência ao nível da 
implementação 
Os nossos peritos irão definir um roteiro e um plano 
do projecto em conjunto consigo. A configuração e a 
realização de testes serão feitas em estreita cooperação.

Contacte-nos 
> O responsável pela faturação eletrónica

Melissa De Vos
T +32 9 239 55 72 
M +32 479 89 13 01  
einvoicing.bps@arcelormittal.com

> A nossa equipa de e-business  
ebusiness.support@arcelormittal.com 

> Ou o seu contacto usual na ArcelorMittal.

O que dizem os nossos clientes 
“A solução EDI implementada com a ArcelorMittal 
permitiu-nos automatizar completamente o 
processamento das nossas facturas.” 

C. D. Wälzholz KG 

“Com as facturas em pdf, temos agora um processo 
completamente isento de papel e recebemos as nossas 
facturas mais rapidamente.” 

Hörmann KG Freisen

“A solução Bizmail permite-nos obter uma perspetiva 
global das nossas facturas. É importante para nós que 
funcione como arquivo legal.” 

FB Trading s.r.o.

“Com as nossas soluções de facturação electrónica, 
reduzimos os custos administrativos, temos menos erros 
e reduzimos o tempo de processamento.”

DAF Trucks N.V.

ArcelorMittal Europe – Flat Products
24-26, boulevard d’Avranches
L-1160 Luxemburgo 
flateurope.technical.assistance@arcelormittal.com
industry.arcelormittal.com/digitalisation



O que ganha com isto?

Mudar para um processo totalmente 
automatizado
O nosso serviço de facturação eletrónica 
oferece-lhe a oportunidade de mudar para um 
processo totalmente automatizado

Cortar 90% nos custos administrativos 
A facturação eletrónica pode cortar nos custos de 
processamento até 10€ por factura 

Menor risco de erros 
Elimine as intervenções manuais no processo de 
contas a receber 

Processo sem papel 
Reduza a pegada de carbono processando as 
facturas eletronicamente 

A ArcelorMittal oferece o serviço 
gratuitamente 
Independentemente da solução escolhida, receber 
uma factura electrónica da ArcelorMittal não tem 
qualquer custo para si

Este serviço é parte da nossa abordagem mais ampla 
para a digitalização, incluindo qualidade, seguimento de 
encomendas e envios e sincronização com o Serviço de 
Assistência ao Cliente, e é a base das próximas ondas de 
optimização da nossa cadeia de abastecimento comum.

Ganha hoje em eficiência e velocidade enquanto 
prepara a digitalização no futuro. Porquê esperar?

A facturação eletrónica (ou e-facturação) é a 
entrega de facturas e documentos relacionados por 
via electrónica. 

Sistema 
ERP

Prestador 
de 

serviços

Serviço

Full EDI

Bizmail

Facturas em PDF

• Permite uma integração totalmente automatizada 
• Requer ligação com o fornecedor externo Basware 
• O mapeamento é feito pela Basware com o formato de factura da sua preferência 
• Acordo de facturação electrónica necessário 
• Recomendado caso tenha um elevado volume de facturas 

• Irá receber um email com uma hiperligação para a factura no portal da Basware
• Não é necessário qualquer contrato, apenas tem de aceitar o acordo online 
• As facturas estão disponíveis nos formatos PDF e XML, permitindo a integração 

de dados 
• O portal Basware funciona como arquivo legal

• Irá receber um email com a factura em PDF original em anexo, eliminando a 
necessidade do fluxo de papéis 

• Acordo de facturação electrónica simplificada necessário

Full EDI

Bizmail

Facturas em PDF
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3 soluções técnicas
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