POLÍTICA DE PARCERIA

VISÃO GERAL

POLÍTICA DE PARCERIA
A modernização tributária se tornou realidade para a iniciativa privada. Cada vez mais documentos fiscais
(nota fiscal eletrônica, conhecimento de transporte eletrônico, nota fiscal de serviço eletrônica) e sua
escrituração fiscal (SPED Fiscal) e contábil (SPED Contábil) tornaram-se estritamente eletrônicos e
integrados às administrações tributárias municipais, estaduais e federal.
As mudanças resultantes dessa modernização impactam diretamente a forma como as empresas executam
tais processos, e como os mesmos são automatizados através dos seus sistemas de gestão.
Para as empresas desenvolvedoras de software de gestão (ERP), o impacto é medido pela quantidade de
adequações tecnológicas e tributárias, as quais traduzem-se em esforço no desenvolvimento e manutenção
evolutiva dos seus sistemas, além de manter constante alinhamento com as questões de ordem tributária.
É neste contexto que se posiciona a DF-e Tecnologia, empresa especializada em soluções de integração
entre o software de gestão e as administrações tributárias. Seus produtos integram-se de forma
transparente e automática, envolvendo todos os processos instituídos pela legislação tributária em questão.
Não invista mais tempo e dinheiro na implementação de NF-e, CT-e, NFS-e, SPED Fiscal e Contábil.
Conheça as formas de integração entre o sistema de gestão e as tecnologias da DF-e, reduzindo a
complexidade e os custos de manutenção de software e obtendo vantagens reais sendo nosso parceiro.

INTEGRAÇÃO TOTAL

TRANSPARÊNCIA PARA SEUS CLIENTES

A arquitetura dos nossos produtos permite a integração ao
sistema de gestão desenvolvido por sua empresa.
Conectando-se ao ERP de forma automática, o software da
DF-e Tecnologia busca as informações necessárias para
completar os processos iniciados pelo usuário - emissão de
notas fiscais, cancelamento, impressão de DANFE, geração do
SPED, etc.
De forma semelhante o retorno dos procedimentos eletrônicos
também são integrados ao ERP.

Todos os processos são realizados de forma automática,
sem a necessidade de intervenção do usuário: não é
preciso abrir telas, janelas ou apertar botões. Muito menos
trocar de aplicativo.
O usuário continua utilizando o sistema de gestão para
executar todos os processos.
Sem impacto na operação do cliente. Vantagem para a
empresa que desenvolve o ERP.

CADA PARCEIRO COM SEU NEGÓCIO
Nosso negócio é desenvolver soluções para emissão e escrituração de documentos fiscais
eletrônicos. Este é o nosso foco. Não desenvolvemos sistemas de gestão. Este conceito se reflete em
todos os nossos produtos: o software EmiteNF-e, por exemplo, não possui uma interface para
digitação de notas fiscais.
Por este motivo buscamos parceiros que desenvolvam sistemas de gestão, para integrarmos nossos
produtos e agregarmos valor às soluções de nossos parceiros e seus clientes.
A DF-e Tecnologia possui em sua equipe de colaboradores especialistas em legislação tributária, provendo também suporte para os
aspectos legais e tributários, que transcendem a tecnologia em si.

DF-e

Parceiro

Desenvolvimento e Integração ao ERP

Integração aos Produtos DF-e

Manutenção Evolutiva

Implantação, Treinamento, Consultoria

Suporte ao Parceiro: Técnico e Tributário

Suporte ao Cliente (1º nível)

Comissionamento

Vendas e Faturamento Direto
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MODO DE COMERCIALIZAÇÃO

COMO COMERCIALIZAR NOSSOS PRODUTOS?
Veja como sua empresa pode comercializar nossos produtos, através dos seguintes modelos de
comercialização:

DSI ► Desenvolvedor de Sistemas

Neste formato de comercialização nossos produtos são integrados e incorporados aos sistemas de
gestão empresarial (ERP/WMS) do Canal DSI, sem interferência na determinação dos preços finais das
soluções ofertadas aos Clientes Finais, restringindo a operação ao relacionamento com o Canal, sem
acesso a sua rede de revendas.

RVA+ ► Revenda de Valor Agregado+

Nesta situação se encontram aquelas Revendas de Parceiros Desenvolvedores de Sistemas que
decidiram por integrar nossos produtos, mas definiram que a comercialização se daria de forma
separada do ERP, ou seja, o contrato de parceria firmado entre a DF-e e a empresa parceira
Desenvolvedora de Sistemas, estabelece somente a integração das soluções e liberação para atuação
junto as Revendas.

RVA ► Revenda de Valor Agregado

Nesta situação se encontram aquelas Revendas cujas empresas Desenvolvedoras de Sistemas a DF-e
não firmou contrato de parceria, seja de licenciamento ou de integração/comercialização.
Também estão nesta situação as empresas especializadas na integração de sistemas, as quais
viabilizam a intercomunicação entre sistemas de gestão de Desenvolvedores autônomos aos nossos
produtos, ofertando também os serviços de implantação, treinamento, suporte ao usuário final,
assessoria e consultoria.

CONFIRA AS PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE OS MODOS DE COMERCIALIZAÇÃO
CARACTERÍSTICA
INTEGRAÇÃO DOS PRODUTOS
Integra sua solução com os produtos da DF-e.

SUB-LICENCIAMENTO DOS PRODUTOS
Incorpora os produtos DF-e a sua solução.

DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS
Comercializa os produtos DF-e através de suas
revendas autorizadas.

DETERMINAÇÃO DO PREÇO DE VENDA
Define o preço de venda ao Cliente Final.

AGREGAÇÃO DE SERVIÇOS
Realiza serviços de implantação, treinamento,
suporte de 1º nível, assessoria e consultoria.

AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS
Indica oportunidades de negócios.
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PORTIFOLIO DE PRODUTOS

PRODUTOS DISPONÍVEIS PARA COMERCIALIZAÇÃO
A DF-e Tecnologia disponibiliza os seguintes produtos para comercialização:

Solução para Emissão de NF-e (modelo 55)
Totalmente integrado ao sistema de gestão, de forma transparente e automática, o
EmiteNF-e gerencia toda a comunicação com a SEFAZ, (autoriza, cancela, inutiliza,
consulta status, gerencia contingência, etc,), além da impressão de DANFE, enviode email para destinatários e muito mais. Tudo de forma automática, sem interação do usuário.
* Para obter mais informações sobre este produto, clique aqui

Solução para Recebimento e Validação de NF-e (modelo 55)
Ao receber uma NF-e é responsabilidade da empresa validar o documento em relação a
questões relacionadas a sua autoria, integridade e situação fiscal.
O software ValidaDF-e automatiza a recepção da NF-e (via e-mail, rede local, EDI), realiza
sua validação, e armazena em banco de dados para consulta.
* Para obter mais informações sobre este produto, clique aqui

Solução para Emissão de NFS-e (Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas)
Totalmente integrado ao sistema de gestão, de forma transparente e automática, o
EmiteNFS-e gerencia toda a comunicação com a SEFAZ municipal (autoriza, cancela,
consulta status, gerencia contingência, etc,).
Compatibilizado e homologado em inúmeras prefeituras em todo o Brasil.
* Para obter mais informações sobre este produto, clique aqui

Solução para Emissão de CT-e (modelo 57)
Totalmente integrado ao sistema de gestão, de forma transparente e automática, o
EmiteCT-e gerencia toda a comunicação com a SEFAZ (autoriza, cancela, inutiliza,
consulta status, gerencia contingência, etc,), além da impressão de DACTE, envio de email para destinatários e muito mais. Tudo de forma automática, sem interação do usuário.
* Para obter mais informações sobre este produto, clique aqui

Solução para Geração do SPED Fiscal (ICMS/IPI e PIS/COFINS)
O software Escritura automatiza a escrituração fiscal (EFD) do PIS/COFINS e ICMS/IPI,
integrado ao software de gestão e aos arquivos XML de NF-e e CT-e, validando as
informações importadas, apurando valores relativos aos impostos e gerando o arquivo
completo para envio à Receita Federal do Brasil.
* Para obter mais informações sobre este produto, clique aqui
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ARQUITETURA TÉCNICA - EXEMPLO: EMITENF-E
O software EmiteNF-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 EmiteNF-e:
FILIAL

MATRIZ
Servidor EmiteNF-e* Servidor ERP
(Windows)
(Windows/Linux)

Servidor BD
(Windows/Linux)
Usuários

WAN / Internet
HTTP
VPN
RDP

LAN
Usuário

Usuário

Usuário

* PRÉ-REQUISITOS
O software EmiteNF-e necessita no mínimo dos seguintes requisitos:
Ÿ CPU: Pentium IV ou superior

Ÿ Microsoft IIS (Internet Information Services)

Ÿ Memória RAM: 1 Gb ou superior

Ÿ Certificado Digital Padrão A1

Ÿ Sistema Operacional Windows (32/64bits)

Ÿ Sistema de Gestão (próprio ou de terceiros)

Ÿ Microsoft .Net Framework 2.0 ou superior

Ÿ Banco de dados MS SQL Server / ORACLE

PROCESSO DE INTEGRAÇÃO: EXEMPLO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS
O EmiteNF-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 EmiteNF-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:

ERP

2

1

COMUNICAÇÃO COM SEFAZ

EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS

Exporta
ERP

Importa

txt

Valida
o arquivo TXT

Arquivo TXT**

Importa (opcional)

Envia p/
SEFAZ
Gera
o XML

Exporta

Autorização
de Uso

Assina
o XML

Obtém a
autorização
de uso

Impressão do DANFE
(automático ou sob controle do ERP)
E-mail p/
destinatário

**Além da troca de arquivos em formato TXT, é possível também acesso direto ao banco de dados
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ENTRE EM CONTATO COM A DF-E TECNOLOGIA E CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS

Contato
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