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Generix Group completa sua oferta Invoice Services  
com a Account Payable Automation 

 
 

Generix Group, fornecedora de soluções SaaS colaborativas para a Supply Chain, operadora no 
mercado de fatura eletrônica há 25 anos, enriquece seu serviço de e-Invoicing graças a Generix AP 

Automation que permite a completa automação do processamento de faturas de compra do 
fornecedor. 

 
Enquanto as regulamentações estão se multiplicando em todo o mundo em favor da fatura eletrônica, 
a Generix Group agora oferece uma solução única, graças às novas funcionalidades oferecidas pela AP 
Automation, para desmaterializar faturas, gerenciar a conformidade regulamentar em 60 países e 
automatizar todas as operações contábeis do fornecedor. Além disso, Generix AP Automation apoia a 
transformação digital dos processos de faturamento do fornecedor, tornando-os mais eficientes e 
resilientes no atual contexto de crise sanitária. 
 
Os benefícios da solução Generix AP Automation são muitos. Entre outras coisas, observamos uma 
economia de 7 a 10 euros por fatura recebida, dependendo da empresa, devido à redução nos custos 
de processamento, tempo de ciclo, erros e fraudes. Além disso, as margens financeiras foram 
melhoradas, as auditorias e relatórios se tornaram mais confiáveis e os riscos de aprovisionamento 
foram reduzidos. Estas melhorias enriquecem a oferta existente de e-invoicing da Generix. 
 
“Acreditamos que é estratégico para nossos clientes ter uma plataforma completa e homogênea 
evitando a multiplicação dos investimentos, múltiplas interfaces e os riscos de quebras de ciclo, ao 
mesmo tempo em que facilita a implantação da solução para usuários e fornecedores. Este é agora o 
caso de nossa plataforma completa de faturamento eletrônico, que também se beneficia de uma série 
de inovações - inteligência artificial, aprendizado de máquina, RPA e análise - que garantem a melhoria 
contínua do desempenho, para o benefício das organizações de usuários”, diz Christophe VIRY, 
Product Marketing Director da Generix Group. 
 
Generix AP Automation oferece aos seus usuários as seguintes inovações: 

• Gestão de faturas não estruturadas usando um OCR cloud e Machine Learning 
• Configuração pelo usuário de regras de reconciliação e workflows de validação de acordo 

com a organização, a política de compras, as despesas ou tolerâncias 
• Reconciliação automática de faturas com os pedidos, os recebimentos ou mesmo os 

contratos comerciais e planos de pagamento 
• Detecção e qualificação de todos os tipos de divergências: preços, quantidades, tipo de 

serviço, duplicados, identidade de terceiros, dados bancários, … 
• Console de aprovação orquestrando as ações dos usuários e fornecedores para validar 

faturas, resolver litígios e efetuar o pagamento 
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• Gestão dos programas de Early Payment Discount para otimizar a gestão de caixa e 
automatizar os pagamentos 

• Controle analítico de ponta a ponta para medir o desempenho e os problemas em cada 
fase do ciclo: extração automática, validação, litígios, financiamentos, … 

 
 
 
 
Sobre a Generix Group  
Generix Group é especialista em Supply Chain Colaborativa, presente em 60 países, graças a suas subsidiárias e rede de 
parceiros. Mais de 6.000 empresas em todo o mundo utilizam suas soluções SaaS. Os 750 colaboradores do grupo fornecem 
suporte diário a clientes como Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, Ferrero e Geodis na transformação digital 
de sua Supply Chain. Sua plataforma colaborativa, Generix Supply Chain Hub, ajuda as empresas a manter as promessas que 
fazem aos seus clientes. Ela conecta as empresas a todos os seus parceiros para que juntos possam operar fluxos físicos, 
digitalizar fluxos de informações e gerenciar de forma colaborativa processos em tempo real. Generix Supply Chain Hub 
destina-se a todos os players da Supply Chain: fabricantes, fornecedores de logística (3PL/4PL), varejistas e distribuidores. 
 
Fundada em 1990 na França, a empresa está listada na Bolsa de Valores Euronext Paris, compartimento C (ISIN: 
FR0010501692). Saiba mais em: www.generixgroup.com/br 

http://www.generixgroup.com/br

