NFC-e

Nota Fiscal do Consumidor
Eletrônica

A Nota Fiscal do Consumidor eletrônica vai revolucionar o varejo e a vida das pessoas.

Quem Somos
Lorem Ipsur

Onde estamos
Unidades instaladas em locais estratégicos

Escritórios no Brasil: 6

Filiais:
Goiânia – GO (Matriz)
Porto Alegre - RS
Brasília - DF
São Paulo - SP
Regionais:
Novo Hamburgo – RS
Birigüi – SP

Clientes
Alguns clientes que confiaram seus negócios à Oobj

Clientes Satisfeitos
Veja o resultado da nossa última pesquisa de satisfação e saiba por que cada vez mais empresas tem escolhido a Oobj.

Ao término dos atendimentos, pode-se dizer que uma maneira geral
você se sente:

Veja o resultado
completo da pesquisa.

O que é a NFC-e?
Breve introdução ao Projeto

A NFC-e é um documento eletrônico (arquivo de computador) que
substituirá as notas fiscais de venda a consumidor , modelo 2 e o
cupom fiscal emitido por ECF com grandes vantagens para as
empresas, a sociedade e o Fisco.
O projeto teve como referência o sucesso da Nota Fiscal Eletrônica
(NF-e), modelo 55, e foi criado com as seguintes premissas:
• Convergências com os padrões tecnológicos da NF-e;
• Não obrigatoriedade hardware e software homologados pelo Fisco;
• Redução do custo Brasil;

Benefícios para o Varejo
Abertura de PDV’s de forma rápida e ganstando menos

Dentre os principais benefícios para o Varejo, podemos destacar a
eliminação das impressoras fiscais que dá mais flexibilidade na
abertura de novos PDV's além de reduzir o custo de implantação.
Essa flexibilidade é muito importante em campanhas especiais, como
Natal, Dia das Mães, dentre outras.
O Varejo tinha que fazer investimentos
altíssimos para abrir novos PDV's nessas
ocasiões e depois esses equipamentos
ficavam sub-utilizados o restante do ano.
Com a NFC-e a abertura de novos PDV’s
se torna mais rápida e menos onerosa.

Benefícios para o Varejo
Abertura de PDV’s de forma rápida e ganstando menos

Redução de Custos
Com a NFC-e dispensa-se a obrigatoriedade de adoção de equipamento fiscal
ou qualquer tipo de homologação de
hardware, possibilitando o uso de
qualquer impressora (normal / não fiscal)
que pode estar ligada a vários PDV´s.
O custo médio de aquisição de uma impressora não fiscal é bem
menos da metade do custo de uma impressora fiscal térmica, que
pode variar entre R$ 2.000,00 e R$ 6.000,00. Isso sem citar os custos
com o processo burocrático de homologação e lacre da impressora
fiscal.

Benefícios para o Varejo
Abertura de PDV’s de forma rápida e ganstando menos

Aproveitamento das Impressoras Fiscais
A maioria dos fabricantes informa que é
possível aproveitar as impressoras
fiscais para a impressão da NFC-e. Para
isso bastaria um simples o processo de
reconfiguração das impressoras para o
modo não fiscal. Dessa forma não haveria
custo com a aquisição de novos equipamentos.

Benefícios para o Varejo
Abertura de PDV’s de forma rápida e ganstando menos

ROI
Saiba quanto você pode economizar
com a implantação da NFC-e!
Utilize nosso aplicativo para o cálculo do ROI:

www.software-nfce.com.br/roi

Benefícios para o Varejo
Abertura de PDV’s de forma rápida e ganstando menos

Uso de Novas Tecnologias de Mobilidade
Surge a possibilidade do uso de
dispositivos móveis no processo
de venda ao consumidor final como
é o caso da Loja do Futuro da
Paquetá Esportes.

Benefícios para o Varejo
Abertura de PDV’s de forma rápida e ganstando menos

Flexibilidade de Expansão
O estabelecimento pode aumentar
o número de PDV´s em datas com
o maior volume de vendas (Ex: Dia
das Mães, Natal ou até mesmo
quando o varejo realizar uma ação
promocional) sem a necessidade
de homologação e lacre da impressora fiscal que pode demorar
até 15 dias.

Benefícios para o Varejo
Abertura de PDV’s de forma rápida e ganstando menos

Simplificação de Obrigações Acessórias
• Dispensa de redução Z, leitura X,
mapa de caixa, aposição de lacres,
registros
em
atestados
de
intervenção;
• Não exigência da figura do Interventor Técnico;
• Integrado com programas de
Cidadania;

Benefícios para o Varejo
Abertura de PDV’s de forma rápida e ganstando menos

Sustentabilidade e Redução de Gastos com Papel

Uso de papel com menor tempo de vida e
possibilidade de não imprimir o cupom fiscal
que pode ser enviado em formato eletrônico.

Benefícios para o Consumidor
Sem filas e sem papel

Já para o consumidor, podemos destacar a agilidade no fechamento
da compra que será possível graças à introdução de dispositivos
móveis no check-out. Muitas lojas investirão nessa tecnologia que
permitirá que o próprio vendedor finalize
a venda através de um smartphone
ou tablet, reduzindo assim as enormes filas dos caixas. Além disso
o acesso às informações em
formato eletrônico permitirá
o gerenciamento de gastos
no próprio smartphone
além de facilitar o
armazenamento das
Notas Fiscais.

Benefícios para o Consumidor
Sem filas e sem papel

Agilidade no Fechamento
Essa nova tecnologia permite a
utilização de dispositivos móveis
para a emissão da nota fiscal e
processamento de pagamentos
com cartão. Isso permite que o
estabelecimento aumente o números de check-outs (fixos ou
volantes) diminuindo assim o
tempo nas filas e permitindo que
o consumidor tenha uma experiência de compra mais agradável.

Benefícios para o Consumidor
Sem filas e sem papel

Gerenciamento Financeiro
Com a integração com dispositivos
móveis através do email ou QR-Code,
o consumidor poderá importar as
informações para aplicativos do seu
tablet ou smartphone para gerenciar
os seus gastos.

Benefícios para o Consumidor
Sem filas e sem papel

Eliminação da 2ª Via
Seus
documentos
estarão
sempre
disponíveis para a consulta sem precisar
guardar as notas em papel que geralmente perdiam a legibilidade em poucos
meses. Além de poder receber o documento
por e-mail, o consumidor pode também
fazer a leitura do QRCode através do seu
tablet ou smartphone e ter acesso às informações do documento. Isso é
muito útil por exemplo quando o consumidor precisa apresentar a nota
fiscal para uma Assistência Técnica.

Benefícios para o Consumidor
Sem filas e sem papel

Sustentabilidade
Possibilidade de receber Danfe da NFC-e ecológico (resumido) ou em
formato eletrônico que elimina o uso de papel.

Autenticidade da Transação
Segurança quanto à validade e autenticidade da transação comercial
pois a emissão da NFC-e garante que aquele documento foi
devidamente registrado e autorizado pela Secretaria da Fazenda.

Aproveitamento de Créditos Fiscais
Com a universalização da NFC-e será possível implantar o modelo de
crédito fiscal para os contribuintes da mesma forma que é feito com a
Nota Fiscal Paulista, concedendo bônus como redução no pagamento
de impostos.

Contingência
E se eu estiver sem internet ou a Sefaz fora do ar?

A obtenção da autorização de uso da NFC-e é um processo que
envolve diversos recursos de infraestrutura, hardware software. O
mau funcionamento ou a indisponibilidade de qualquer um destes
recursos pode prejudicar o processo de autorização da NFC-e com
reflexos nos negócios da empresa que fica impossibilitada de obter
a prévia autorização de uso da NFC-e exigida na legislação.
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Contingência
E se eu estiver sem internet ou a Sefaz fora do ar?

Contingência Offline
Ao identificar qualquer problema que impeça o envio da NFC-e à Sefaz, o
contribuinte pode optar imediatamente pela emissão offline. O
contribuinte pode gerar o XML da NFC-e e imprimir o Danfe NFC-e, que
será entregue ao consumidor (Neste caso, deve ser impresso
obrigatoriamente o detalhe da venda, no qual constam os itens).
Depois que os serviços do contribuinte ou da Sefaz forem restabelecidos
os documentos impressos em contingência devem ser transmitidos à
Sefaz, para obtenção da Autorização dos mesmo. O contribuinte tem um
prazo de até 24 horas para realizar esse envio.

Contingência
E se eu estiver sem internet ou a Sefaz fora do ar?

Contingência Offline

X
Usuário gera a NFCe

Indisponibilidade da Sefaz
ou Timer Configurado

Configure um
temporizador (em
segundos) para que a
aplicação acione a
contingência
automaticamente caso a
emissão não ocorra no
tempo desejado

Você emite suas NFC-e's em
contingência offline de forma
transparente e não tem que se
preocupar em transmitir depois
para a Sefaz pois a nossa
solução já faz isso de maneira
automática sem qualquer
intervenção do usuário assim
que os serviços forem
restabelecidos.

Impressão do Danfe NFCe
em modo Offline

Contingência
E se eu estiver sem internet ou a Sefaz fora do ar?

Contingência EPEC
O EPEC permite à empresa solicitar o registro do "Evento Prévio de
Emissão em Contingência" anterior à emissão do documento em si com
um leiaute mínimo de informações. O EPEC deve ser enviado para a um
ambiente de contingência da SEFAZ diferente do ambiente normal de
autorização utilizando-se do Web Service de registro de eventos.

Contingência
E se eu estiver sem internet ou a Sefaz fora do ar?

Contingência EPEC

X
Usuário gera a NFCe

Indisponibilidade da Sefaz

Webservice de Recepção

Geração do Evento
Webservice específico de EPEC
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Oobj NFC-e
Alta disponibilidade e baixa latência

Integração
Integração robusta com o ERP´s e PDV´s sem afetar o
tempo de resposta
Arquivo TXT ou XML

Oobj NFC-e

PDV

Banco de Dados
Oracle / SQL Server / Postgres

Oobj NFC-e
Alta disponibilidade e baixa latência

Arquitetura
Arquitetura modularizada para se encaixar perfeitamente ao seu negócio.
Loja A
PDV 1
PDV 2
PDV 3
Loja B
PDV 1
Oobj NFC-e
PDV 2

PDV 3

WebServices Sefaz

Oobj NFC-e
Alta disponibilidade e baixa latência

Arquitetura
Arquitetura modularizada para se encaixar perfeitamente ao seu negócio.
Loja A
PDV 1

Periférico Oobj

PDV 2

Periférico Oobj

PDV 3

Periférico Oobj

Loja B
PDV 1
PDV 2

PDV 3

Periférico Oobj

Periférico Oobj

Periférico Oobj

DataCenter Oobj

WebServices Sefaz

Oobj NFC-e
Alta disponibilidade e baixa latência

Tempo de Resposta
A velocidade na autorização da NFC-e em função das filas que
atualmente se formam nos estabelecimentos varejistas em horários de
pico é um dos principais pontos de preocupação da SEFAZ e nosso
também. Sendo assim desenvolvemos
nossa solução para que o tempo de
autorização da NFC-e na SEFAZ
não atrapalhe suas vendas. Com
alta performance, a aplicação tem
capacidade de processar dezenas
de NFC-e´s por segundo.

Oobj NFC-e
Alta disponibilidade e baixa latência

Escalabilidade
Suporta o aumento do volume de
NFC-e em datas especiais e até
mesmo, o crescimento orgânico ou
inorgânico (aquisições, incorporações) das suas lojas, sem que
isso, afete os tempos de respostas
na emissão da NFC-e.

Oobj NFC-e
Alta disponibilidade e baixa latência

Contingência Inteligente

X
Usuário gera a NFCe

Indisponibilidade da Sefaz
ou Timer Configurado

Configure um
temporizador (em
segundos) para que a
aplicação acione a
contingência
automaticamente caso a
emissão não ocorra no
tempo desejado

A solução já faz o envio posterior para
a SEFAZ de maneira automática sem
qualquer intervenção do usuário assim
que os serviços forem restabelecidos.

Impressão do Danfe NFCe
em modo Offline

Loja do Futuro
Um case de Sucesso

O projeto da Loja do Futuro em parceria com o cliente Paquetá Esportes
foi notícia nos principais veículos de comunicação do meio.
Grupo Paquetá anuncia loja do futuro em
2014
http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/gr
upo-paqueta-anuncia-loja-do-futuro-em-2014

Grupo Paquetá inova no pagamento
http://www.portalnovarejo.com.br/index.php/co
mponent/k2/item/7837-grupo-paqueta-inovano-pagamento

Paquetá prepara suas lojas do futuro
http://www.baguete.com.br/noticias/12/11/201
3/paqueta-prepara-suas-lojas-do-futuro

NFC-e - Dispositivo Móvel, Estratégia e a
Massificação no RS
http://www.spedbrasil.net/forum/topics/nfc-edispositivo-movel-estrategia-e-a-massificacao-no-rs

Retaguarda
Interface web para gerenciamento das Informações

Controle de Documentos Autorizados e Rejeitados
Várias opções de filtro de pesquisa, além de diversas funcionalidades:
•
•
•
•
•
•
•
•

Download de DANFE
Download de XML
Impressão de DANFE
Enviar NFC-e por e-mail
Registrar Evento
Reprocessar Rejeitadas
Reconsultar Status na Sefaz
Gerar retorno para o ERP

Retaguarda
Interface web para gerenciamento das Informações

Contingência
Acionamento de Contingência Offline ou EPEC
Opção
de
configurar
timmer
para
acionamento automático da contingência

Retaguarda
Interface web para gerenciamento das Informações

Inutilização e Arquivos Inválidos
Gerenciamento de arquivos rejeitados para que seja dado o devido
tratamento e opção de inutilizar uma faixa de numeração não
utilizada.

Retaguarda
Interface web para gerenciamento das Informações

Envio de E-mails e Download Público
Gerenciamento dos e-mails enviados para os clientes e um link
exclusivo para os seus clientes fazerem o download dos seus
documentos.

Retaguarda
Interface web para gerenciamento das Informações

Relatórios e outras funcionalidades
Relatórios de documentos emitidos com várias opções de filtro.
Relatório de arquivos rejeitados e inutilizações além de outras
ferramentas como Consulta Cadastro,
Consulta Disponibilidade da Sefaz.

Dúvidas?

(11) 2935-2920
(62) 3086-5750
comercial@oobj.com.br
www.oobj.com.br

