Fiscal.io Monitor de Documentos Fiscais
Automação total na gestão de documentos fiscais

Planos
de

Assinatura

A Fiscal.io
A Fiscal.io é uma empresa formada por
especialistas com suas carreiras baseadas em
desenvolvimento e comercialização de Add Ons e
serviços para o SAP ECC e S4/HANA.
A empresa desenvolveu o Fiscal.io Monitor de
Documentos Fiscais para capturar da SEFAZ
todos os documentos fiscais emitidos no Brasil
que citem o CNPJ ou o CPF cadastrados
permitindo seu gerenciamento e guarda, sendo o
produto principal da Fiscal.io, atendendo mais de
35.000 empresas em todo o país.
O nosso propósito é entusiasmar o profissional
tributário com ferramentas que tornem o trabalho
mais ágil, com simplicidade, segurança e
conformidade.

“É um grande diferencial da
empresa o FOCO na tecnologia de
busca e gestão de documentos
fiscais, fazendo com que o
conhecimento
acumulado
se
transforme em benefícios concretos
para os clientes e tornando a
qualidade da entrega acima da
média do mercado.”

Com esse espírito e em linha com a revolução
digital
pela
qual
estamos
passando,
desenvolvemos
soluções
fiscais
simples,
descomplicadas e econômicas para empresas de
diversos portes e segmentos de atuação.
Com escritórios em São Paulo-SP e em Belo
Horizonte-MG, a empresa tem uma equipe de
colaboradores e parceiros em várias localidades
para atender com excelência nossos clientes de
uma forma ágil e inteligente.
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Clientes
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O que é o Fiscal.io Monitor?
O Fiscal.io Monitor é um sistema de gerenciamento total de documentos fiscais resultante da
organização de várias funcionalidades que permitem a completa automação de processos
para diversas áreas de uma empresa ou escritório de contabilidade.
Podemos dividir a ação do sistema em 4 grandes funções:

Monitoramento

Mineração de XMLs
O sistema atua como um minerador de dados dos
XMLs armazenados. O usuário consegue visualizar e
acessar documentos de forma fácil e rápida utilizando
filtros, agrupadores e relatórios especiais.

O sistema busca 100% dos XMLs de NFe, CTe e MDFe
e eventos emitidos contra os CNPJs/CPFs, de hora em
hora, automaticamente. Há várias outras opções extras
de downloads de documentos de entrada e de saída.

Distribuição de XMLs

Armazenamento

O usuário exporta os XMLs manual ou
automaticamente para pastas externas, via e-mail,
servidores FTP e outros destinos. As informações dos
XMLs podem ser distribuídas ou consumidas por outros
sistemas com grande flexibilidade.

Os XMLs dos documentos fiscais baixados pelo sistema
são armazenados de forma segura formando uma base
de dados consistente e consultável.
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Integrações e Automações
Conciliação robusta
documentos escriturados x pendentes x cancelamentos posteriores
Monitoramento na SEFAZ
Consulta automática na SEFAZ de
hora em hora, trazendo NFe, CTe,
MDFe e eventos de entrada e
eventos associados às NFe
emitidas pelos CNPJs cadastrados.

Outra
empresa

•
•
•
•

data da importação do XML
data de escrituração
número do documento no ERP
usuário que escriturou
Registro da operação realizada de forma automática.

ERP
Entradas e/ou
saídas

Exportação automática
Exporta automaticamente os documentos em XML e/ou
em PDF para diretórios, e-mail, FTP ou API. Cria subpastas
automaticamente de acordo com critérios escolhidos.
Pode renomear arquivos de forma automática

Robô
Um robô pode ser instalado em
empresa terceira para monitorar os
XMLs de NFe emitidas/recebidas e
transmiti-los automaticamente à
instalação principal.
Auditor EFD
Audita arquivos EFD garantindo que os documentos sejam declarados
com a certeza de que não estão cancelados, entre mais 50 regras de
validação a partir do cruzamento com o banco de dados de XMLs.

Proposta 540/21 – ABCD

NFe emitidas
Através de uma importação automática, os usuários
podem gerenciar também 100% das NFe emitidas pelas
empresas do grupo econômico no mesmo sistema.
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SPED
Fiscal

Saídas

Eficiência operacional
Gestão analítica
A tela principal concentra todas as informações e
recursos necessários para que o usuário faça
tudo com poucos cliques.
O Fiscal.io Monitor foi desenvolvido para que o
profissional contábil/tributário encontre as
informações e realize suas tarefas de forma mais
rápida possível.

Gestão automática
O Fiscal.io Monitor também pode ser utilizado
pelos profissionais de TI como um componente
de busca e distribuição automática dos arquivos
XMLs.
Está preparado para realizar inúmeras tarefas de
forma automática:
•
•
•
•
•
•

Download de XMLs;
Importação/exportação de arquivos;
Renomeação de arquivos;
Organização de XMLs em pastas e subpastas;
Conversão de XMLs em PDF e PROCEDA;
Consulta de status de documentos, etc.

Empresas
cadastradas

Funcionalidades
especiais
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Conceito de cockpit que permite
a visualização de todos os
documentos em uma única tela.

Filtros,
Agrupadores
e Relatórios

Atendimento
via chat
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Características
Tenha controle de 100% dos
documentos de entrada
O sistema busca os documentos emitidos
desde os últimos 90 dias e passa a consultar,
baixar e arquivar todos os documentos
diariamente de forma a manter a sua base
em conformidade.

Centralização dos documentos

Banco de dados aberto

Com o Fiscal.io Monitor você centraliza o
recebimento de 100% dos documentos
emitidos contra a sua empresa e filiais
eliminando o problema de notas dispersas
entre os departamentos e que acabam por
não serem escrituradas.

Conecte Excel ou softwares de BI para criar
dashboards e relatórios instantâneos.

Indexação automática de
documentos
O sistema cria um link automaticamente entre
os documentos que se relacionam e, assim,
permite você navegar de um para outro.

A maior precisão do mercado
Conceito de Cockpit
Todas as operações são realizadas em uma
única tela, maximizando a facilidade de uso e
valorizando a experiência do usuário.

Mineração de documentos
Utilizando filtros,
você consegue
documentos de
podendo “achar
palheiro”.

agrupadores e relatórios
visualizar grupos de
forma fácil e rápida,
uma agulha em um

É comum a SEFAZ não entregar todos os
arquivos da fila pulando documentos. O
Fiscal.io Monitor é um dos únicos softwares
do mercado que identifica estes documentos
e volta a cobrar a SEFAZ até que sejam
entregues.

Gestão por etiquetas
Marque documentos com etiquetas para
facilitar a sua gestão e depois agrupe-os por
categoria. O seu dia-a-dia fica mais fácil.

Agilidade
O Fiscal.io Monitor é um software que opera
nas instalações da empresa, o que,
diferentemente dos sistemas em nuvem, dá
muito mais agilidade de uso, permitindo
muito mais cliques por minuto, aumentando
a produtividade.
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ERP

Integração com ERPs
Entrega automática de XMLs através de
diversos canais possibilitando a integração
com outros sistema.

7

Funcionalidades
Manifestação do Destinatário

Download de XMLs desde 2009

O sistema registra todos os eventos da
Manifestação do Destinatário.

Basta ter uma lista válida de chaves de
acesso e o sistema faz o download dos XMLs
em massa e automaticamente: NFe, CTe,
NFCe e MDFe.

Download de XMLs sem
manifestação
Apresenta caminho técnico alternativo para
downloads de XMLs sem que seja ecessário
realizar a manifestação do destinatário.

Conversão de XMLs em PROCEDA
Converte automaticamente XMLs de NFe e
CTe em arquivos no padrão PROCEDA para
comunicação via EDI.

Download dos documentos
emitidos
Baixa 100% dos documentos emitidos: NFe,
CTe, MDFe e NFCe dependendo da UF.

Importação e exportação
automáticos de documentos
Configure canais automáticos de importação
e/ou exportação de arquivos de/para
endereço de e-mail, diretório na rede ou na
nuvem, o que permite autonomia para criar
transferências automáticas de arquivos e
integrar com outros sistemas.

Prestação de Serviço em Desacordo
Registra oficialmente na SEFAZ a
manifestação de Cte Prestação de Serviço
em Desacordo, a qual é um evento de recusa
do documento quando este precisa ser
cancelado ou retificado.

SPED
Fiscal

Auditoria de XMLs em arquivos EFD
Audita arquivos EFD cruzando com o banco
de dados de XMLs. Apresenta as
discrepâncias e aponta os documentos
relacionados a cada alerta para rápida
análise e correção.

Visualização em PDF
Todos os XMLs baixados pelo sistema são
convertidos automaticamente em PDF e
facilmente exportável ou disponíveis para
impressão.
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Relatórios Estratégicos
Apresenta uma série de relatórios ricos a
partir dos XMLs do banco de dados, todos
exportáveis em Excel e com grande
flexibilidade de visualização.

Detecta XMLs sem validade jurídica
Detecta XMLs que possuem traços de
manipulação ou certificação irregular,
permite que sejam filtrados e os
substituídos, diminuindo ainda mais o risco
fiscal.

Acompanhamento SUFRAMA
Acompanhamento on line de vistoria e
internalização de mercadorias na SUFRAMA.
Permite garantir a conformidade do processo
e a correta utilização dos benefícios fiscais.

Confirmação fiscal de mercadorias
exportadas
Captura o arquivo XML do evento de NFe
Averbação de Exportação. Com este
arquivo a empresa automatiza o processo de
exportação indireta obtendo ganhos de
eficiência operacional e financeira.
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Documentos de Saída
O Fiscal.io Monitor permite a captura dos documentos de
saída das empresas cadastradas através de alternativas que
podem ser combinadas.
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Busca dos
XMLs de saída
- autXML -

Escolha a alternativa mais adequada para a situação de cada
cliente. Desta forma encontrará a combinação mais
econômica e eficiente

NFe
CTe
NFCe
CFe SAT

4

✓
✓
x
x

Importação dos
XMLs de saída
a partir de um diretório

3

Transmissão
de XMLs de terceiros
via robô

Terceiro

2

Importação dos
XMLs de saída diretamente
do banco de dados do ERP

1

Importação dos
XMLs de saída
a partir de uma caixa de e-mail

Fiscal.io Tecnologia da Informação Ltda.

6

Busca dos
XMLs de saída
direto da SEFAZ

UF
AC
AL
AP
AM
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MT
MS
MG
PA
PB
PR
PE
PI
RJ
RN
RS
RO
RR
SC
SP
SE
TO

NFe
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

CTe
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

NFCe
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Monitoramento das Recusas de NFe de saída
O Fiscal.io Monitor monitora 100% dos eventos criados e
associados às NFe de saída das empresas cadastradas no
sistema.

NFe de saída mãe

Isso permite monitorar as eventuais recusas de NFe
registradas pelos destinatários dos documentos.

Eventos
associados

O Fiscal.io Monitor alerta o usuário automaticamente
quando há uma Operação Não Realizada ou
Desconhecimento da Operação associados à NFe de saída
com um intervalo mínimo de 1 hora.

Operação não
realizada

XML da Operação
não realizada
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Banco de dados aberto
Crie dashboards e relatórios atualizados em tempo real
conectando os principais softwares de BI do mercado, além
do Excel e Access.
O banco de dados do Fiscal.io Monitor é aberto e disponível
para o usuário ou a área de TI conectar qualquer outro
sistema se alimentando das informações dos XMLs contidas
no banco.
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Integração com outros sistemas
Exportação com organização dinâmica

O Fiscal.io Monitor possui uma funcionalidade de importação e exportação que
permite o usuário configurar, rapidamente e com autonomia, canais
automáticos de entrada ou saída de documentos.
As configurações são fáceis e permitem exportar automaticamente o tipo de
documento selecionado permitindo a integração com outros sistemas.

Ao criar rotinas de exportação automáticas de XMLs você pode determinar a forma com que
os arquivos serão organizados em pastas e subpastas escolhendo os campos de informações.
Também é possível determinar a renomeação dos arquivos da forma que sua empresa
precisar.

Fiscal.io Tecnologia da Informação Ltda.
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Arquitetura de instalação

Planos Básico / Avançado

Plano Enterprise

Monousuário

Multiusuário

Instalação para um
usuário em sua própria
máquina de trabalho.

Distribua acessos para
mais usuários da empresa
visualizando os mesmos
dados.

Custo-benefício
Com baixo custo a
empresa já se protege
contra penalidades.

Alta performance
Versão até 100x mais
rápida indicada para
volumes superiores a 3000
XMLs recebidos por mês.
Infraestrutura
•
•

•
•
•
•

•

Fiscal.io Tecnologia da Informação Ltda.

Sistema Operacional: Windows 2016, 2012 R2 &
R1, 2008 R2, 7, 8 ou 10;
Tipo de Processador x64: AMD Opteron, AMD
Athlon 64, Intel Xeon com suporte Intel EM64T
ou Intel Pentium IV com suporte EM64T;
Velocidade do Processador: 2,0 GHz ou mais;
Cores de Processador: 2 cores (Virtual ou Físico);
Memória: 4 GB ou mais;
Sistema de Arquivos: NTFS ou ReFS (outros
sistemas de arquivos com FAT32 não são
suportados);
Espaço em Disco: 400 GB ( Espaço para Sistema
Operacional, Software de Banco de Dados e
Arquivos XML ) ou mais.

13

Funcionalidades

Básico

Avançado

Enterprise

Básico

Avançado

Enterprise

Básico

Avançado

Enterprise

CNPJs ilimitados

x

x

x

Pesquisa inteligente de documentos

x

x

x

CTe incorretos

-

x

x

Downloads ilimitados via Manifestação do Destinatário

x

x

x

Suporte técnico prioritário

x

x

x

Cobranças duplicadas de CTe

-

x

x

Download de XMLs a partir de chave de acesso

x

x

x

Adequações às mudanças de legislação

x

x

x

Prestação de Serviço em Desacordo

-

x

x

Download de XMLs sem Ciência da Operação

x

x

x

Backup automático local ou na nuvem

x

x

x

NFe com Averbação de Embarque

-

x

x

R$60

R$60

R$60

Busca seletiva de docs na SEFAZ

x

x

x

Exportação de arquivos por tipo de documentos

-

x

x

Downloads de NFe, CTe, MDFe e eventos de entrada

x

x

x

Campo inteligente de pesquisa

x

x

x

Renomeação de arquivos em exportação automática

-

x

x

Downloads de CFe (SAT) emitidos pela empresa

-

x

x

Registro de manifestações em massa

x

x

x

Instalação multiusuário

-

-

x

Manifestação do destinatário

x

x

x

Busca de chaves de acesso de docs emitidos pelo CNPJ

-

x

x

Auditoria de arquivos EFD (SPED Fiscal)

1 CNPJ

ilimitado

ilimitado

Registro da Prestação de Serviço em Desacordo

x

x

x

Filtro status de docs cancelados

x

x

x

Banco de dados centralizado

-

-

x

Importação / Exportação automática de arquivos

x

x

x

Agrupamento de docs por empresa

x

x

x

Conectividade com ERPs

-

x

x

Exportação de relatórios em Excel

x

x

x

Visualização de docs de todas as empresas

x

x

x

Busca seletiva de documentos

-

x

x

Visualização do XML

x

x

x

Visualização por modelo de documento

x

x

x

Detecção de XMLs sem validade jurídica

-

x

x

Visualização do XML em PDF

x

x

x

Visualização de docs por CFOP

x

x

x

Processamento paralelo para várias empresas

-

-

x

Envio de docs por e-mail a partir do painel

x

x

x

Visualização por Natureza da Operação

x

x

x

Captura dos eventos de internalização na SUFRAMA

-

-

x

Gerenciamento de tarefas do sistema

x

x

x

Visualização por tipo de documento

x

x

x

Captura do evento Averbação de Exportação

-

-

x

Contingência para não entregas do Ambiente Nacional

x

x

x

Relatório de documentos cancelados

x

x

x

Suporte técnico preferencial

-

-

x

Atribuição de etiquetas

x

x

x

Relatório de cartas de correção

-

x

x

Conversão XMLs de NFe e CTe em padrão PROCEDA

-

x

x

Atribuição de comentários nos documentos

x

x

x

Notas de devolução

-

x

x

Servidor exclusivo para comunicação com SEFAZ

-

-

x

Filtro por data

x

x

x

Notas de devolução com CNPJ próprio

-

x

x

Banco de dados Oracle ou SQL Server

-

-

x

Filtro por ano-mês

x

x

x

Notas recusadas por clientes

-

x

x

Banco de dados PostgreSQL

-

x

x

Filtro por Estado

x

x

x

Mercadorias entregues

-

x

x

Monitoramento remoto

-

-

x

Filtro por parceiro

x

x

x

NFe pendentes de transporte

-

x

x

Customizações e extensões (plugins)

-

-

x

Filtro por eventos de manifestação do destinatário

-

x

x

NFe pendentes de ccoleta

-

x

x

Integrações com outros sistemas

-

-

x

Filtro por operações

-

x

x

NFe pendentes de entrega

-

x

x

Limite de armazenagem de dados

10GB

10GB

ilimitado

Créditos mensais de downloads sem Ciência da Operação
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Investimento

•
•
•
•
•
•

Básico

Avançado

Enterprise

R$ 98/mês

R$ 247/mês

Sob consulta

Ótimo custo beneficio
e automações simples
no seu computador

Resolva um conjunto
amplo de questões com a
versão completa

Alta performance e
conformidade com
instalação em servidor

R$ 22,00 por
usuário adicional

R$ 33,00 por
usuário adicional

Em todos os planos

Comparação dos planos

Suporte técnico acessível e humano

Baixe o PDF com a tabela de
planos e funcionalidades.

Na Fiscal.io o assinante é atendido com
proximidade e atenção.
O atendimento é consultivo sempre de
forma a ajudar o usuário a extrair cada
vez mais valor do sistema.

Sem limite de downloads via ciência da operação;
Quantidade ilimitada de empresas (Básico e Avançado);
Robô para transmissão de arquivos entre instalações;
Suporte técnico prioritário;
Treinamento inicial incluso;
Entre vários outros benefícios.

Baixar PDF
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Obrigado por considerar
nosso trabalho para melhorar
os processos de sua empresa.

Foco é tudo.

João Guilherme Barbosa
Executivo de vendas
38 99956-8515
guilherme@fiscal.io
https://fiscal.io

FISCAL.IO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
30.913.324/0001-81
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