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Módulo
O Módulo
Leitor
Biométrico

O Módulo Leitor Biométrico tem como objetivo ajudar
no controle de permissões de acessos aos usuários do
sistema Óptica Acert através de suas digitais. Pode
ser utilizado também para registrar o controle de
entrada e saída de funcionários.

PRINCIPAIS
FUNCIONALIDADES

• Acesso ao sistema através da digital
• Liberação de acessos através de digitais
• Controle de entrada e saída de funcionários
na empresa através das digitais.

OBSERVAÇÃO
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O módulo Leitor Biométrico não é
homologado como cartão de ponto
para fins trabalhistas.

Módulo
Coletor de
Dados sem fio
para Balanço
de Estoque

O Módulo Coletor de Dados tem como objetivo coletar as
informações (através de um equipamento) referente ao
produto e suas quantidades e depois descarrega-las no
Sistema Óptica Acert. Durante as contagens de estoque
o sistema fica livre não prejudicando outras operações
necessárias, trazendo desta forma mobilidade e agilidade nas
contagens de inventário de estoque.

OBSERVAÇÃO
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Não incluso aquisição do equipamento.
O equipamento homologado para
utilização do módulo é o do fornecedor
Opticon modelo 9728.

Módulo
O Plug-in XML Fornecedor tem como objetivo inserir
automaticamente (conforme parametrizações) no Módulo
de Entradas as notas fiscais de compra através do arquivo
XML dos seus fornecedores, reduzindo o tempo e eliminando
possíveis erros de digitação.

Plug-in XML
Fornecedor
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Módulo
e-Commerce

É a Plataforma mais utilizada no mundo por empresas
que comercializam seus produtos na Internet através
de Lojas Virtuais. Atualmente utilizada por +150.000
empresas em + 50 países , só ela corresponde +30%
dos sites de vendas no mundo.

(Integração
com a Plataforma
Magento)
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Módulo
Sobre o
Emissor
de NF-e
(Nota Fiscal
Eletrônica)

O emissor AcertNF-e é o módulo de emissão de
Notas Fiscais eletrônicas (NF-e) desenvolvido para
trabalhar com o sistema Óptica Acert. Ele funciona
conjuntamente com o validador (V200), que tem a
função de checar inconsistências de dados antes de
transmitir a NF-e para o site do governo. * Leiam as
regras do validador (V200) no AnexoV200.
Sua utilização é simples e fácil onde as ações de validar,
assinar, transmitir, visualizar, imprimir a DANFE são
realizadas em uma única ação diretamente pelo Óptica
Acert, agilizando o processo da emissão da NF-e.
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Por que
os clientes

atualmente utilizam o emissor
de NF-e da (SEFAZ) ?

Visando atender as obrigações legais e fiscais impostas
pelo governo em tempo hábil para as empresas
emitentes da NF-e, decidimos realizar a integração do
sistema Óptica Acert com o emissor gratuito (SEFAZ)
do governo, sem custos aos nossos clientes.
Com o passar do tempo diversos clientes nos
reportaram dificuldades do uso do emissor gratuito
da (SEFAZ), diante desta situação, precisávamos
encontrar uma solução que facilitasse todo o
processo, e para isso tínhamos duas opções:

A

Fazer uma
parceria com uma
empresa terceira
desenvolvedora
de uma solução de
emissão de NF-e.

B

Desenvolvermos
o nosso próprio
emissor NF-e.
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Qual

decisão
foi tomada e
por quê ?

Decidimos pelo desenvolvimento
do nosso próprio emissor NF-e
(AcertNF-e), por que deteríamos o total
domínio da ferramenta tanto na parte
do desenvolvimento quanto do suporte
técnico, e consequentemente tanto nós
do Grupo Acert como nossos clientes
não ficaríamos dependentes de uma
ferramenta (software) de terceiros.

FUNCIONALIDADE
Emissor AcertNFe
Emissor AcertNF-e
Óptica Acert

Emissor SEFAZ

Uso gratuito pela empresa que emite NF-e
Dispensa a instalação de software
de terceiros (Exemplo: Java)
Validar, assinar, transmitir, visualizar,
imprimir DANFE em uma única ação

Validar
Assinar
Transmitir
Imprimir
Envio XML
e DANFE

Envio automático da NF-e (XML) e
DANFE para o e-mail do destinatário
Histórico para consulta das ações realizadas
com a NF-e diretamente pelo Óptica Acert.
Possibilidade de emissão de NF-e em lote de
envio sem a necessidade de acompanhamento.
Possibilidade de emissão de notas fiscais
em vários computadores ao mesmo tempo
utilizando um único certificado
A cópia dos arquivos XML já estão inclusos
na rotina de backup do Óptica Acert.
Suporte técnico especializado
Produtividade = Rapidez + Facilidade
(permitindo o rápido atendimento aos clientes)

Fim do processo

Emissão de Nota em Contingência e Denegada
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Emissor SEFAZ
Importar no SEFAZ
Validar
Assinar
Transmitir
Imprimir
Exportar XML
Envio XML
Backup XML
Fim do processo

Módulo

Este módulo visa atender as necessidades obrigatórias
fiscais das empresas.

REQUISITOS

Escrita
Fiscal

O Módulo de Escrita Fiscal
só pode ser contratado
por clientes que utilizam o
Óptica Acert.

OBSERVAÇÃO

Solicitações de alterações ou inclusões no módulo de Escrita
Fiscal que visam atender portarias específicas por leis ou
decretos de Secretárias Estaduais e Federais ou alterações
solicitadas para atender a necessidade da empresa
Contratante, poderão gerar propostas comerciais para a
realização das mesmas.
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Principais

Benefícios

Recursos

Elimina o tempo gasto com o processo de
integrações com sistemas fiscais com softwares
de terceiros;

• Controle de Acesso por Usuário
• Multi-Empresa
• Livro de Registro de Entrada
• Livro de Registro de Saída
• Registro de Apuração de ICMS
• É possível fazer lançamentos de outros
crédito/débitos ou estornos
• Registro de Apuração de IPI
• É possível fazer lançamentos de outros
créditos/débitos ou estornos
• Registro de Inventário
• Termo de Abertura/Encerramento
• Relatório de Conferência de PIS e COFINS
• Livro CIAP
• Exportação GIA (layout estado SP)
• SPED Fiscal Digital (atende os critérios do
layout nacional)
• SPED PIS/COFINS
• Apuração de PIS, COFINS e CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIARIA.

Elimina o custo da manutenção da integração
com sistemas de terceiros;
Reduz o risco de se ter informações duplicatas
em diferentes sistemas devido a processo de
integrações e de ajustes futuros;
Agiliza o processo de apuração de impostos e
o cumprimento das obrigações fiscais para os
órgãos governamentais;
Permite o acompanhamento diário da previsão
dos impostos sobre a comercialização de
produtos e serviços.
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