Automação da Recepção (e-mail)
Para auxiliar as empresas na automação, validação e guarda dos documentos XML, a Benefix
utiliza um software Cliente Pop3 para recepção dos dados dos FORNECEDORES encaminhados a
sua empresa, apresentada na figura 1.
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Fig 1. Recebimento de e-mails automáticos

A empresa ao fornecer uma conta de usuário de um serviço de e-mail, permite ao software Cliente
NF-e Storage monitorar automaticamente os e-mails recebidos.
Cada mensagem é baixada para análise de conteúdo e identificação de anexos XML, apagando a
mesma da fila do servidor de e-mail, mantendo a caixa postal sempre limpa. Na sequencia, o
software cliente encaminha os documentos XML válidos para o emissor NF-e Security que
armazenará e validará os documentos.

Processamento e validação UF origem
O emissor NF-e Security processa os documentos XML recebidos e os armazena por grupo de
empresas, com suporte para Matriz e Filiais, além de várias UF emissoras, simultaneamente, em
um ambiente seguro e controlado, como exemplificado na figura 2.
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Fig 2. Processamento e comunicação com as UF de origem

Importação de XML emitidos (Repositório)
As empresas podem ter documentos armazenados e emitidos por outros sistemas guardados em
outros locais, ou ainda, guarda de documentos fiscais fora da empresa. Para isto, o NF-e Storage
oferece o recurso de importação e guarda em um único local, tanto de documentos emitidos quanto
recebidos. Para importação, os documentos serão encaminhados para o software cliente que fará o
upload dos arquivos. Consulte a Benefix para maiores detalhes.

Recebimento de mercadorias na empresa
O maior problema na gestão dos documentos recebidos, é a guarda em ambiente seguro e validação
da mercadoria recebida através da DANFE na entrada / 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®.
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Fig 3. Processamento e comunicação com as UF de origem

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. Ainda, permite o
registro da DATA/HORA do recebimento da mercadoria, o que facilita a exportação dos
documentos, selecionados pela data de emissão ou data de recebimento da mercadoria,
procedimento exemplificado na figura 4.

Consulta Chave no Recebimento de mercadorias na empresa

 Estrutura do XML
 Validação da Assinatura
 Validação na SEFAZ
Fig.4 –Resultado da consulta de um documento NF-e usando a chave da NF-e

O NF-e Storage® permite armazenar documentos XML do próprio EMITENTE que foram
emitidos em outro sistema, unificando as bases de dados e o local de armazenamento.
A Benefix possui interfaces que permitem automatizar a pesquisa em servidores POP3 para obter
os documentos XML recebidos dos fornecedores, bem como serviços especializados no
processamento e integração do ERP com o emissor NF-e.
Foram apresentadas apenas algumas das facilidades oferecidas no armazenamento e validação de
documentos no produto NF-e Security® da Benefix.
Caso deseje mais informações, favor contatar:
Benefix Sistemas e Gestão de Negócios Ltda.
+55 (21) 2621-5063 / +55 (41) 3353-3839
+55 (21) 9112-1847
E-mail: contato@e-benefix.com.br
URL: www.webenefix.com.br

