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Conheça a Benefix e suas Soluções Eletrônicas
para documentos fiscais.

Quem é Benefix Sistemas?
•

•

•

•
•

•

Formada por ex-executivos e equipe de tecnologia da Xerox do Brasil, que
desenvolvem e suportam soluções e estratégias inovadoras para o setor público,
especializada documentos eletrônicos através de sistemas de emissão e gestão da
NF-e/NFS-e e NFC-e.
A Benefix possui know-how na área de LPS (Laser Printing System), com trabalhos
desenvolvidos para maioria dos setores bancários, contas da TIM, Renault, entre
outras, enquanto equipe Xerox.
Participa do Grupo de Trabalho (GT Players na GS1 Brasil), que discute os aspectos
técnicos e legais relevantes aos players de software para NF-e e com reuniões
periódicas com a equipe do ENCAT.
Após o piloto de NF-e, emitiu a primeira NF-e no Brasil, no segmento de
combustíveis com a Usina Goiasa Goiatuba em 2007.
A Benefix é patrocinadora oficial do projeto de NFC-e e participa do projeto desde a
sua concepção, com definição do modelo e schemas NFC-e até a fase de piloto e
lançamento oficial do projeto no Brasil.
Possui parceria com a Homine Consulting para NFC-e e NFS-e em grandes clientes
para Brasil e América Latina.

Soluções gerenciamento fiscal para ERP’s e
portais Municipais
• Soluções para sistemas de gestão e Portais de Municípios
(ISSQN) com mais de 16 milhões de NFS-e por ano em mais de
1400 Prefeituras. Fornece cliente para serviços (NFS-e Easy®).
• Tecnologia de ponta utilizada com diversos ERP’s em NF-e e
NFS-e, disponibilizando agora a Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica - NFC-e (NFC-e Easy®).

Portfólio Benefix

• Empresas licenciadas para emissão mercantil (NF-e) ou
varejo (NFC-e)
o
o

Mais de 2835 licenças
de NF-e / NFC-e
Clientes diretos e
parceiros

• Empresas licenciadas para emissão de serviços (NFS-e)
o
o

Mais de 250 clientes ativos com Interface ou usando portal
com Web Services (+50 em 2017)
Clientes emitem entre 25 e 70.000 NFS-e/mês

Solução NF-e e GT Players
• Empresa Associada a GS1 Brasil
o Grupo de trabalho (GT Players) que visa discutir os
aspectos técnicos e legais relevantes aos players de
software para NF-e.
 27 empresas associadas com 82 participantes
 25 empresas não associadas com 58 participantes
o

Teste SEFA/PR
 SEFA/PR avaliou o ambiente v2.00 com as empresas
Volkswagen, Sadia, Benefix, Fiat e Petrobras.
 Benefix trabalhou com a Celepar/PR e identificou os
problemas nos protocolos SOAP

Participação de Discussões no Grupo do
ENCAT desde 2009
Coordenador nacional de NF-e à GS1 (Players NF-e) com
indicação de uso de documentação desenvolvida pela Benefix
na identificação dos problemas.

Homologação da Primeira Empresa do Setor de
Combustíveis no Brasil e em tempo recorde
(2007)

Soluções Eletrônicas

Solução NF-e (Mercantil)

Solução NFS-e (Serviços)

Solução NFC-e (Varejo)

Soluções Benefix em Nota Fiscal Eletrônica
• NF-e Security® (Mercantil) sistema que gerencia os documentos
XML e assinatura eletrônica com WebServices para sistemas de ERP
e comunicação para Secretarias da Fazenda.
o
o

o
o
o

Total integração com ERP;
WebServices simples para os ERP gerarem NF-e, necessitando apenas duas
chamadas para obter a DANFE;
Modelo sofisticado e robusto para integração;
Oferecido para soluções IN-HOME e ASP.
Suporta NF-e, NFC-e, Armazenamento e validação XML, versão 2.0 e 3.10
automática, além de eventos, com Manifestação do Destinatário integrado ao
recebimento XML.

• NF-e Cliente Txt2Xml® (Mercantil) integrado ao NF-e Security e
oferece conversão e envio de documentos TXT para XML

Soluções Benefix em Nota Fiscal Eletrônica
• NF-e Storage® (Mercantil) Sistema que gerencia os documentos
XML recebidos de fornecedores (via POP3), baixando
automaticamente do servidor de e-mail e validando estrutura,
assinatura e validade na UF de origem.
o

Implementa a Manifestação do Destinatário Final e DF-e (Baixa de
documentos junto a Receita Federal)

• NFS-e Easy® (Serviços) Sistema que permite a integração com
Prefeituras Municipais para emissão de NFS-e, abstraindo a falta de
padronização do XML e web Services dos Municípios,
• NFC-e Easy ® (Varejo) Sistema que permite a integração com
sistemas de varejo usando soluções SaaS ou com interface (DLL)
simples de usar e totalmente automatizado

Infraestrutura Data Center
Armazenamento em DC nacional com certificações Internacionais,
atualmente, UOL DIVEO

NFC-e - PATROCÍNO
• A Benefix é patrocinadora oficial da NFC-e e colaborou neste processo,
com reconhecimento dos integrantes do Projeto Nacional.

Imagem do vídeo institucional e apresentação oficial do projeto NFC-e divulgado pelo coordenador nacional de NF-e.

Ações para divulgação da NFC-e após
lançamento

Ações para divulgação da NFC-e...

Veja detalhes
funcionamento NFC-e:
“Apresentação Solução
NFCe (Varejo)”

URL: http://www.webenefix.com.br/pdfs/Apresentacao Solução NFCe (Varejo).pdf
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