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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, cujo volume em NF-e ultrapassa 1,5 milhão NF-e/dia ou
500 milhões NF-e/ano.



Solução NFS-e Easy®



Soluções NFS-e (Serviços) Benefix

• Solução de Web Services crescendo mais que 
Interfaces pela facilidade de gestão

• Clientes com grandes volumes e exportação 
de documentos buscam estrutura de diretório

• Soluções de ERP com baixo custo, buscam 
Interface (DLL)

Solução NFS-e (Serviços)



Modalidades de Uso da NFS-e Easy

As soluções para NFS-e atendem as modalidades

1. Interface (biblioteca dinâmica)
 Adicionada na aplicação como Referências, atendem todos ambientes de 

programação, roda em ambiente Windows com framework .net 4.0

2. Aplicação Windows 
 Para empresas que desejem emitir e controlar suas NFS-e e que não 

possua um ERP ou não desejam a integração por outros motivos

3. Estrutura de Diretórios
 Fornece uma estrutura de diretórios para Recepção de documentos XML 

ou TXT e retorno do protocolo, XML aprovado e PDFs rodando como 
serviço Windows

4. Web Services 
 Indicado para empresas que trabalham com aplicações Web e queiram 

centralizar todas as chamadas da interface ou que possuam alguma 
restrição de negócio ou tecnológica para integrar ao sistema de gestão



1. Interface (DLL)

• A utilização de Interface é simples para integração com 
ERP’s e suporta todas linguagens de programação;

o Métodos Genéricos com RPS em formato TXT com um único modelo 
para Municípios ABRASF 1.00/1.04/1.07/2.01/2.02 e SP

o A solução NFS-e Easy® oferece métodos para serem consumidos com 
objetos COM/COM+ ou referenciadas diretamente pelas linguagens 
que suportam código gerenciado.

o Aplicação com EntryPoints inseridos para compatibilidade com todas 
linguagens

 Muitas soluções de NF-e ou NFS-e não suportam algumas linguagens 
de programação por não oferecer exportação de métodos para 
linguagens de programação não gerenciadas como VB, C++, Lotus 
Notes, Visual Fox Pro (VFP), entre outras;

 Exemplo: TDUMP.EXE -ee InterfaceEasy.dll

o Exemplos em C#, Delphi.



2. Aplicação Windows

 Aplicação Cliente/Servidor com emissão em lotes para acelerar a
emissão no dia a dia, fácil e rápido.



3. Estrutura de Diretórios

• Solução que encapsula a Interface e roda com um DB local
o Dados em formato TXT ou XML com retornos de XML, protocolos, PDF

o Instalado como SERVIÇO para automação do processo de emissão

o Visualizador para consulta dos documentos processados e inclusão do 
certificado na BD local (A1 ou A3)



3. Estrutura de Diretórios
Continuação...

o Instalado como SERVIÇOS independentes
para automação da emissão de NFS-e

o Dados em formato TXT ou XML com os retornos 
de XML, protocolos e arquivos PDF (RPS/NFS-e)



4. Web Services

• Utilização de WS para automação suportada em qualquer linguagem, 
com serviços no servidor para automação da emissão

• Modelo desenvolvido para SAP/ERP e SAP/B1 disponibilizado agora 
para as empresas

• Simplificação no modelo de comunicação com uso de uma chave 
identificação retornada pelo WS

• Portal Web para consultas 
e diagnósticos



WEB SERVICES

• Preferência pelas empresas pela automação e disponibilidade

• Não necessita instalar componentes ou bibliotecas

• Serviços especializados convertem os documentos para cada 
modelo de solução de Municipal até a conclusão do 
processamento

o Independe se é síncrono, assíncrono

o Recuperação de protocolo e status quando ocorre time out 
(exclusividade da Benefix)

o Emissão BSB (via NF-e) – schema v3.10 e v4.00

• Monitoração de eventos de documentos para Acordos de 
Níveis de Serviço (SLA)

o Indicadores de performance por tempo, quantidades de consultas e 
envios, descartes. (Exclusivo da Benefix)

o Painel de controle de Indicadores integrado com terceiros.



Indicadores EVENTOS - KPI



Indicadores EVENTOS - KPI

• Personalização de filas e eventos – inicio em produção em 
26/02/2018 – Instalado monitor no faturamento.

Painel de controle de Indicadores 

integrado com terceiros



Monitoramento personalizado... 

Painel de controle de Indicadores 

integrado com terceiros



Interface  e  WebServices

• A utilização de Interface é simples para integração com ERP’s;

• Permite a utilização de WebServices para suportar ambientes 
descentralizados;

• Muitas soluções de NF-e ou NFS-e não suportam algumas 
linguagens de programação por não oferecer exportação de 
métodos para linguagens de programação não gerenciadas 
como VB, C++, Lotus Notes, Visual Fox Pro (VFP), entre outros;

• A solução NFS-e Easy® oferece os métodos para serem 
consumidos com objetos COM/COM+ ou referenciadas 
diretamente pelas linguagens que suportam código 
gerenciado.



Integração com Plataforma Gosocket para 
emissão de NFS-e

• Gosocket é uma rede social para empresas com a 
missão de entregar às empresas o poder para fazer 
mais e melhores negócios, conectando-as 
efetivamente sem se importar ao porte delas.

o As NF-e emitidas representam o Contas a Receber (AR), e as 
NF-e recebidas representam o Contas a Pagar (AP), o que 
faz com que Gosocket seja uma solução muito atrativa para 
todas as empresas.

o Utiliza um gadget integrado para emissão de NFS-e.



Exemplo Aplicação Web integrada

• Emissão Simplificada, informando CNPJ, Serviços (Regras) e descrição.

Parametrização de Serviços e Impostos facilitam a emissão e suporte



Exemplo Aplicação Web: GoNFS-e

• Exemplo de um serviço salvo e pronto para encaminhar
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