
07B2Brouter
Segments:

- Segment III (0-3 treballadors)
- Segment II (3-9 treballadors)
- Segment I (10-50 treballadors)

Categoria: VII - Factura electrònica
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Interoperabilitat. Connecta amb tot tipus d’empreses i xarxes d’arreu 
del món.Envia i rep documents electrònics a través de xarxes públiques i 
privades, nacionals i internacionals i connecta amb tots els teus clients i 
proveïdors, sense costos afegits.

Multiformat. Envia i rep documents electrònics amb diferents 
formats, adaptats a les necessitats dels teus clients i proveïdors. Envia 
documents electrònics en diferents formats, adaptats als estàndards de la 
xarxa per a la qual realitzes l'enviament o les necessitats dels teus clients, 
sense preocupar-te dels aspectes tècnics. Centralitza la recepció de 
factures de tots els teus proveïdors rebent amb diferents formats, sense 
preocupar-te dels aspectes tècnics.

Suport per a tothom. B2Brouter ofereix un suport especialitzat, 
disponible per a tots els usuaris. Utilitza la secció de suport del teu compte 
per fer-nos arribar els teus dubtes. Servei disponible per a tots els usuaris de 
la plataforma.

Descripció de la solució:

B2Brouter és el programa de facturació que 
connecta amb tots els teus clients i 
proveïdors. Digitalitza el procés de facturació de la 
teva empresa, agilita els tràmits amb els teus 
clients i proveïdors i redueix costos al mateix temps.

Beneficis de treballar amb B2Brouter:
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Directori. B2Brouter disposa d’un directori amb informació validada 
d’empreses públiques i privades de tot el món. El directori conté informació 
actualitzada i verificada d’administracions públiques i empreses privades 
de tot el món. Al generar un document, el Directori intel·ligent permet 
crear factures en el format que el receptor espera i enviar-les pel canal que 
toca, sense errors. El directori et proporciona les dades verificades dels teus 
contactes i informació necessària com els codis d’encaminament.
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Serveis Factura electrònica eSender
(Servei per enviament de factura electrònica integrada amb Sage50 i Sage 200

Serveis inclosos (per client):
Alta del servei 1 empresa NIF. (empresa addicional 150€)
Connector Windows
Trànsit de factures il·limitat primer any. (Següents anys segons tarifa: Veure  
taula 1)
Servei d'acompanyament de posada en marxa

Preu: 1.000€

Preu de les solucions:

Taula 1

Des de Fins a Quota anual
Cost addicional 

per factura

1 1000 300,00 -

1001 3000 600,00 -

3001 6000 1.100,00 -

6001 15000 2.150,00 -

15001 2.000,00 0,01 
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Servei per enviament i recepció de factura electrònica des del núvol

Servei de eFactura per pimes i autònoms sense integració amb ERP. 
 Parlem eFactura 5 de B2Brouter:    1000€

 (adequat per a segment I i II - entre 3 i 49 empleats)

 Parlem eFactura 2 de B2Brouter:  500€

 (adequat per a segment III - entre 0 i 2 empleats)

 Servei d'acompanyament de posada en marxa

Serveis Plataforma al núvol B2Brouter
Aplicació per gestionar la teva facturació en línea

Adequat per a autònoms i PIMES sense ERP
Permet als usuaris del portal enviar diferents tipus de documents 
electrònics
 Enviar i rebre factures electròniques i notes de crèdit a empreses i
 AA.PP.
 Rebre comandes de clients
 Enviar avisos d'enviament
 Enviar pressupostos
S'adapta als estàndards de facturació electrònica de cada país i als seus 
canals específics (Peppol, Chorus Pro, FACe, FACeB2B, Sdl, Ariadne...)
Permet a l'usuari rebre les notificacions sobre els canvis d'estat de les 
factures i, al seu torn, enviar-les als seus proveïdors.

Següents anys:

Parlem eFactura 2 de B2Brouter Parlem eFactura 5 de B2Brouter

2 usuaris 5 usuaris

Funcionalitat bàsica Funcionalitat avançada

Total anual: 132 Total anual: 264

Clients, productes i factures il·limitades per 1 NIF
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