
Aqui listamos todas as perguntas realizadas durante o nosso webinar de Documentos Fiscais eletrônico e
apresentação de nossa solução TOTVS para tratamento dos mesmos o nosso TOTVS Transmite.

Não deixem de conferir material detalhado em nossas paginas: https://espacolegislacao.totvs.com/df-e/

P. No caso essa ferramenta estará disponível dentro do Protheus? Ou a empresa irá fazer esse acesso
pelo site da Totvs?

R. O Acesso é feito através da Web, pois a solução é totalmente em nuvem.

P. Por exemplo, a empresa que trabalho teria que fazer a aquisição desse módulo TOTVs transmite?

R. Sim, tem uma mensalidade para uso do Transmite.

P. bom dia, foi dito que o documento NFF já está em vigor. Gostaria de saber se a notas de serviço
ainda é válida nas transações com autônomos ou eles deverão aderir ao regime especial da NFF?

R. Jeane o transportador autônomo não emitia documento fiscal. Agora ele poderá emitir, desde que faça a adesão
ao regime especial. NFSe continuam com sua validade normal e caso o transportador autônomo que efetuar adesão
ao regime especial poderá emitir NFF

P. Teremos informações das notas fiscais de serviços? e os CTES?

R. CTe estarão disponíveis ainda este mês e as notas fiscais de serviços estão em nosso roadmap, conforme
apresentado pela Camila.

P. Como implantar o Totvs Transmite?

R. O TOTVS Transmite não tem implantação por ser uma solução SAAS. É necessário apenas configurá-lo para
integrar com o TSS

P. O TOTVS TRANSMITE armazena todas as manifestações realizadas na minha nota fiscal de venda?
Como as AVERBAÇÕES de exportação?

R. O TOTVS Transmite armazena todos os documentos eletrônicos com seus status e eventos

P. Totvs transmite integra com o Totvs Modas?

R. O TOTVS Transmite integra com todos os produtos da TOTVS que utilizam o TSS como transmissor de
documentos

https://espacolegislacao.totvs.com/df-e/


P. Através do TOTVS transmite consigo reenviar após "acertar" a nota rejeitada?

R. O TOTVS Transmite tratará desse reenvio quando estivermos na fase de transmissão de documentos. Hoje, como
monitor de documentos, após o ajuste do documento no ERP e transmitido através do TSS o Transmite também
recebe essa correção

P. as notas recebidas são geradas através de consulta na sefaz?

R. Está em nosso roadmap e em breve estará disponível

P. Bom dia, uma empresa que realiza a distribuição/geração de energia elétrica e já emite a DANFE
mod. 55, deve continuar com o mod. 55, ou deverá mudar para o NF3e?

R. "A Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica- NF3e, modelo 66, substitui a Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica,
modelo 6. A obrigatoriedade é para as distribuidoras e permissionárias de energia elétrica. A cláusula décima nona-A
do Ajuste SINIEF 01/19 estabelece a obrigatoriedade de uso da NF3e a partir de 1º de setembro de 2021.
Até esta dada as distribuidoras e permissionárias poderão aderir voluntariamente ao novo documento nas unidades
federadas que já disponibilizarem o serviço de autorização da NF3e."

P. Bom dia, o TOTVS TRANSMITE, substitui o NEOGRID?

R. Não. O TOTVS Transmite é focado em empresas que utilizam o TSS.

P. Mas eu utilizo o TSS para emissão de notas, utilizamos o Neogrid apenas para buscar XML e
Manifesto

R. No TOTVS Transmite é possível fazer a manifestação dos documentos emitidos contra seu CNPJ e armazena os
XML’s de acordo com o período fiscal

P. Bom dia. Este TOTVS Transmite não acaba se misturando com o TOTVS Colaboração?

R. Bom dia, são soluções distintas, mas que possuem propostas similares. Porém o TOTVS Transmite foi
desenvolvido pela TOTVS com foco nos clientes que utilizam o produto TSS da TOTVS.

P. Se eu utilizar TSS´s separados para algumas operações, só conseguimos buscar as informações só
de um?

R. Não. No TOTVS Transmite você consegue se conectar em várias instâncias do TSS, tanto produção quanto
homologação com uma assinatura



P. Tenho TSS´s distintos para Produção e Homologação... teria que assinar 2 pacotes?

R. Não. No TOTVS Transmite você consegue se conectar em várias instâncias do TSS, tanto produção quanto
homologação com uma assinatura

P. O TOTVS Transmite necessita de aquisição de licença de uso para clientes com licenciamento
Corporativo?

R. Apenas uma mensalidade, conforme apresentado pela Camila.

P. Esses valores seriam para notas emitidas /mês? Recebidas são ilimitadas conforme o plano?

R. O plano de notas contempla notas emitidas e recebidas por mês

P. Bom dia. quanto ao limite de notas mês do TOTVS transmite é relacionado a NFs recebidas ou
emitidas ?

R. O plano de notas contempla notas emitidas e recebidas por mês

P. O Totvs transmite substituirá o colaboração? Minha questão é que utilizo o TSS e o colaboração,para
estes casos há previsão de substituir?

R. Bom dia, são soluções distintas, mas que possuem propostas similares. Porém o TOTVS Transmite foi
desenvolvido pela TOTVS com foco nos clientes que utilizam o produto TSS da TOTVS.

P. Como as notas emitidas pelos fornecedores (notas recebidas) vão para o Totvs Transmite?

R. Sim, pode ser feito o Upload no TOTVS Transmite

P. Olá, as notas recebidas são extraídas diretamente da SEFAZ, ele rastreia tudo o que foi emitido
contra o meu CNPJ?

R. Está em nosso roadmap e em breve estará disponível.

P. Bom dia! Sobre informações aplicadas no CTe. Estará implementado informações para inclusão do
Cupom Fiscal eletrônico?

R. A partir do momento em que o CTe contemplar o Cupom Fiscal eletrônico, estará implementado



P. Bom dia, o vídeo completo deste webinar será disponibilizado aos participantes?

R. Bom dia, sim Daniel o vídeo será liberado na próxima semana no Nosso Espaço Legislação, você poderá consultar
nesta pagina   https://espacolegislacao.totvs.com/df-e/

P. Bom dia! Uma dúvida, a manifestação é realizada por lote? Ou deve ser feita manualmente? E
quando as notas foram emitidas, conseguimos verificar se a manifestação dos destinatários em relação
às notas fiscais de saída?

R. Hoje é possível selecionar múltiplos documentos e se manifestar.
A verificação das notas emitidas está em estudo.

P. Bom dia. Em função das prorrogações das Notas Técnicas, os clientes deverão aplicar os pacotes de
atualização já disponibilizados pela TOTVS?

R. Olá Adriano, manter seu produto atualizado é muito importante pois além de itens prorrogados pelo GOV, existem
em nossos pacotes outras atualizações,Por ser um questionamento técnico não temos como entrar em detalhes, mas
acreditamos que os pacotes de atualização deve acompanhar as Notas Técnicas

P. Bom dia! Vocês podem por favor mostrar novamente como podemos acessar a esta live que ficará
gravada?

R. Bom dia Danilo, o vídeo ficará disponível na nossa página https://espacolegislacao.totvs.com/

P. Após os cinco anos, se minha empresa necessitar baixar todos estes arquivos e guardar em outro
local. Como podemos fazer isso?

R. O TOTVS Transmite terá uma opção de baixar seus documentos antes de exonerá-los (com notificação)

P. Bom dia, Não consegui entender muito bem a finalidade da NFF. Quem de fato está obrigado a esse
tipo de nota.

R. O objetivo do Regime Especial Nota Fiscal Fácil (NFF) é tornar o processo de emissão de documentos fiscais
eletrônicos o mais simples possível para o contribuinte, deixando a complexidade de geração dos arquivos XML
correspondentes sob a responsabilidade de um sistema centralizado, o Portal Nacional da NFF.

P. Bom dia pessoal, tudo bem? Segue duas perguntas... Nos documentos disponibilizado não verifiquei
uma documentação técnica de framework, onde podemos encontrar esse material? A solução TOTVS
transmite é um produto da Switch do Protheus ou é uma solução vertical? Se vertical, ela faz integração
com o BackOffice (compras, financeiro, fiscal, etc.) do Protheus.



R. Bom dia, a documentação técnica sobre a aplicação da legislação você encontrará no TDN. Quanto ao transmite,
a Camila esclarecerá a partir de agora. Obrigado.

P. Essas importações para o ERP é automático ou o usuário terá que baixar e importar no ERP?

R. Pode ser feita de forma automática. Hoje já é possível configurar um serviço para importação da NFE
disponibilizada em uma pasta do ERP

P. Só conseguimos visualizar no transmite as notas emitidas pelo TSS é isso? No meu caso realizamos a
emissão em um front (HIS).

R. Estaremos liberando a opção de importar os documentos transmitidos através da interface do TOTVS Transmite

P. As notas fiscais recebidas (pagamento) a solução consegue fazer a "varredura" através de um
schedule?

R. Sim, é possível! Hoje o sistema permite a sincronização automática emitidos contra os CNPJ’s dos clientes do
TOTVS Transmite

P. Qual a previsão de liberação para o CTe-OS?

R. O CTe OS esta em roadmap devendo ser liberado já no próximo mês,respondido por áudio

P. O Transmite importa CTe de saída emitidos pelos sites da prefeitura para dentro do erp?

R. Não, o TOTVS Transmite exporta os documentos para uma pasta do seu ERP. Quanto a importação de notas será
possível efetuar manualmente e também consultando na SEFAZ




