
Compliant Inbound e-Invoices
Plataforma que permite a centralização do recebimento de 

faturas eletrônicas conforme as especificações técnicas e legais de 
diferentes países. 

O proceso de globalização das empresas afeta diretamente os produtores e fabricantes emissores de 
grandes volumes de faturas eletrônicas.

Não são poucas as empresas que são receptoras de grandes quantidades de faturas eletrônicas e que 
passam por processos de expanção internacional. A cadeia de distribuição é um exemplo disso, onde temos 
os grandes varejos (e não tão grandes), ou empresas de distintos tamanhos e setores que passaram por 
projetos de globalização que vão além das suas fronteiras “naturais”.

A forma habitual escolhida é a mesma, e consiste na abertura de filiais em forma de sociedades localizadas 
físicamente em países distintos do local onde a empresa decide ser estabelecida.

Outra coisa é a implementação dos sistemas de gestão. Neste ponto encontramos grupos empresariais que 
optam por descentralizar sua administração e gestão, afetando as decisões relacionadas aos sistemas de 
informação, e pode traduzir-se na implantação de ERP’s e sistemas específicos para cada país adaptados às 
particularidades técnicas, legais e comerciais de cada filial.

Nesses casos, a melhor opção a ser escolhida para diminuir os custos e melhorar o controle e a 
gestão, é centralizar os sistemas de informação ao sistema utilizado na matriz da empresa. Este 
cenário faz com que as empresas tenham que se preocupar com a adaptação dos sistemas no sentido de 
centralizar as bases de dados para que sejam capazes de operar adaptando-se aos requerimentos técnicos 
de cada país.
 
Em se tratando de fatura eletrônica, este é um ponto chave. Pensemos em uma empresa global, que 
recebe um grande volume de faturas que decide abordar um processo de integração das área de contas 
a pagar em um formato único eletrônico. Uma empresa com filiais em distintos países com a legislação 
particular de cada país em termos de fatura eletrônica e que precisa integrar todos os documentos em um 
único sistema de gestão.

Para resolver este tipo de situações, a EDICOM desenvolveu a solução Compliant Inboud e-Invoices 
que atende de forma ágil e eficaz a integração de 100% das faturas eletrônicas emitidas pelos 
fornecedores (receptores de faturas) distintos de cada país onde a empresa possui filiais.

Introdução
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O que é “Compliant Inbound e-Invoices”?

Compliant Inbound e-Invoices é a somatória de tecnología, aplicações e serviços desenvolvidos pela 
EDICOM a fim de oferecer soluções avançadas para recebimento de faturas eletrônicas adaptadas às 
particularidades de cada país.
 
A plataforma para recebimento de faturas da EDICOM opera de forma integrada habilitando um 
concentrador que leva todas as faturas para uma validação prévia conforme as especificações técnicas 
e legais de cada país em que opera a empresa receptora.
 
Além disso, é possível implementar inúmeras regras de validações sintáticas e semânticas necessárias 
para que os documentos recebidos se ajustem às condições comerciais exigidas pelo cliente (código do 
fornecedor ou do cliente, aplicação de descontos comercias, identificação de referência de produtos, etc). 

Compliant Intbound e-Invoices fecha o processo mediante avançados processos de mapping que 
transformam 100% das faturas eletrônicas recebidas em dados estruturados capazes de se integrar ao 
sistema de gestão da área de contas pagar do cliente.

A quem se dirige?

Compliant Inbound e-Invoices é uma solução desenhada para qualquer empresa que necessite 
implementar projetos de recebimento de faturas eletrônicas em um ambiente internacional.
 
As empresas que atuam em projetos de expansão internacional abrem sociedades em múltiplos países 
em que o uso da fatura eletrônica é obrigatória para 100% dos seus emissores. Nestes casos, os 
fornecedores que operam em distintos países em que a empresa global foi estabelecida irão emitir todas 
as suas faturas por meios eletrônicos, onde as empresas se veem obrigadas a implementar processos 
de recepção desses documentos conforme as particularidades técnicas e fiscais de cada país em que 
opera.
 
Uma empresa global receptora de grande quantidade de faturas, poderá optar em implementar 
sistemas para recebimento de faturas eletrôncias com base nas normas operativas de cada país. A redução 
de custos, de tempo de resposta, a automatização ou a minimillização de erros no tratamento das 
costas a pagar, são motivos mais que suficientes para adotar um projeto de recebimento de faturas 
eletrônicas em uma escala internacional.

http://globaleinvoicing.com/
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Funcionamento da Solução

Na plataforma da EDICOM é possível configurar um ambiente para cada país receptor da fatura 
eletrônica na sua organização.

Seus fornecedores enviam as faturas eletrônicas no formato requerido em cada país 
(normalmente XML) através da EDICOMNet, a rede de comunicação privada da EDICOM com 
capacidade multiprotocolo para recepcionar todos os documentos eletrônicos (AS2, HTTPS W. 
SERVICES, X400, OFTP, FTPS, SMTP…)

A plataforma da EDICOM encaminha a fatura no ambiente associado à função de cada país de 
origem do fornecedor. Neste ambiente é realizada as validações legais no documento:

  Análise sintática do esquema de dados da fatura.
  Validação de certificados e assinaturas digitais.
  Códigos de controle fiscal e reports da administração tributária competente.

As faturas são armazenadas na EDICOMLta (Serviço de Armazenamento de Larga Duração) que 
garante o armazenamento legal de todos os documentos durante o período de vigência, com as 
especificações técnicas das diferentes normas internacionais, ou as legislações locais de cada país 
atribuído na plataforma.

As faturas passam por um processo de validação comercial para verificar que os dados mínimos 
requeridos estejam na fatura original.

O processo se conclui com a integração dos dados das faturas recebidas no seu sistema de 
gestão interno.
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 A EDICOM é uma empresa de cunho internacional com projetos ativos em mais de 65 
países gestionados através das 8 filiais espalhadas na Europa, Estados Unidos e América 
Latina.

 
 Somos uma empresa especializada no desenvolvimento de soluções para integração de 

dados que opera internacionalmente desde 1995.

 A EDICOM possui um serviço de suporte internacional disponível em 7 idiomas com 
profissionais qualificados e especiallizados em processos de compliant e-invoincing.

 Garantia de disponibilidade de serviço em 99,9% conforme SLA (Service Level Agreement).

 Seguimos os mais rigorosos procedimentos para garantir a segurança de todos os 
documentos conforme as exigências dos padrões de qualidade:

ISO 27001 ISO 20000 ISAE 3402 THIER II DESING

Por que escolher a 

EDICOM é uma empresa multinacional
especializada em Faturamento Eletrônico e
Intercâmbio Eletrônico de Dados (EDI) com
projetos ativos em mais de 65 países, para
algumas das principais empresas do mundo
em seus respectivos setores.

www.edicomgroup.com

Precisa da nossa ajuda?

Contato

http://edicomgroup.com/
https://globaleinvoicing.com/fr/contact

