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Desmaterialização de Documentos em InBound, OutBound e Inter Company

eBilling Suite V4.5: melhor performance, mais segura e mais funcional

2015 V1

 Indicação de Expiração da Senha AT
 Sistema Global de Segurança Reforçado
 Novo Sistema de Alertas e Verificação de Erros
 Novas Configurações no Sistema
 Perfis de Acesso Diferenciado
 Personalização de Cores e Imagem
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 Maior Segurança  Novas funcionalidades  Melhorias de Performance

Consulte-nos para começar a usufruir de todas as novidades da eBilling Suite.

Novidades
V 4.5

Inbound |
Outbound

Alertas e Notificações




Seleção do estado “Reprocessado” agora também disponível em Inbound.
Manutenção dos filtros de pesquisa nas listagens outbound-inbound, após
consulta dos detalhes do processo.




Envio de email alertando da expiração da validade da senha da AT
Novo sistema de verificação de erros,
o Visualização dos documentos em que o ficheiro pdf não existe
o Consulta de listagem de documentos com erro





Personalização







Performance e
Segurança



Acesso ao detalhe dos processos através do Dashboard
Definição e criação de remetentes seguros e personalizados, por cada
instância (NIF)
Definição e criação de perfis de acesso diferenciados com níveis de
permissões distintos.
Adaptação da suite à imagem das organizações e do utilizador, com a
possibilidade de mudar as cores da Suite, assim como a posição dos
menus.

Novo serviço de comunicação de Guias de Transporte, mais rápido e com
maior fiabilidade.
Reestruturação dos serviços, do sistema de ficheiros e da base de dados,
agora mais simplificados, mas mais seguros e com melhor eficiência.
Novo sistema na verificação da validade de certificado, aumentando assim
a segurança de todo o processo.
Nova otimização do sistema, com melhorias de performance, sem perda
de informação e libertação de espaço em disco:



Criação de ZIP dos Logs com mais de 30dias, caso a monitorização de Logs
não esteja ativada
Permissão TLS/SSL na receção POP3 e IMAP4

V 2.0

 Novo Sistema de Estatísticas

 Melhoria no Sistema de Layout
Adição de novo campo XML, quer por tipo de documento, quer por fornecedor, sem qualquer inferência
na performance da masterização

