PURCHASE TO PAY
Gestão Eficaz de Contas a Pagar
Modalidade: Formação Presencial
Duração: 2 Dias
> Formação para dominar a gestão integrada de compras e contas a pagar
• Como otimizar os processos e circuitos de compras e pagamentos;
• Como integrar as compras e tesouraria para garantir a eficácia no pagamento a fornecedores;
• Dominar os processos de contabilidade e controlo de faturas de fornecedores;
• Aprender a unificar os sistemas de pagamento para evitar desajustes e cobrir excedentes de tesouraria.
• Os aspetos chave para a seleção de fornecedores
• Como planificar e controlar a administração de pedidos
• A receção de faturas de fornecedores
• Análise de desvios e contenção das compras em virtude do orçamento
• A integração da fatura eletrónica na relação com os fornecedores

ESTUDO E ANÁLISE DETALHADO DA SISTEMÁTICA DO CIRCUITO DE PAGAMENTOS DA EMPRESA
Aprofunde o processo completo da compra ao pagamento
> Administração de compras
• Aspetos-chaves para a seleção de fornecedores;
• Como planificar e controlar a administração de pedidos;
• Pedidos de produção e encomendas de fornecimento que constituem um gasto;
• Comunicação com fornecedores: análise dos sistemas de informação de pedidos a fornecedores.

> Receção
• Relação com o controlo de pedidos;
• Caso de materiais para Stock e compras para gastos;
• Decisão sem deslocação de papéis (Workflow).

> Receção de faturas de fornecedores
• Sistemas de faturação de fornecedores: tradicionais, papel e sistemas modernos telemáticos;
• Sistema de entrada no processo (manual, scanner, OCR, fatura eletrónica);

• Processo de aprovação das faturas.

ASPETOS-CHAVE DOS PROCESSOS DE CONTABILIDADE
E CONTROLO DAS FATURAS DE FORNECEDORES
> Identificação das distintas formas de operar em função da organização e dos diferentes sistemas de controlo de
custos
• Sistema de controlo de faturas de produção (standard, real);
• Análise de controlo de compras versus orçamento;
• Análise de desvios e contenção das compras em virtude do orçamento;
• Comunicação com fornecedores.

O PROCESSO DO PAGAMENTO DOS FORNECEDORES
Como integrar os processos de compras e tesouraria para garantir a eficácia no pagamento aos
fornecedores
> Como integrar os fluxos de contas a pagar com as ordens de compra Sistemas de gestão de pagamentos: como
unificar os distintos métodos de pagamento
• Chaves para a homogeneização dos processos de pagamento para evitar desajustes e otimizar a tesouraria;
• Do vale postal a 90 dias às transferências, pagamentos certificados, confirming;
• Planificação e controlo de prazos de pagamento;
• Segurança nos pagamentos.

ALGUNS TEMAS ESPECÍFICOS RELACIONADOS COM OS PROCESSOS DE CONTAS A PAGAR
• Fatura eletrónica: a integração da fatura eletrónica na relação com os fornecedores
• A lei de Mora nos pagamentos

