TECNOLOGIA E INTELIGÊNCIA
NA GESTÃO DOS DOCUMENTOS
FISCAIS ELETRÔNICOS
A nova geração do Mastersaf DF-e traz diferenciais exclusivos de
um modo integrado e inovador.
As facilidades na emissão e recebimento de NF-e, NFS-e e CT-e
em uma solução disponível no modelo In House ou SaaS com
interface amigável e gerenciamento claro das informações fazem
do Mastersaf DF-e uma solução diferenciada e à frente
da concorrência.

MASTERSAF DF-E

REVOLUCIONE SEUS DOCUMENTOS FISCAIS
ELETRÔNICOS COM ESTA SOLUÇÃO

consistência dos dados e evita o envio
de notas com duplicidade.

SEGURO
Softwares de missão crítica devem oferecer
o mais alto nível de segurança evitando
prejuízos para o seu negócio. O Mastersaf
DF-e foi testado pela VERACODE© utilizando
a classificação BC5 (Business Criticality: Very
High) e foi homologado.

ANALISA AS INFORMAÇÕES
Tratamento dos dados e interface
compatível com sistemas atuais.

ALTA CAPACIDADE
Projetada para suportar grande volume
de documentos, a solução possibilita
balanceamento de carga e escalabilidade
diferenciada entre os processos.

E MUITO MAIS
• Organiza os dados de forma simples,
com funções de controle de quebra
de numeração de nota;
• Recebimento e Validação das
Notas Fiscais (XMLs) recebida
dos fornecedores;
• Monitoramento do status do serviço
da SEFAZ e tratamento inteligente
dos erros apontados;
• Controle de vencimento de certificado;
• Permite cadastro de vários usuários
com perfil de acesso diferente;
• Armazenamento dos arquivos XML;
• Integração com todos ERPs
via WebService;
• Possibilidade de exportação de XML
por período/empresa.

FÁCIL USAR
Uma plataforma intuitiva e simples para
realizar as tarefas de um modo ágil.
ESTÁVEL
Hospedado nos melhores Data Centers
proporcionando alto nível de serviço.
DISPONÍVEL
Acordo de nível de serviço, treinamento
e atendimento 24x7 proporcionam
disponibilidade para o seu negócio.
INOVADOR
Permite mobilidade no monitoramento
da emissão dos Documentos
Fiscais Eletrônicos.
FLEXÍVEL
É multiplataforma e multibanco com
arquitetura modular e emissões simultâneas.
NF-e - NOTA FISCAL
ELETRÔNICA MERCANTIL
De 01 a 10.000.000, sempre o melhor
desempenho
Tenha uma solução de Nota Fiscal
Eletrônica que se molda à sua necessidade,
preparada para o seu tipo de negócio
e segmento.
AUXILIA QUE AS OPERAÇÕES
INCLUÍDAS ESTEJAM CORRETAS;
Faz a validação e tratamento das
mensagens da SEFAZ para assegurar a

CONTATO
comercial@consmaster.com.br
www.consmaster.com.br
(51) 3093-0552

CAPACIDADE E DESEMPENHO SUPERIOR
Pode processar milhões de notas por dia,
sem perda na performance.

NFS-e - NOTA FISCAL
DE SERVIÇO ELETRÔNICA
Uma solução que vale mais de 500
Acompanhe a evolução do mercado com o
que há de mais avançado em Notas Fiscais
Eletrônicas de Serviço. É impossível você
não se surpreender com uma solução tão
completa e abrangente.
ATENDE MAIS DE 500 MUNICÍPIOS
A maior cobertura do mercado. Adaptado
e homologado para as diferenças de cada
prefeitura e preparada para a inclusão de
novos municípios.
CENTRALIZE A COMUNICAÇÃO EM UMA
ÚNICA SOLUÇÃO
Desenvolvida com foco na facilidade
permite a integração de diversas unidades
(filiais) com diferentes sistemas de gestão
com todas as prefeituras por meio de
apenas um leiaute de integração.

ALÉM DE
• Automatizar 100% o trabalho de envio
e retorno da NFS-e;
• Reduzir custos operacionais;
• Visualizar a NFS-e na própria solução;
• Enviar alerta e e-mail para as
partes envolvidas;
• Imprimir de Recibo Provisório de Serviço.
CT-e - CONHECIMENTO DE
TRANSPORTE ELETRÔNICO
O Mastersaf DF-e administra também
as emissões e recebimentos da CT-e
acompanhando a legislação e os modais.
Torna ágeis os processos e acompanha
todas as etapas para impedir erros.
UM GERENCIAMENTO ABRANGENTE COM
FLUXO COMPLETO DE INFORMAÇÕES
• Recebe e valida o XML de emissão;
• Faz uploads manuais;
• Fornece a imagem de DACTE
do fornecedor;
• Controle de DACTE sem XML.

