EDICOM Solution
EDICOM Serviço NF-e
Solução de Geração e Envio de NF-e
Nota Fiscal Electrônica

A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)
Sistema de faturamento eletrônico obrigatório para as empresas no Brasil.
A Nota Fiscal Eletrônica é um documento (XML), emitido e armazenado eletronicamente, existente
apenas em formato digital, que visa documentar as operações de circulação de mercadorias ou
prestação de serviços entre fornecedores e compradores de tais bens ou serviços no Brasil.

Obrigações do Emissor da NF-e
Responsabilidade de Armazenamento de NF-e
Manter um arquivo digital (repositório de XML) das
Notas Fiscais Eletrônicas durante o prazo
estabelecido por lei (5 anos).

Responsabilidade de assinatura digital do
documento.
Responsabilidade de validação de acordo
com a SEFAZ (Secretaria da Fazenda).

NF-e: Processo de Comunicação
DANFE

NF-e software

Trânsito
Autorizado

Autorização
uso NF-e

NF-e software

validação recepção
NF-e

Assinatura digital
Esquema XML
CNPJ e Inscrição autorizados

pós - validação

Validação de impostos

Coerẽncia informações

Data emissão X recepção

Cruzamento dados

SEFAZ
outros estados +
receita federal

SECRETARIA
FAZENDA

O arquivo XML é assinado com um certificado digital.
A fatura eletrônica é transmitida à SEFAZ por web service.
A SEFAZ retorna uma autorização de uso (número de protocolo).
A empresa imprime o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) em papel comum.
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EDICOM NF-e: Uma Solução Completa e Automatizada

Sending NF-e

Web Portal

EDI
NF-e Software

Sending NF-e via EDI

NF-e Data

Nota Fiscal

mapping
Nota Fiscal

Net

Publishing NF-e | PDF & Standard

Autorizado
Rejeitado

Sending NF-e via E-mail

SEFAZ
ERP Data Integration

Geração
A Solução NF-e EDICOM automatiza
os processos de criação de faturas
a partir dos dados do ERP,
transformando-as no padrão exigido
pela SEFAZ e incorporando
procedimentos automáticos para a
assinatura eletrônica.
Depois de gerar o documento, a
solução o envia automaticamente
para o destinatário através de uma
rede de valor agregado, oferecendo
total segurança de recepção e
controle do status em que se
encontra a mensagem.

Validação

Armazenamento

A solução implementa os controles
previstos pelas autoridades fiscais
brasileiras. Assim, o processo de
geração das faturas inclui os
serviços de comunicação e
validação com as Unidades de
Federações dos diversos Estados
brasileiros de forma automatizada a
partir do seu próprio ERP.

A solução inclui o serviço de
conservação dos documentos
originais gerados (XML) durante o
período estabelecido por lei.

Por meio da interface da solução, o
usuário pode consultar em tempo
real o status atual de cada uma de
suas NF-e, automatizando avisos
que o informem de qualquer
mudança ou cancelamento que
ocorra no status de suas NF-e.

Por meio de uma interface web
simples, o usuário pode consultar,
administrar e recuperar rapidamente
todas as suas faturas eletrônicas
que permanecem armazenadas na
infraestrutura de Bases de Dados
habilitada no nosso DPC.
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Plataforma de Geração e Envio de NF-e
Geração da NF-e

Plataforma adaptada às especificações legais e
técnicas dos diferentes países em matéria de
faturamento eletrônico (assinatura eletrônica,
formato dos documentos, protocolos de
comunicação). Nossos clientes contam com
soluções de e-invoicing capazes de fazer o
intercâmbio de documentos perfeitamente legais
com seus parceiros comerciais no mundo inteiro.

Solução para administrar todas as suas faturas,
monitorada 24 horas por dia, através da
plataforma EDICOM B2B Cloud Platform, que
automatiza o processo de geração, validação,
armazenamento e envio de documentos
eletrônicos, integrando-os sem seu sistema
interno de gestão.

Nota Fiscal Electronica

Serviço de publicação das faturas eletrônicas em
um portal seguro, o qual o receptor acessa para
consultar e baixar os documentos, controlando o
tempo todo o status de suas mensagens através
de um sofisticado sistema de tracking que alerta
qualquer incidência no processo de envio da
mensagem.

Edicom Value Added Network (VAN).
A EDICOMNet oferece uma completa
infraestrutura de comunicações que realiza um
envio seguro, controlado e monitorado de
documentos através de diversos protocolos de
comunicação.

AS2 | OFTP2 | VAN

Envio da NF-e

Nota Fiscal Electrônica
Solução preparada para
implementar a nota fiscal
de segunda geração
conforme o ajuste SINIEF

Nossa solução integra e automatiza os eventos desenvolvidos para
controlar as operações de emissão da Nota Fiscal Eletrônica.
Cancelamento: Permite cancelar uma NF-e que já foi autorizada pela
SEFAZ, durante as 24 horas posteriores à sua emissão.
Carta de correção: Permite a modificação de determinados dados da
NF-e que tenham sido emitidos erroneamente.
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Sobre a EDICOM
A Edicom é uma referência mundial no desenvolvimento de plataformas
tecnológicas para soluções de e-commerce B2B como o EDI (Electronic
Data Interchange) ou a Fatura Eletrônica.
Com uma longa trajetória no universo do EDI, atualmente contamos com
mais de 9.000 clientes no mundo inteiro, sendo alguns destes líderes em
seus respectivos setores como Unilever, Bonduelle, Procter & Gamble, El
Corte Inglés, DIA etc.
Mais de 100 milhões de transações comerciais são geradas em todo o
mundo através das soluções da Edicom no modo ASP – SaaS, em diversos
setores como Varejo, Saúde, Logística e Transporte, Indústria Automotiva,
Turismo, Finanças, etc.
A Edicom incorpora às suas soluções tecnológicas modelos de gestão
avançados que permitem que seus usuários terceirizem a administração e
manutenção de grandes plataformas de comunicações B2B, conseguindo
assim um ótimo funcionamento de todos os seus sistemas.

Contato

Application Service Provider
EDI - Electronic Data Interchange
Fatura Eletrônica
Gestão de Contas a Pagar
EdicomData - GDSN Data Pool
Reabastecimento Contínuo
CRP/VMI
EDICOMNet - Rede privada de
comunicações B2B

EDICOM Autoridade de
Certificação
Emissão de Certificados
Eletrônicos

BRASIL
Rua Frei Caneca 1380 - 8º andar.
CEP.01307-002 | São Paulo

FRANÇA
www.edicomgroup.com/fr
edicomfr@edicomgroup.com

Tel +55 (11) 3154-5100
Fax +55 (11) 3154-5102

ITÁLIA
www.edicomgroup.com/it
marketing@edicomgroup.com

info_brazil@edicomgroup.com
www.edicomgroup.com/br

EDICOM Soluções

Serviços de Assinatura Remota a
partir de Dispositivo Seguro
Registro de data e hora

EUA
www.edicomgroup.com/us
marketing_us@edicomgroup.com
ESPANHA
www.edicomgroup.com/es
marketing@edicomgroup.com

Armazenamento certificado de
documentos eletrônicos

EDICOM Serviços
Centro Internacional de Suporte
24x7 System Monitoring
Mapping Management

MÉXICO
www.edicomgroup.com/mx
ventas@edicomgroup.com
ARGENTINA
www.edicomgroup.com/ar
info_argentina@edicomgroup.com

Global Outsourcing
Onboarding Projects
Integral Partner Management
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