
DIFICULDADES

NF, frete e 
serviço
NA NUVEM

AQUISIÇÃO de
mercadorias 

Produtos
RETORNADOS
de clientes

* AUMENTO de 
cerca de 30% na 
PRODUTIVIDADE

* 100% DE 
CONFIABILIDADE 
aos dados 
computados

Maior 
SEGURANÇA

* REDUÇÃO DE 
CUSTOS com 
terceirizadas das áreas 
de Infraestrutura e 
Manutenção

COMPLEXIDADES ALTOS CUSTOS,
auditorias caras

SOLUÇÕES 
CASEIRAS,
erros manuais

DIMINUIÇÃO do 
número de erros e de 
falhas nos relatórios 
fiscais

SIMPLIFICAÇÃO 
e automatização

* Possível 
REDUÇÃO DE 1/3 
DO TEMPO gasto 
em tarefas manuais

Time TOTALMENTE 
CAPACITADO e 
SUPORTE 24/7 em 
português, espanhol 
e inglês

CARACTERÍSTICAS

Características de NF Inbound
e suas dificuldades

A NF Inbound, embora muitos acreditem que seja empregada apenas em casos de 
aquisição de mercadorias, pode ser realizada também com produtos retornados de 

clientes. Como qualquer NF, ela deve ser registrada, autorizada e armazenada, o que torna 
o processo complexo e relativamente lento.
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(*) De acordo com cada cenário avaliado



Transforme Custo Fiscal em
Retorno com a Sovos

Essa parceria com o “Sovos Inbound Monitor” no processo de Contas a pagar ou “Account 
payable”, traz maior agilidade interna e confiabilidade aos dados computados, além de 
maior segurança aliado a liderança global em tecnologia para tratamento e compliance 

fiscal, oferece ainda um time totalmente capacitado e suporte 24/7 em português, 
espanhol e inglês. Especificamente para as áreas de Contas a Pagar a solução de “Sovos 

Inbound Monitor” permite também o controle dos impostos indiretos, reduzindo a 
possibilidade de erros manuais.

Riscos da falta de
compliance fiscal

SOLUÇÃO

AP AUTOMATION

Auditorias 
CARAS

MENOR FLUXO 
de caixa

INTERRUPÇÕES 
na cadeia de 
suprimentos

AUTOMAÇÃO da área 
de Contas a Pagar

ACELERAÇÃO dos 
processos corporativos

MENOR possibilidade 
de erros manuais

INTEGRAÇÃO GLOBAL 
dos diferentes sistemas 

internos
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Transforme Custo Fiscal em
Retorno com a Sovos

A Sovos é a única solução que combina determinação de impostos, conformidade com 

faturas eletrônicas e relatórios fiscais dentro de uma única plataforma singular na nuvem e 

nos maiores sistemas de software financeiro do mundo.

Com os mandatos fiscais acelerando em todo o mundo, é um erro comum as organizações 

contratarem variados fornecedores locais, o que resultará em longos processos e altos 

custos. Elas devem adotar uma estratégia global única, por meio de uma fornecedora que 

apoie sua transformação digital e respeite sua trajetória.

Relatórios 
fiscais

Determinação 
de Impostos

Conformidade 
com faturas 
eletrônicas


