


O software EmiteNFS-e, desenvolvido pela DF-e Tecnologia, é o produto destinado às empresas que emitem 

notas fiscais eletrônicas de serviço (prefeituras) e processos relacionados.

Operando de forma integrada ao software de gestão (ERP) todos os processos relativos à nota fiscal de 

serviço eletrônica são implementados de forma simples e prática, sem necessidade de intervenção do 

usuário final.

A flexibilidade do software EmiteNFS-e é uma de suas principais características técnicas. Independente de 

plataforma tecnológica, o software EmiteNFS-e opera com os mais diversos tipos de integração (arquivos 

textos, XML, banco de dados padrão SQL), plataformas tecnológicas (Windows, Linux) e ambientes 

operacionais (rede local, VPNs, RDP, web).

O EmiteNFS-e implementa todos os requisitos 

das legislações da NFS-e. A complexidade 

tributária da geração do RPS, obtenção da NFS-

e, cancelamento, consulta e demais processos 

eletrônicos estão presentes de forma simples e 

objetiva.

FACILIDADE DE USO

Integrado ao seu ERP ou sistema de faturamento, o 
EmiteNFS-e executa e gerencia todo o processo 
com as Prefeituras, desde a importação das 
notas fiscais geradas por seu sistema, até a 
obtenção da NFS-e propriamente dita.

INTEGRAÇÃO TOTAL

A arquitetura baseada em páginas (padrão web) do 

EmiteNFS-e é fácil e amigável. A utilização de seus 

recursos é simples e intuitiva. 

Além disso basta instalá-lo num único computador, 

reduzindo o trabalho de implantação e suporte técnico.

INTERFACE WEB

Diferente da NF-e (padrão nacional), cada Prefeitura tem autonomia para definir seu próprio layout de dados 
para a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. Atualmente existem mais de vinte layouts diferentes.

O software EmiteNFS-e consegue padronizar todas essas diferenças e unificar os layouts, simplificando a 
geração dos dados pelo ERP.

CUSTOS

A NFS-e é mais uma forma das empresas reduzirem seus custos operacionais. Com o EmiteNFS-e, sua empresa 
reduz os custos de impressão, e paga apenas pelo seu uso, transformando custo fixo em variável.

A empresa paga mensalmente pela licença de uso do software EmiteNF-e e pela quantidade de notas fiscais 
eletrônicas autorizadas no mês na Prefeitura.
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Com o EmiteNFS-e, o processo de emissão de 

notas fiscais torna-se mais simples e ágil. A nota 

fiscal em formato eletrônico permite facilidade no 

seu armazenamento e consulta, além do envio via e-

mail para seus clientes.
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EmiteNFS-e

MUNICÍPIOS HOMOLOGADOS

Mais de 465 municípios homologados!

São diversos padrões, todos simplificados e unificados para facilitar a emissão da NFS-e. 
Confira a lista completa de municípios em nosso site!



Veja as principais funcionalidades e características técnicas do software EmiteNFS-e:

FUNCIONALIDADES E CARACTERÍSTICAS
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PADRÕES DE INTEGRAÇÃO

Ÿ Arquivo texto - layout próprio

Ÿ Banco de dados - MS SQL SERVER

Ÿ Banco de dados - ORACLE

Ÿ Banco de dados - MySQL

Ÿ Banco de dados - Firebird

Ÿ Banco de dados - Sybase

Ÿ Banco de dados - Caché

Ÿ Banco de dados - Padrão ODBC

PROCESSOS INTEGRADOS AO ERP*

Ÿ Emissão de NFS-e

Ÿ Consulta de status de NFS-e

Ÿ Cancelamento de NFS-e

* para todo processo de integração, é gerado o retorno para o ERP

INTERFACE WEB

Ÿ Consulta de notas fiscais

Ÿ Cancelamento de notas fiscais

Ÿ Reconsulta de status de notas fiscais

Ÿ Configuração de ambientes (hom./produção)

Ÿ Cadastro de empresas emissoras

Ÿ Configuração do modo de integração com ERP

Ÿ Consulta de eventos (log)

EmiteNFS-e

PROCESSOS AUTOMÁTICOS (sem intervenção do usuário)

Ÿ Importação de RPS (Recibo Provisório de Serviços)

Ÿ Obtenção da NFS-e gerada pela Prefeitura (XML)

Ÿ Cancelamento de notas fiscais

Ÿ Consulta de status de notas fiscais

Ÿ Geração de evento (log para monitoramento)

Ÿ Envio de e-mail (destinatário e outros)

Ÿ Exportação de XML (backup online)

Ÿ Monitoramento de Impressão

Ÿ Assinatura Digital



O EmiteNFS-e possui várias opções de integração com seu ERP ou sistema de faturamento, abrangendo todos 
os processos relacionados à nota fiscal. 

Sem intervenção humana, o EmiteNFS-e e seu sistema “conversam” automaticamente. E este processo é 
monitorado e pode ser acompanhado através de e-mails, que são enviados automaticamente para os usuários 
do software.

Veja o exemplo a seguir:

PROCESSO DE INTEGRAÇÃO: EXEMPLO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS
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Servidor ERP
(Windows/Linux)

Servidor EmiteNFS-e*
(Windows)

MATRIZ FILIAL

Servidor BD
(Windows/Linux)

LAN

Usuário UsuárioUsuário

Usuários

HTTP
VPN
RDP

WAN / Internet
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EmiteNFS-e

EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS

1

ERP Arquivo TXT**

Exporta Importa

COMUNICAÇÃO COM PREFEITURA

2

Valida
o arquivo TXT

Gera XML
 (RPS)

Assina
o XML

Envia p/ 
Prefeitura

Retorno
(NFS-e autorizada)

Importa (opcional)

ERP

**Além da troca de arquivos em formato TXT, é possível também acesso direto ao banco de dados

txt

Obtém retorno
(XML da NFS-e)

E-mail p/ 
destinatário

EmiteNFS-e

PORTAL NFS-e

Ÿ CPU: Pentium IV ou superior

Ÿ Memória RAM: 1 Gb ou superior

Ÿ Sistema Operacional Windows (32/64bits)

Ÿ Microsoft .Net Framework 2.0 ou superior

Ÿ Microsoft IIS (Internet Information Services)

Ÿ Certificado Digital Padrão A1

Ÿ Sistema de Gestão (próprio ou de terceiros)

Ÿ Banco de dados MS SQL Server / ORACLE

* PRÉ-REQUISITOS

O software EmiteNF-e necessita no mínimo dos seguintes requisitos:

ARQUITETURA TÉCNICA - IMPLANTAÇÃO EM AMBIENTES DE TI

O software EmiteNFS-e possui arquitetura  flexível, possibilitando que sua instalação seja distribuída
 e seu acesso realizado de acordo com as características técnicas do ambiente de produção do 
cliente final.

A seguir você pode visualizar alguns modelos de arquitetura técnica de implantação do EmiteNFS-e:
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