SIAC GATEWAY FISCAL

integra tecnologias fiscais (ECF, NFC-e, S@T
Fiscal) às aplicações de automação comercial de
maneira mais rápida e simples facilitando de forma
significativa A ADMINISTRAÇÃO Do varejo

AUTOMAÇÃO COMERCIAL

SIAC GATEWAY FISCAL
A solução consiste em uma camada de software que opera independente
da plataforma de automação adotada pelo cliente, de forma que o
administrador de TI ou programador não vai mais precisar integrar cada
uma das tecnologias fiscais à sua aplicação. Isto reduz significativamente
o trabalho que seria necessário: tudo o que ele precisa fazer é conectar a
tecnologia fiscal desejada ao SIAC Gateway Fiscal, que fará a intermediação
dos dados com a aplicação de automação comercial do cliente.
Esta é a melhor forma para que o varejista se utilize de um amplo conjunto de
hardwares e tecnologias fiscais, com rapidez e custos operacionais reduzidos.

INTERFACE PARA NFC-e
O produto oferece uma Interface acessível via browser, que permite
gerir o processo NFC-e: registrar o Certificado Digital, consultar as
NFC-e por status (autorizadas, negadas, rejeitadas, canceladas),
reimprimir um DANFE e armazenar os arquivos XML.

CONSULTORIA/SUPORTE STARTUP DA TECNOLOGIA
A OKI Brasil complementa a oferta com serviços de consultoria, apoio à implantação e suporte que asseguram o
sucesso no uso da solução. Esses serviços consistem em suporte/startup da solução, integração, implantação,
configuração e suporte ao desenvolvimento da solução e treinamento.

Permite implementação e atualização rápida de novas tecnologias fiscais, tais como NFC-e e S@T.
Traz agilidade e
tecnologias fiscais.

simplicidade à operação, ao assumir toda a complexidade da integração de novas

Apresenta alto nível de confiabilidade e estabilidade, pois a solução foi testada e homologada em diversas
situações de uso no território brasileiro.
Traz maior independência de fornecedores para os varejistas, que não ficam presos a hardware fiscal
de um único fornecedor (como impressoras ECF e S@T), fornecendo ao varejista liberdade de escolha e maior
possibilidade de aproveitamento do parque.
Inclui um software development kit (SDK) de integração com documentação detalhada do produto, além de
serviço de suporte à integração
Viabiliza a continuidade de uso de alguns relatórios de ECF na impressora não fiscal, apoiando o processo
de migração operacional das lojas e também aos processos funcionais da integração da solução fiscal com
sistemas de gestão empresarial (ERPs)
Permite monitoramento e controle
ferramenta AutoManager.

do processo da NFC-e do PDV até a SEFAZ, quando integrado à
Vendas: (11) 3543-5594
www.okibrasil.com

Setembro/2014

benefícios

