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Soluções Benefix para venda Mercantil, recepção
e armazenamento de NF-e de Fornecedores

No Acrobat Reader, digite Crtl+L
para entrar em modo de apresentação.

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 parcerias com vários sistemas de gestão, suporte para SAP e Oracle de modo
transparente ao usuário final.

Solução NF-e Security®

Automação na emissão de NF-e
• Sistema para emissão de NF-e utilizado IN-HOME ou SaaS
o

o
o

O NF-e Security é um ambiente multiempresas, atende seu sistema de gestão
com visualização de todas empresas clientes em um ambiente seguro;
Centralização do repositório de certificados digitais
Suporte à DF-e, Manifestação do destinatário, CC-e, eventos entre outros.
 Permite a baixa automática da SEFAZ e manifestação integrado ao ERP ou via portal Web.

o

Envio automático de e-mail de XML e DANFE ao destinatário final.
 Usando elemento Xml válido no schema, permite envio simultâneo para vários e-mails,
removendo a restrição de apenas um e-mail do destinatário.

o
o

Armazenamento (NF-e Storage) e validação de documentos
Personalização de Marca d’água para cada empresa. Enfim, são tantas
facilidades que é mais fácil você avaliar sem compromisso.
A Benefix além de ter um sistema
robusto com milhões de emissões
anuais, complementa com outras
tecnologias, NFC-e, S@T CF-e e
NFS-e para mais de 800 Municípios.

Automação na emissão de NF-e
• Etapas para emissão de NF-e usando o NF-e Security (Web Services)



ERP formata documento fiscal em XML seguindo Manual do Contribuinte;
Adiciona o Web Service ao Sistema do ERP e integra os principais métodos:
1.

SolicitarImportacaoArquivoXML()

2.

SolicitarImpressaoNFeProt()

3.
4.
5.

SolicitarCancelamentoDaNFeNaSEFAZ()
SolicitarInutilizacaoDaNFeNaSEFAZ()
SolicitarRegistroCCeComPDF ()

Outros métodos estão disponíveis e descritos no guia de integração com Web Services.
Material para Integradores de NF-e e ERPs parceiros.

Automação na emissão de NF-e
Métodos disponíveis são obtidos na publicação do Web Service (NFe e Storage)
e documentados no Guia de uso dos WebServices do NF-e Security v5.

Automação na emissão de NF-e

O procedimento de Emissão no NF-e Security
é baseado em dois WebServices:
1. SolicitarImportacaoArquivoXML()
2. SolicitarImpressaoNFeProt()
 O NF-e Security estabelece automaticamente comunicação com a
SEFAZ de origem, monitorando a comunicação e todos os
documentos pendentes de processamento e respostas da SEFAZ.




Controle de documentos pendentes de envio e processamento
Controle de comunicação e atribuição de contingência
Controle automático do formato da DANFE por CNPJ
 Mais de 20 modelos de PDF para escolha do cliente, personalizável para cada CNPJ

Automação na emissão de NF-e
 Controles automatizados e parametrizáveis


Mesmo antes da publicação da Nota Técnica de consumo indevido de serviços,
a Benefix já implementava controles otimizando a rede e consultas de WS
nfeWebServices( )

MS Message
Queue
Recepcao UF

ERP

NF-e Security®

Retorno Rec UF

E-mails

temposParaNovaTentativa = 10x2...
tempoMinContingencia = 15 min
tempoMaxContingencia = 120 min
Contingência (Emitente) default =60s
[TimeOut à Contingência]

NFeTaskService

SEFAZ

Etapas para emissão NF-e: XML de Distribuição

3. XML de Distribuição()
•
•

O ERP utiliza WS disponíveis no NF-e Security para obter o XML de Distribuição
e encaminhamento ao destinatário ou inserir dados do e-mail do destinatário no
XML para detecção e envio automático pelo NF-e Security.
O sistema permite inserir tags para e-mails e proporcionar o envio a múltiplas
caixas postais, o que é limitado pelo schema corrente v3.1 da NF-e.
WebServices ERP / NFeSecurity®
Text

nfeWebServicesSEFAZ( )

Text
Text

Retorno XML Distribuição

ERP

CLIENTE

NF-e Security®

Text

SEFAZ
CONSULTA DO PROCESSAMENTO

NF-e Security® 100% integrado ao ERP
• Transparência ao usuário do Sistema e controle total do ERP
• Utiliza Data Center (DC) com certificação Internacional e localizado no
Brasil
o

Uma segurança a mais para sua empresa. Muitos concorrentes informam DC,
mas usam estrutura dentro da empresa ou soluções comerciais fora do país
sem responsabilidade civil ou comprometimento aos seus clientes.

• Portal de acesso Web caso o parceiro queira fornecer acesso aos seus
clientes
• Exportação do documentos pelo portal ou Web Services
• Armazenamento integrado à DF-e e Manifestação com gerencia via portal
ou totalmente integrado e de forma transparente aos seus clientes.
• Empresas de grande porte e conceituadas no mercado usam emissão de
NF-e ou Varejo (NFC-e) da Benefix.

Primeira NF-e do segmento de
Combustíveis no Brasil emitida na
SEFAZ GO
GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL & BENEFIX

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

Solução NF-e Storage®

Solução NF-e Storage

• Garante a legislação da NF-e no recebimento de
documentos fiscais em XML (NF-e ou CT-e)
• Promove o controle de entrada fiscal de mercadorias,
eliminando processos manuais com documentos
eletrônicos
• Automatização do recebimento de email’s com XML de
distribuição
• Segurança e guarda de arquivos fiscais por 5 anos
• Promove validação mensal dos arquivos perante ao SPED
Fiscal
• Armazenamento seguro de arquivos XML do CT-e e NF-e

Recebimento de Mercadorias nas
Empresas

• O maior problema na gestão dos documentos
recebidos, é a guarda em ambiente seguro e
validação da mercadoria recebida através da
DANFE na entrada do almoxarifado da
empresa
• Para garantia do recebimento de mercadorias
com documentos fiscais autorizados pela UF
de origem, com um documento XML integro,
basta consultar no NF-e Storage®

Automação na Recepção

• Software Cliente Pop3 para recepção dos
FORNECEDORES, quando não usarem a DF-e
• Monitoração automática NF-e Storage:
o

o
o

Mensagens baixadas com análise de conteúdo e identificação
de anexos XML, apagando a mesma da fila do servidor de email
Documentos XML válidos serão armazenados e validados
Alarmes de erros encaminhado para usuário na empresa

NF-e
Recebidas

Cliente
NF-e Storage®

NF-e
SEFAZ
Security®
Internet

Processamento e Validação

• Sistema NF-e Security com módulo NF-e
Storage validará os documentos XML:
o
o
o

à Estrutura
à Assinatura no envelope NF-e
à Protocolo na SEFAZ

SEFAZ

NF-e
Security®

Internet

SEFAZ

Processamento e Validação
• A mesma validação apresentada na aplicação Web abaixo,
pode ser executado no ERP com os Web Services.

Estrutura Analisada do XML de
Distribuição
NF-e assinada

Assinatura
Protocolo da NF-e

XML de Distribuição = Envelope [NF-e Assinada + Protocolo NF-e]

Processo seguro e integrado

• Integração com qualquer sistema, exportação dos dados
para sistema contábil da empresa (WS/XML compactado)

Recebimento de Mercadorias na
Empresa
• A consulta rápida da NF-e recebida ou armazenada pode
ser executada através de um leitor código de barras ou
pelo fornecimento do CNPJ, do Numero NF-e e da Série
da NF-e

Internet

Validação e Registro (Data/hora)
da ENTRADA da mercadoria

 Estrutura do XML
 Validação da
Assinatura
 Validação na SEFAZ

Visualizando um documento Recebido

• Caso queira visualizar o documento recebido, o
resumo do mesmo é apresentado na interface Web.
Suprimido alguns dados para
demonstração.

1

2

1. Selecionar edição do documento
2. Clicar sobre ícone “Visualizar”

Manifestação do Destinatário
e DF-e
Integradas ao NF-e Storage®

Manifestação do Destinatário

O que é a Manifestação do Destinatário?
• Um conjunto de eventos disponibilizados que garante a
segurança em operações fiscais das empresas evitando o uso
indevido de seus CNPJ’s para acobertar operações
fraudulentas de remessas de mercadorias.
• Fornece segurança jurídica no uso do crédito fiscal
correspondente, pois uma nota não poderá ser cancelada
pelo seu emitente após o registro do evento de confirmação.
• Prazo usual de 180 dias após a autorização da NF-e.
• Após manifestar a ciência ou confirmação, permite a baixa do
XML da SEFAZ.
o

A Benefix promove de forma automática a ciência de operação,
advento usado até entrar DF-e.

Manifestação do Destinatário

• A empresa se manifesta em relação a uma NF-e
emitida para o seu CNPJ, sendo 3 delas conclusivas.

• A Benefix armazena o XML de distribuição e os
comprovantes das Manifestações em Data Center.

Manifestação Integrada ou Portal

• Permite vincular lista de emitentes confiáveis e realizar
a manifestação automática
• Integrado ao ERP por Web Services ou através do
portal Web da Benefix

Documentos Fiscais Eletrônicos (DF-e)

• Uma melhora do ENCAT para disponibilização dos
documentos através de um serviço para os atores da
NF-e com informações e documentos fiscais
eletrônicos de seu interesse.
o

A distribuição pode ser realizada para os emitentes,
destinatários, transportadores e terceiros informados no
conteúdo da NF-e.

• A Benefix implementa de modo automático a baixa de
todos documentos junto a SEFAZ.
o

Garantia de obter todos documentos NF-e emitidos contra
a empresa.

• Pode executar a Manifestação além da DF-e.
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