CONHEÇA O

COLABORAÇÃO
BY NEOGRID
Sua empresa integrada a fornecedores,
clientes e governo para emitir, receber
e armazenar seus documentos fiscais.

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

Acompanhar as constantes mudanças na legislação e consolidar todos os dados que envolvem sua operação fiscal pode ser um
desafio. Pensando nisso, apresentamos o Colaboração by Neogrid, um sistema criado para integrar fornecedores, clientes e
governo ao seu negócio. Garanta precisão no recebimento, armazenamento e emissão de NFe, CTe, MDFe e NFSe com uma
solução na nuvem, capaz de capturar documentos fiscais diretamente da SEFAZ. Tudo com grande velocidade, segurança de
processamento e atualizações contínuas. Assim, você tem mais eficiência e fica em dia com as exigências fiscais.

INTEGRAÇÃO COMPLETA PARA RECEBER, EMITIR E CONTROLAR DOCUMENTOS FISCAIS.

TECNOLOGIA NA NUVEM

ATUALIZAÇÃO E SUPORTE

LAYOUT ÚNICO

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

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.

Mais facilidade na emissão de NFSe, com
layout único: a solução transforma seus
arquivos conforme as especificações de mais
de 1.000 prefeituras homologadas.

Garanta mais eficiência no controle de notas
fiscais com o Colaboração 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 com o seu ERP
para emitir e armazenar documentos fiscais com mais segurança
e rapidez, controlando os processos de troca de arquivo XML em
diretório, impressão, contingência automática ou manual,
armazenamento pelo tempo previsto em lei e assinatura digital
com guarda do certificado em HSM
Monitor fiscal: consulte documentos, visualize detalhes e audite
notas em uma interface completa e fácil de usar

Fale com a TOTVS e aumente a consistência do seu controle de documentos fiscais com
o Colaboração by Neogrid.

neogrid.com/br

totvs.com

