COMPLIANT
OUTBOUND E-INVOICES
SOLUÇÃO GLOBAL PARA EMISSÃO DE FATURAS ELETRÔNICAS
ADAPTADAS ÀS LEIS TRIBUTÁRIAS DE CADA PAÍS.
edicomgroup.com

E-INVOICING

Introdução

A fatura tem atribuições fiscais claras além de sua consideração como um documento-chave de qualquer relacionamento comercial. Cada país possui legislação específica
sobre faturas, uma vez que sua gestão depende em grande
parte do volume de receita obtido pelas administrações
públicas através da tributação.
Essas legislações são específicas quando se referem ao
formato eletrônico deste documento, devido às necessidades
especiais de controles em aspectos como a integridade ou
autenticidade das faturas. Atualmente, a fatura eletrônica
oferece altos níveis de segurança do que os processos
baseados no gerenciamento de documentos em papel.

Na medida em que as tecnologias de processamento de
dados e de transferência de informações foram desenvolvidas, a pequena relutância técnica que pode existir
para adotar a fatura eletrônica está desaparecendo.
Tanto é assim, que há inúmeros países onde seu uso se
tornou obrigatório em diferentes circunstâncias, ou
mesmo em nível geral sendo o único meio utilizado por
100% dos emissores de contas em vários países da
América Latina.

COMPLIANT E-INVOICING
Fator chave

A EDICOM oferece soluções avançadas de faturamento
eletrônico em qualquer país do mundo em que você opera.
Temos um observatório de faturas eletrônicas permanente
que garante a validade de nossas soluções, incorporando
continuamente novas regiões com base nas necessidades
de nossos clientes.
Nossa plataforma possui as acreditações necessárias em
cada país para se alinhar com a legislação atual em cada
caso. É uma plataforma na nuvem preparada para sua
integração com qualquer sistema de informação, oferecendo diferentes ambientes de gerenciamento adaptados às
particularidades de cada usuário.
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O QUE É

Compliant Outbound e-Invoices?
Sob o nome "Compliant Outbound e-Invoices", oferecemos um conjunto de serviços e soluções acessíveis
através da "Plataforma EDICOM" para a emissão de
faturas eletrônicas eletrônicas adaptadas à tributação
atual em qualquer país do mundo.
O "Compliant Outbound e-Invoices" oferece às empresas
uma solução centralizada que as isenta de toda a complexidade envolvida na adaptação das estruturas de dados de
seu ERP às particularidades de cada país dos quais elas
precisam emitir faturas em formato eletrônico.
É uma solução projetada para integração com seus
sistemas de gestão permitindo a emissão de qualquer
formato de fatura eletrônica (XML, EDIFACT, X12, etc.) de
forma transparente.
Através desta solução é possível criar múltiplos ambientes
de trabalho adaptados às necessidades particulares de
diferentes grupos de usuários, dependendo do seu país de
origem.

Fatura eletrônica
na União Europeia.
Nas relações com entidades públicas, a obrigação
de utilizar a fatura eletrônica é aumentada como
forma de melhorar a gestão dos pagamentos aos
fornecedores.
Existem vários formatos de faturas eletrônicas
endereçadas às administrações públicas no âmbito
da União Européia.

Fatura eletrônica
na América Latina.
Nas relações com entes públicos, a obrigação de
usar a fatura eletrônica é aumentada como uma
forma de melhorar a gestão de pagamentos de
dois anos vigorosos. Existem vários formatos de
faturas eletrônicas.

+INFO | www.globaleinvoicing.com

A QUEM É DIRIGIDO

Compliant Outbound e-Invoices?
A solução é projetada para empresas internacionais com
subsidiárias ou subsidiárias em diferentes países
afetadas pela legislação tributária específica em relação à
emissão de faturas eletrônicas.
Por meio de "Compliant Outbound e-Invoices", você
poderá implementar projetos avançados de emissão de
faturas eletrônicas, automatizando todo o processo
graças aos recursos de integração da plataforma com
seus sistemas internos de gerenciamento.
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Compliant Outbound e-Invoices
EDICOM

Simplifica os processos de adaptação de suas faturas à
legislação vigente em qualquer país em que você opera.

COMPLIANT OUTBOUND E-INVOICES
Operação

A plataforma EDICOM configura um ambiente para cada país
emissor de faturas atribuídas à sua organização.

Por que EDICOM?

A EDICOM prepara com você uma interface de dados única para
integrar seus sistemas de gerenciamento à Plataforma EDICOM.
Assim, sempre que um usuário de sua organização emitir uma fatura
em seu sistema de gerenciamento interno, essa interface é colocada
em ação para automatizar a emissão de faturas eletrônicas.

Desenvolvemos soluções de integração
de dados e fatura eletrônica desde
1995, sem desviar nosso Core Business
de nossa atividade principal.

A plataforma EDICOM reconhece o país emissor da fatura,
redirecionando-a para o ambiente configurado para processamento de acordo com as especificações de cada país.

Sites em 8 países, projetos ativos em
mais de 65 países. Somos uma empresa
global orientada a oferecer soluções
corporativas operacionais em qualquer
parte do mundo.

A plataforma EDICOM transforma os dados do ERP no formato
do documento eletrônico exigido em cada caso (XML,
EDIFACT, X12, outros).

A EDICOM desenvolve soluções em sua
própria "nuvem" implementando uma
infraestrutura de tecnologia na nuvem
operacional 24x7 com um compromisso
de disponibilidade de 99,9%. A contratação de qualquer solução dá acesso
imediato a um serviço de suporte
internacional que responderá a consultas em até 7 idiomas distintos.

A EDICOM automatiza a assinatura de faturas, bem como as
comunicações com as autoridades fiscais quando a declaração
de impostos é exigida on-line ou a aplicação de particularidades
de validações.
A fatura gerada é armazenada no EDICOMLta (Serviço de
Armazenamento de Longo Prazo) que garante a custódia
legal de todos os documentos armazenados durante seu
período de validade, de acordo com as especificações técnicas dos diferentes padrões internacionais ou com as
legislações locais de cada ambiente emissor.

Realizamos uma gestão ativa do
conhecimento que se traduz em
adaptações imediatas em nossa
plataforma, garantindo sua validade no
tempo de acordo com as novas especificações técnicas e legais.

O documento devidamente validado é enviado ao destinatário
através do EDICOMNet, a rede privada multiprotocolo da EDICOM.

INTERNATIONAL SUPPORT CENTER
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Argentina
Brasil

+54 (11) 5443 8050

EDICOM GLOBAL

info_argentina@edicomgroup.com

United Kingdom

+44 (0) 871 277 0028

+55 (11) 3154 5100

Deutschland

+49 1801 000 111

België

+32 (0) 78 790 052

Nederland

+31 (0) 207086282

Polska

+48 22 482 07 00

info_brazil@edicomgroup.com

Colombia

+57 (1) 795 3970
info_colombia@edicomgroup.com

España

+34 961 366 565

info_global@edicomgroup.com

info_spain@edicomgroup.com

France

+33 (0)1 53 76 37 50
info_france@edicomgroup.com

Italia

Chile

+56 2 2595 2823

Ecuador

+593 1800 000441

Guatemala

+502-23784851

info_mexico@edicomgroup.com

Honduras

800 5041 0061**

+1 212 889 1909

Morocco

212520426058**

info_usa@edicomgroup.com

Peru

+51 17052264

Portugal

+351 211 201 573

Russia

+7 (495) 463 17 01

Uruguay

000 416 205 1339**

+39 02 0064 0402
info_italy@edicomgroup.com

México
U.S.A.

INTERNATIONAL PHONES

+52 (55) 52 12 15 66

**Calling only from the country associated to the phone number
**Solo para llamadas desde el país indicado
**Seulement pour les appels réalisés depuis le pays
**Solo per chiamate dal paese indicato
**Apenas para chamadas do país referenciado

www.edicomgroup.com

