EDICOM Solution
EDICOM Serviço NF-e
Solução para o recebimento de notas fiscais
Nota Fiscal Electrônica

Recebimento de NF-e

Integre em seu ERP 100% das
Notas Fiscais recebidas.

emailNote
Edicom email integration

Obrigações para o
receptor de NF-e
O ajuste SINIEF 07/05 obriga aos
destinatários da NF-e a comprovar a
validez de:
As
assinaturas
digitais
e
a
autenticidade dos
documentos
eletrônicos (arquivo XML).
A concessão da Autorização de Uso
da NF-e através de uma consulta a
SEFAZ (Secretaria da Fazenda).

A cláusula décima do Ajuste SINIEF
07/05 obriga tanto o emissor quanto o
receptor a manter um arquivo digital
(repositório de XML) das Notas Fiscais
Eletrônicas durante o prazo legal
estabelecido (5 anos) para apresentação
às autoridades fiscais quando forem
solicitadas.

NF-e
Storage

Solução edicom
Edicom NF-e integra todas as
notas fiscais recebidas
diretamente no seu ERP.
A solução valida todos os
documentos recebidos
conforme as diretrizes da
SEFAZ.
Adicionalmente inclui o
armazenamento dos XML
originais em nosso Data
Center durante o período
legalmente estabelecido.
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Plataforma de Recebimento da NF-e

Recebimento, validação, armazenamento e integração das
Notas Fiscais dos seus fornecedores.
NF-e
Storage
Internal
Validation

mapping

Nota Fiscal

Nota Fiscal

Autorizado

emailNote

Rejeitado

Edicom email integration

Customer Accounts
Payable Department

SEFAZ

EDICOM NF-e Solução
Solução

e-invoicing
Solução baseada em standares
E.D.I. e comunicações seguras
para o intercâmbio de NF-e com
garantia de controle e
rastreabilidade sobre os
documentos.
O sistema automatiza alertas que
permitem controlar o estado das
suas transações e os detalhes
das NF-e que não superaram as
validações prévias.

Portal de

E-mail

Fornecedores

Integration

Portal conectado ao seu ERP
para o envio automático de
pedidos aos seus fornecedores.

Solução para a integração das
Notas Fiscais recebidas por
email.

Seu fornecedor gera
automaticamente a NF-e a partir
dos dados do seu pedido
garantindo a construção de
documentos corretos, prontos
para sua integração no sistema
de gestão.

O XML anexo ao email são
extraídos automaticamente,
validados e integrados no seu
sistema de gestão interno.
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EDICOM NF-e: Uma S
Solução C
Completa

Validação
A solução EDICOM NF-e permite realizar uma dupla validação das Notas Fiscais recebidas,
comprovando que a Nota Fiscal cumpre com os requerimentos legais e realizando uma
validação personalizada de acordo as necessidades de gestão da sua empresa para integrar
em seu ERP os dados que são críticos para sua gestão administrativa.

Processo de Validação:

1 | Verificar que o XML está bem estruturado (validade).
2 | Verificar que o XML seja válido (contra o esquema da NFe) (validade).
3 | Verificar assinatura digital (autenticidade).
4 | Verificar Autorização de Uso da NF-e (existência da Autorização)

A solução EDICOM
NF-e, realiza uma
dupla validação da
NF-e perante SEFAZ,
verificando se
passadas 24h segue
vigente e
automatizando alertas
que nos alertam de
qualquer
cancelamento.

5 | Verificar o não cancelamento da NF-e passadas 24 horas.

Armazenamento

Integração

EDICOM NF-e inclui o serviço de armazenamento dos

Uma vez realizada a validação do documento e sua

documentos originais recebidos (XML) durante o período

adequação

legal mínimo estabelecido de 5 anos, estabelecendo

secretaria da fazenda, o sistema inicia a integração dos

critérios de busca e classificação que permitem consultar,

dados especificados pelo cliente em seu ERP.

administrar e recuperar rapidamente todas as suas Notas

Realiza um mapping da Nota Fiscal Electronica que

Fiscais através de uma simples interface web.

permite extrair os dados em seu formato proprietário do

Este armazenamento se realiza em uma infraestrutura de

ERP do cliente, para que seja integrada no seu sistema

Bases de Dados habilitada no DPC (Data Processing

informático interno com uma total automatização do

Center) da EDICOM, submetido a contínuos e exigentes

processo de recebimento, validação e contabilização das

controles de segurança.

faturas eletrônica.

com

os

requerimentos

definidos

pela

Nossa solução de recepção integra e automatiza o evento de Manifestação do
destinatário, que permite realizar as seguintes ações de controle sobre a NF-e:

Nota Fiscal eletrônica

Confirmação da Operação: Confirma que recebeu a mercadoria.

Nossa solução está
preparada para
implementar a nota fiscal
de segunda geração
conforme o ajuste SINIEF
05/2012.

Desconhecimento da Operação: Informa à SEFAZ que desconhece a operação.
Operação não Realizada: Declara que a operação não foi realizada e que não recebeu a
mercadoria.
Ciência da Operação: Informa que conhece a operação mas ainda não existem
informações suficientes para validá-la.
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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
MÉXICO
www.edicomgroup.com/mx
ventas@edicomgroup.com
ARGENTINA
www.edicomgroup.com/ar
info_argentina@edicomgroup.com

Armazenamento certificado de
documentos eletrônicos

EDICOM Serviços
Centro Internacional de Suporte
24x7 System Monitoring
Mapping Management
Global Outsourcing
Onboarding Projects
Integral Partner Management
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