
 

 

Benefix Sistemas e Gestão de Negócios Ltda. 
Rua da Conceição, 95 / Cj. 1203 Centro • Niterói • RJ • CEP 24020-085 
Tel: (21) 2621-5063 (41) 3387-9030/31  (41) 3353-3839  • Fax: 21 2621-5136  
E-mail: contato@webenefix.com.br 
URL: http://www.webenefix.com.br  

C
lie

n
te

 T
xt

2X
m

l®
 

   

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

               

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NFe - Nota Fiscal eletrônica  
 

O que é: 

Um documento fiscal eletrônico, que resulta do 

registro imediato da relação comercial para expedição 
e o respectivo registro junto à Secretaria da Fazenda 

do Estado. 

Agilidade e redução de custos de expedição e 

conseqüente agilização da liberação das cargas, com 
controle de acesso seguro por login e senha de 

Certificação Digital. 
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Nota Fiscal 

Eletrônica 

A Benefix oferece o Cliente Txt2Xml® para integrar o seu ERP de 

modo simples, rápido e seguro. Recebe documentos Xml/Txt e envia 

ao emissor NF-e Security®, com retorno do resultado em formato 

Xml/Txt, incluindo o XML Distribuição e a DANFE em formato PDF.  

Substitui facilmente o emissor gratuito de SP e integra de fmodo 

transparente com diversos sistemas, como Senior, DataSul, entre 

outros. 

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® e 
NF-e Capture®, especializou-se ainda 
em tecnologias e metodologias contra a 
fraude, pirataria de documentos e 
produtos distribuídos. 
 
O sistema NF-e Cliente TXT recebe e 
formata as informações recebidas 
através de um arquivo texto, gerando e 
validando o documento fiscal em 
formato XML, e utilizando Web 
Services, encaminha os documentos ao 
NF-e Security® ASP no Data Center.  
O NF-e Security® ASP 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® ASP 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. 

Integre seu ERP e/ou elimine o emissor gratuito com 

uma solução robusta, segura e simples. Veja algumas 

das vantagens: 

Sistema de 

Gestão

(ERP)
NF-e 

Security®

Cliente 

Txt2Xml®

Internet

SEFAZ
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Ambiente Seguro e Controlado (Data Center) 

O sistema NF-e Security ASP é disponibilizado 

para acesso através da Internet em um Data Center 

com ambiente controlado, seguro e automatizado.  

O ambiente funciona 24 horas por dia, todos  

os dias do ano, fornecendo um serviço de alta 

disponibilidade, com redundância de  

dispositivos e Links de acesso, evitando perder 

tempo e recursos.  Deste modo, o sistema NF-e 

Security  ASP está disponível para sua  

empresa durante o todo ano, sem a preocupação 

de realizar backups, investir em  

equipamentos e sistemas  

ou ainda sua manutenção,  

já que  possui com uma  

equipe especializada  

para este fim.  

É a sua garantia de  

serviços, sempre a  

sua disposição! 

Infra-Física 
Arquitetura planejada 
Fontes de energia redundante 
Sistema anti-incêndio 
Ar-condicionados eficientes 
Salas para clientes 

Infra Tecnológica 
Rotas e fibras redundantes 
Cabeamento estruturado 
Roteadores / Switches 
Servidores e Sistemas de  
Armazenamento 

Segurança e Gerenciamento 
Alto padrão de segurança física 
Circuito Fechado de TV 
Biometria para acesso  
Sistemas de Firewall 
Sistemas de Detecção de 

Intrusos 
Monitoração 24x7x365 

Gerenciamento de NF-e 

Controle de emissão e visualização 

da NF-e com tecnologia Web. 

Utilizando filtros dinâmicos 

permite ao usuário localizar 

rapidamente e visualizar as NF-e.  

Permite ao usuário ainda, reenviar 

e-mails, emitir DANFEs, CC-e, 

suporte a eventos e muito mais. 

Integra-se facilmente a vários ERP 

com Web Services 

 

 

A utilização do NF-e Security® ASP propicia as empresas grande economia e 

flexibilidade, através de licenciamento de uso do sistema, com custos de 
software e hardware são compartilhados e instalados em um ambiente seguro 
e controlado. 

BENEFIX Data Center 
 

NF-e Security ASP 

Licenciamento de Sistema 
Compartilhamento de Recursos 
Custo reduzido ASP 
Seguro e versátil 
Múltiplos certificados digitais 
Integrado com NF-e Capture 

Sistema Dedicado a NF-e 

 

Documentos já emitidos podem ser importados e 

armazenados em um único repositório seguro, 

bem como, exportados a qualquer momento. 

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. 

Internet
SEFAZ

NF-e 

Security
®

Cliente 

NF-e Storage
®

NF-e 

Recebidas


