
Você está visualizando este documento no seu celular ou tablet? 
Então, gire a tela do seu dispositivo para uma leitura mais confortável.

CONHEÇA O

COLABORAÇÃO  
E AUDITOR FISCAL  
BY NEOGRID
Sua operação fiscal integrada 
a fornecedores, clientes e governo para 
controlar, auditar e validar documentos 
fiscais, evitando multas e sanções.



Adquira o Colaboração e Auditor Fiscal by Neogrid com a TOTVS e aumente a eficiência 
da sua operação fiscal.

Avalie incoerências tributárias e solicite 
escrituração de forma automática com  
o  Colaboração e Auditor Fiscal by Neogrid.

Atendimento e proximidade TOTVS: unifique seus pontos de contato 
em um único parceiro e tenha as melhores tecnologias e soluções

Praticidade: conecte as áreas mais importantes do seu negócio com 
soluções nativas e conectadas ao seu ERP    

Agilidade: receba documentos fiscais por e-mail, realize buscas de 
documentos pendentes diretamente na SEFAZ, verifique e faça 
a revalidação de notas após o prazo legal de cancelamento e disponibilize 
todos os arquivos para o seu ERP. Tudo de maneira automática

Integração: deixe o Colaboração by Neogrid trabalhar integrado  
ao Colaboração e Auditor Fiscal by Neogrid para emitir e armazenar 
documentos fiscais com mais segurança e rapidez

Monitor fiscal: consulte documentos, visualize detalhes e audite notas 
em uma interface completa e fácil de usar

Visão abrangente: crie laudos com quantidades de itens e soma de 
valores em todas as notas fiscais, utilizando uma interface informativa, 
com textos descritivos baseados nas legislações federais e estaduais. 
Além disso, você também pode gerar relatórios que mostram as notas 
fiscais mais problemáticas na sua operação para tomar ações 
diretamente com os fornecedores

totvs.com

As possíveis fraudes e o não recebimento dos documentos fiscais de parceiros são grandes desafios na integração com 

a SEFAZ. Para simplificar esse processo e evitar riscos, apresentamos o Colaboração e Auditor Fiscal by Neogrid, o sistema 

que conecta fornecedores, clientes e governo ao seu negócio para trafegar e auditar documentos fiscais. A solução garante 

precisão no recebimento, armazenamento e emissão de NFe, CTe, MDFe e NFSe, com captura direta da SEFAZ, e identifica 

incoerências tributárias, sugerindo a escrituração correta para NFs de entrada e saída. Tudo de forma automática para 

sua operação fiscal ser mais ágil e eficiente.

INTELIGÊNCIA E SEGURANÇA PARA OS CONTROLES FISCAIS DA SUA EMPRESA.

SOLUÇÃO NA NUVEM

Economize tempo e recursos, sem investir 
em infraestrutura, com uma solução 
disponibilizada em modelo SaaS, além de 
armazenamento de arquivos em big data.

ATUALIZAÇÃO E SUPORTE

Sua operação fiscal sempre em dia com a 
legislação, a partir de atualizações automáticas 
e constantes. Tudo isso com suporte 24x7 para 
seu negócio funcionar em qualquer situação.

AMPLA BASE DE DADOS 

Mais de 10 mil regras e legislações federais 
e estaduais embarcadas para avaliar: CFOP 
e CST, NCMs inválidas, alíquotas de ICMS, CST 
do ICMS, NCM do PIS/COFINS, CFOP de 
entrada e apropriação de crédito do ICMS.

neogrid.com/br

http://www.totvs.com
http://neogrid.com/br

