Nota Fiscal
Eletrônica

 Recebimento (e-mail)
automático de XML de
fornecedores.
 Reduzir Custos e
agilizar o processo de
expedição das empresas.

A tecnologia Benefix já está presente em praticamente todo território
nacional na área de emissão de notas fiscais eletrônicas, integrando em
diversas plataformas, desde ERPs de pequeno e médio porte desenvolvidos
em Delphi, VB, DotNet, soluções em Progress, sistemas Senior, Acom, Deak,
ConecSoft, SoftGuild, WebSoftware, iPressNet, ControPlan, Data Sul entre
outros, até plataformas SAP/ERP, com milhões de notas já emitidas.

 Melhorar o controle e a
gestão fiscal das
empresas.

FUNCIONALIDADES
- Geração e assinatura do XML
- Criação de lotes de NF-e para assinatura digital
- Submissão de lotes de NF-e à SEFAZ
- Recepção das respostas da SEFAZ
- Impressão de DANFE
- Emissão em contingência DPEC, FS, FS-DA, SCAN
- Consulta de status da NF-e e pesquisa

NF-e de Entrada

- Recepção de NF-e do fornecedor automática (POP3)
- Validação XML, Assinatura e protocolo na SEFAZ
- Disponibilização para sistemas de recebimento
- Consulta de status da NF-e e pesquisa

 Facilitar o
rastreamento dos
documentos fiscais.

 Emitir notas fiscais
sem vias adicionais.

 Aumentar a segurança
e eliminar a guarda de
documento físico.
 Suporte á vários tipos
de contingência
automaticamente.
 Dezenas de modelos
de DANFE para sua
escolha.

NF-e Security

NF-e de Saída

Assinatura Eletrônica - Via software (padrão AP)
Opcionalmente:
- HSM (Hardware Security Module)
Características
- Autenticação baseada em papéis - RBAC
- Criação de usuários especiais
- Manutenção de Cadastros do sistema
- WebService com entradas para invocar métodos
- Interface Web amigável
- Pesquisa Dinâmica nas NF-e
- Consultas de status e serviços
- Gerenciamento de vários Certificados Digitais
- Gerenciamento e comunicação com mais de uma
SEFAZ para sistemas centralizados.
- Suporte a Cluster para alto volume e distribuição de
carga de trabalho.
- Envio de XML e Danfe aos destinatários/transp..,etc.

BENEFÍCIOS

Validação antecipada da nota fiscal
Redução de custos de impressão e papel
Redução do tempo de parada em postos
Redução dos erros de digitação
Recebimento automático
Padronização do relacionamento B2B
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Exemplos!

Recebimento Automático de NF-e

Recebe automaticamente, por e-mail, todos os XML de fornecedores e valida o
documento quanto a sua estrutura, assinatura e o status corrente na SEFAZ, antes
mesmo da chegada da mercadoria. Garantia de cumprimento de obrigação
acessória, além de segurança no gerenciamento dos documentos fiscais.
A BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE
NEGÓCIOS LTDA, empresa voltada ao
desenvolvimento de sistemas e de
estratégias inovadoras, possui vasta
experiência na Gestão Compartilhada de
Tributos, em especial o Imposto sobre
Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN)
e ICMS através da nota fiscal eletrônica
(NF-e). Além do sistema de emissão e
gestão da NF-e Security®, especializouse ainda em tecnologias e metodologias
contra
a
fraude,
pirataria
de
documentos e produtos distribuídos.
O sistema NF-e Security® utiliza a
Internet como plataforma tecnológica,
atuando como um middleware entre o
sistema da empresa e a SEFAZ,
propiciando a racionalização de custos
em um ambiente seguro e controlado.
Trata-se de um inovador sistema
privado que tem como objetivo apoiar
as Empresas em seus processos de
gestão do ICMS. A mesma tecnologia
também já é amplamente utilizada em
Notas
Fiscais
eletrônicas
para
Municípios, a NFeI®, que emprega
criptografia e imagens 2D codificadas,
segurança nas transações eletrônicas.
A Solução desenvolvida pela BENEFIX,
emprega tecnologia de ponta e flexível.
Desta forma, as empresas podem
utilizar a NF-e Security® com um
mínimo de modificações em seus atuais
sistemas,
iniciar
a
emissão
de
documentos eletrônicos com extrema
rapidez e, principalmente, com custo
muito
competitivo,
além
das
garantias de atendimento e suporte com
a máxima eficiência.

NF-e Storage
- Recebimento automático
de documentos XML de
fornecedores (POP3/IMAP)
- Armazenamento de
documentos já emitidos
- Validação dos documentos
em sua estrutura (schema),
assinatura e status da NF-e
com a SEFAZ/SEFA de
origem
- Exportação de documentos
XML (Recebidos/Emitidos)

NF-e
Recebidas

Permite
ao
usuário
exportar
todas
as
informações pela interface
Web ou integrado ao seu
ERP. Ainda, registra a data
de entrada da mercadoria
quando
consultar
uma
chave da NF-e de uma
DANFE.

NF-e
SEFAZ
Security®
Internet

Cliente
NF-e Storage®

Consulta de NF-e através de uma
interface Web
Visualização da NF-e através de uma
interface
com
componentes
Web
extremamente velozes, permitindo usar
filtros e classificação dos dados. Permite
total integração com o ERP usando Web
Services.
Com filtros dinâmicos, os resultados
podem ser AGRUPADOS ou aplicados
novos critérios matemáticos de filtros
(≤,≥,≠, ‹›, ›,‹,,, etc) facilitando a
busca e apresentação de NF-e.

INTEGRAÇÃO COM O NF-E SECURITY®
O NF-e Security® ASP/SaaS gerencia com segurança os documentos, assinando-os
digitalmente e interoperando com comunicação segura com a SEFAZ. É um sistema
modular e oferece interfaces gráficas e web services para os sistemas das empresas
Possui funcionalidades para recebimento de XML automático com servidores de
POP3, validação da estrutura e status na UF de origem, bem como exportação de
dados recebidos/emitidos em formato compactado (ZIP). Possibilita substituir com
facilidade o sistema emissor gratuito da SEFAZ/SP, instalado como serviço Windows e
interagindo com o emissor Security, com retorno configurável de XML e/ou PDF.

Cliente Txt2Xml®

Destinatários

Substitui o emissor
de SP
Transportadoras

TXT / XML
Sistema de
Gestão (ERP)

Automação: Web Services

NF-e
Security®
Internet

NF-e
Recebidas
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Cliente
NF-e Storage®

SEFAZ

