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AGENDA

Tema

Tema

Transmissão de Documentos Eletrônicos: saiba 
como autenticar e ter  segurança nas 
transações dos documentos fiscais eletrônicos;

TOTVS Transmite: ganhe eficiência na 
gestão de documentos fiscais eletrônicos.

Tema

Tema

Tema

Consultoria Tributária:
novidades sobre as legislações

Livros Fiscais: simplificando a gestão de 
tributos dentro do ERP, saiba quais as 
legislações fiscais já estão liberadas

Automação Fiscal: simplificando a entrega do 
eSocial e EFD-Reinf, conheça a plataforma PO UI 
com a automação fiscal que transformará sua 
experiência nas entregas das obrigações acessórias



3ESPAÇO 
LEGISLAÇÃO

GRATUITO

▪ CONTEÚDO destinado a apresentar todas as novidades e 

atualizações da legislação Trabalhista, Tributária e 

Previdenciária.

▪ Acessando o ESPAÇO LEGISLAÇÃO você fica por dentro 

de todas as exigências em âmbito federal, estadual e 

municipal, facilitando a adequação da sua empresa aos 

requisitos do governo

▪ Mantenha-se atento à data de entrega das obrigações e 

adicione ao seu calendário particular para planejamento

▪ EM BREVE iremos lançar o Classificador Fiscal que 

possibilita Consultar à tributação de produtos de forma 

muito simples, em diversas operações, tanto internas 

quanto interestaduais

EM BREVE
https://espacolegislacao.totvs.com/
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Backoffice Protheus
LIVROS FISCAIS
Squad Fiscal tem como objetivo sustentar o motor de cálculos de tributos
em toda a estrutura BackOffice Protheus. Tratando os dados para geração
de obrigações acessórias nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal..

Nossa estratégia é entregar a cada release um incremento de
inovação. Agregando valor ao nosso produto e consolidando nossa
posição no mercado como um ERP que apresenta como principal
diferencial as entregas fiscais.



CONFIGURADOR DE 
TRIBUTOS
ESTRUTURA DE CÁLCULO E 
DECLARAÇÕES DE VALORES DA 
OPERAÇÃO FISCAL

Uma nova experiência de configuração e atualização de dados fiscais, que
reúne os principais elementos de uma operação fiscal gerando uma nova
experiência de configuração à realidade tributária atual.
A funcionalidade permitirá atender de forma configurável e intuitiva as
diretrizes da reforma tributária brasileira e os diversos cenários fiscais
existentes atualmente.

Estas informações são apresentadas como registros de apuração de impostos 

referentes às operações praticadas pelo contribuinte e detalhamento de 

benefícios fiscais em nota fiscal eletrônica.

OBJETIVO

● Autonomia ao departamento fiscal na configuração de
tributos e declarações diversas (isenções, reduções,
diferimento, etc) exigidas pelo fisco em várias obrigações
acessórias (arquivos e notas);

● Aderência à reforma tributária que está em tramitação
no congresso e a regimes especiais de tributação;

● Controle de vigências para adequar o sistema as regras
fiscais.

ESCOPO

Ofertar no módulo Fiscal Backoffice Protheus:

● Flexibilidade nas configurações tributárias;
● Aderência aos diversos segmentos atendidos pela

TOTVS;
● Interface visual e intuitiva em PO UI.

ADERÊNCIA

A rotina deve ser capaz de calcular os tributos conhecidos
pelo produto padrão fiscal protheus:

● Federais;
● Estaduais;
● Municipais.

3



Possibilita a criação 
de tributos de forma 

totalmente 
configurável.

Reúne os principais 
elementos de uma 

operação fiscal.

Uma nova experiência 
de configuração e 

atualização de dados 
fiscais.

Controle de 
periodicidade e 
históricos para 
planejamento e 

consulta dos usuários.

Adequar o sistema as 
normas tributárias 

sem interferência de 
codificação

FLEXÍVEL AMPLO INOVADOR ÁGIL PRÁTICO

I

II III IV V

CONFIGURADOR DE TRIBUTOS

4
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A rotina está disponível no 
menu desde a Release 
12.1.25 sendo que cada 
release tem um incremento. 
Neste caso podemos seguir 
as orientações dos 
documentos referenciados. 

Obrigações Fiscais 

A princípio quando o ID 
TOTVS estiver preenchido 
as regras de cálculo são 
hierarquicamente  
prioritárias. Neste primeiro 
momento continuamos 
usando as mesmas 
referências de impostos. 

TES

As configurações de 
integração com Estoque e 
Financeiro permanecerão 
no TES, além disso o 
sistema consegue trabalhar 
com as duas configurações.

Compartilhamento

O compartilhamento das 
tabelas eventualmente poderá 
ser alterado, se necessário. As 
únicas tabelas que não poderão 
ter o modo de 
compartilhamento alterado são 
as tabelas F2D, F2F, F2H, F2I, 
F2J, F2K, F2L e F2M.

Regimes Tributação
A rotina é para cálculo de 
todos os regimes, com 
exceção do Simples 
Nacional, que permanece 
na rotina existente hoje.

Apurações

A princípio quando o ID 
TOTVS estiver preenchido as 
regras de cálculo são 
hierarquicamente  
prioritárias. Neste primeiro 
momento continuamos 
usando as mesmas 
referências de impostos. 

O FUTURO DA TES! 

Implementação
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DOCUMENTAÇÃO

https://tdn.totvs.com/display
/PROT/CFGTRIB+-
+Configurador+de+Tributos

Release 12.1.33

https://tdn.totvs.com/display
/PROT/CFGTRIB+-
+Configurador+de+Tributos+
-+12.1.33

Release 12.1.27

A CADA RELEASE É FEITO UM INCREMENTOS E MANTIDA A OPÇÃO
DE DOCUMENTAÇÃO POR RELEASE 
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PRÓXIMOS MVP

Estamos estudando a migração 
das estruturas e regras de Código 
de Lançamento

Integrações

Integrações com os 
módulos segmentados 
do Protheus. 

Código de Lançamento

A rotina continua em processo de incremento, sendo a previsão:

8
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ESTAMOS EM 
OBRA:
CLASSIFICADOR 
FISCAL
Esta funcionalidade visa atender a necessidade de automatizar 

as tarefas operacionais e direcionar o conhecimento dos 

analistas fiscais a tarefas mais nobres como, por exemplo, o 

planejamento tributário com foco na redução de custos 

tributários.

A funcionalidade também apresentará às empresas um 

compliance tributário, trazendo mais segurança a tributação 

aplicada a cada operação fiscal e por consequência as entregas 

das obrigações acessórias.
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VÍDEO “DEMO”



OBRIGADO

• Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.

• O sucesso do cliente é o nosso sucesso.

• Valorizamos gente boa que é boa gente.

#SOMOSTOTVERS

totvs.com

@totvs

/totvs company/totvs

totvs.store

@totvs

LUCIANA SANTOS

Product Owner Fiscal • Fiscal Protheus

luciana.santos@totvs.com.br
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BackOffice Protheus
AUTOMAÇÃO FISCAL  
VERSÃO FULL

Conheça e aproveite as melhorias disponíveis para simplificar a 
entrega de suas principais obrigações em 2022 !
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PRINCIPAIS 
INOVAÇÕES PARA 
ENTREGA DO ESOCIAL1 PRINCIPAIS INOVAÇÕES 

PARA ENTREGA DA EFD 
REINF2

BREVES 
LANÇAMENTOS
(ESOCIAL, REINF, 
(LALUR/ECF)

3 4

AGENDA

RECADOS FINAIS E 
DOCUMENTOS DE APOIO
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PRINCIPAIS INOVAÇÕES 

PARA ENTREGA DO 

ESOCIAL

1
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O Automação Fiscal em sua versão Full te ajuda a identificar 
os eventos do eSocial que estão descumprindo o prazo de 
entrega legal da legislação, veja os detalhes a seguir:

PAINEL DE 
AUDITORIA DO 
eSOCIAL

EM QUAIS RELEASES 
ESTÁ DISPONÍVEL ?

Disponível nas Releases 
12.1.27 e 12.1.33 

PACOTE DE 
ATUALIZAÇÃO:

Basta Atualizar o produto com o 
pacote acumulado de Jan/22 ou 
posterior !

Link: Pacote Atualização TAF

Documentação:
Painel Auditoria eSocial

PRÓXIMO SLIDE -> DEMONSTRAÇÃO DA ROTINA ENTREGA ESPECÍFICA DO TAF NA SUA VERSÃO FULL 

https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=634272553#issues-17
https://tdn.totvs.com/display/public/TAF/Painel+de+Auditoria+do+eSocial


PAINEL DE AUDITORIA DO ESOCIAL

Entrega Específica do TAF na sua versão Full 

O Automação Fiscal em sua versão Full te ajuda a identificar os eventos do eSocial que estão descumprindo o 
prazo de entrega legal da legislação, abaixo a demonstração da rotina:

6
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PAINEL eSOCIAL
Novo Painel que simplifica o processo de entrega dos eventos do eSocial, tornando a jornada do 
usuário mais simples para transmitir e conferir as informações prestadas ao Governo:

ENTREGA ESPECÍFICA DO TAF NA SUA VERSÃO FULL 
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FEEDBACK PELO 

PRODUTO:
Pelo monitor de transmissão do eSocial é possível que o 

cliente nos dê o seu feedback da melhoria, consideramos 

esses retornos para definir as próximas entregas 

incrementais da funcionalidade.

Alguns dos incrementos dos próximos slides já são 

solicitações que sugiram desse feedback + sugestões de 

melhoria via central colaborativa da TOTVS.

PAINEL eSOCIAL - FEEDBACK

ENTREGA ESPECÍFICA DO TAF NA SUA VERSÃO FULL 

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360039467434-Central-Colaborativa-Como-Acessar
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MÚLTIPLAS SELEÇÕES 

DOS FILTROS

Incluída possibilidade de múltipla seleção em todos os 

filtros dos painéis do eSocial, com isso:

• É possível selecionar o processamento de todas as 

filiais em lote;

• É possível selecionar o processamento de todos os 

eventos em lote;

PAINEL eSOCIAL - SELECIONAR TODOS

ENTREGA ESPECÍFICA DO TAF NA SUA VERSÃO FULL 
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ALERTA DE VENCIMENTO 

DO CERTIFICADO 

DIGITAL

Ao acessar o painel de transmissão do eSocial, caso o seu 

certificado esteja próximo do seu vencimento o sistema irá 

exibir um alerta chamando a atenção do usuário.

Além disso o painel irá exibir também um alerta caso não 

encontre um certificado válido configurado no TAF para a 

empresa que o usuário estiver logado.

PAINEL eSOCIAL - CERTIFICADO DIGITAL

ENTREGA ESPECÍFICA DO TAF NA SUA VERSÃO FULL 
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VISUALIZAR O 

XML DO EVENTO
Através do painel de monitoramento do eSocial agora é 

possível que o cliente possa visualizar o XML do evento 

que esta sendo transmitido ao Governo, fazendo 

validações caso necessário antes de concluir o processo.

PAINEL eSOCIAL - VISUALIZAR XML

ENTREGA ESPECÍFICA DO TAF NA SUA VERSÃO FULL 
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PAINEL INSS
O Painel de INSS foi incrementado com uma série de melhorias de usabilidade e performance, agora 

ficou ainda mais simples conferir os valores previdenciários do eSocial.
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HELP INTELIGENTE | 

LEGENDA DE DIVERGÊNCIA

Ao clicar no botão destacado a direita será aberta uma 

interface que explica todos os valores apresentados em 

tela, explicando como seus valores são compostos e 

assim ajudando o usuário a conseguir identificar e corrigir 

possíveis divergências.

Na legenda destacada a esquerda buscamos destacar 

que o referido colaborador possui divergência nos valores 

do imposto INSS, simplificando assim ao usuário a 

identificação e ajuste de divergências.

PAINEL INSS – HELP INTELIGENTE
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PAINEL FGTS
Painel que traz as informações de FGTS do eSocial, simplificando o processo de conferência do 

imposto transitado entre o seu RH e o Governo.
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EXPORTAR PAINEL INSS E 

FGTS (PLANILHA):

Agora nos painéis de INSS e FGTS o cliente consegue 

realizar a extração das informações para o formato 

planilha, tendo assim mais autonomia na aplicação de 

filtros e customizações adicionais conforme sua 

necessidade.

EXPORTAR RELATÓRIOS INSS/FGTS EM PLANILHA
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PRINCIPAIS 

INOVAÇÕES PARA 

ENTREGA DA EFD REINF

2
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O novo serviço vem para substituir a necessidade de execução 
do Extrator Fiscal / Integração do TAF, apuração de imposto, 
movimentos fiscais emitidos, recebidos, cancelados e 
ajustados pelo SIGAFIS são enviados ao TAF de forma 
transparente ao usuário

TSI – SERVIÇO 
INTELIGENTE DE 
INTEGRAÇÃO PROTHEUS 
X TAF

EM QUAIS RELEASES 
ESTÁ DISPONÍVEL ?

Disponível nas Releases 
12.1.27 e 12.1.33 

PACOTE DE 
ATUALIZAÇÃO:

Basta Atualizar o produto com o 
pacote acumulado de Jan/22 ou 
posterior !

Link: Pacote Atualização TAF

PRÓXIMO SLIDE -> DEMONSTRAÇÃO DA ROTINA ENTREGA ESPECÍFICA DO TAF NA SUA VERSÃO FULL 

Documentação:
Serviço TSI – TAF Full

https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=634272553#issues-17
https://tdn.totvs.com/display/public/TAF/TSI+-+TAF+Service+Integration


TSI – SERVIÇO INTELIGENTE DE INTEGRAÇÃO PROTHEUS X TAF
O novo serviço vem para substituir a necessidade de execução do Extrator Fiscal / Integração do TAF, apuração de imposto, 
movimentos fiscais emitidos, recebidos, cancelados e ajustados pelo SIGAFIS são enviados ao TAF de forma transparente ao usuário

Entrega Específica do TAF na sua versão Full 
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INCLUSÃO DOS 

EVENTOS 

R-2055 E R-9000
Agora no painel REINF o cliente tem a possibilidade de 

entrega dos eventos R-2055 (Aquisição de produtor rural) 

e R-9000(Exclusão de eventos), conseguindo assim ter a 

mesma simplicidade que já possui com a entrega dos 

demais eventos da EFD REINF.

PAINEL REINF – NOVOS EVENTOS
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INCLUSÃO DOS 

EVENTOS 

R-5001 E R-5011
Agora no painel REINF o cliente tem a possibilidade de 

gerar as informações dos eventos totalizadores R-5001 

e R-5011, tendo de forma simples e rápida os retornos 

do Governo com relação aos valores tributários 

efetivados na entrega da obrigação.

PAINEL REINF - TOTALIZADORES
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POSSIBILIDADE DE 

EXCLUSÃO DE EVENTO 

PELO PAINEL REINF
Incluímos no painel REINF a opção de excluir qualquer 

evento que esteja incorreto, gerando ou não o evento R-

9000 e transmitindo ou não esse evento de exclusão ao 

Governo, trazendo assim mais agilidade ao usuário na 

prestação de contas da EFD REINF.

Cada vez mais o usuário tendo autonomia para realizar 

várias atividades em uma única tela !

PAINEL REINF – EXCLUSÃO DE EVENTO
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EXPORTAR 

RELATÓRIOS DA REINF 

PARA FORMATO 

PLANILHA:
Agora no painel REINF o cliente tem a possibilidade de 

exportar todos os eventos da obrigação em formato 

planilha, possuindo assim mais autonomia para 

validar/complementar as informações da forma que 

melhor atenda a sua operação Fiscal.

PAINEL REINF – EXPORTAR PLANILHAS



36OUTROS DESTAQUES JÁ ENTREGUES RECENTEMENTE

Migrador do TAF

TAF FULL

Atualizador do 
TAF

Porta Multi 
Protocolo

Tokenização 
com TSS 

(Transmissão 
segura)

Release 12.1.33
Faça a 

Atualização

Outra novidade é que o TAF Full tem todo mês um pacote acumulado no portal do cliente contendo todas 

as melhorias e ajustes do produto, mantenha sua base sempre atualizada!

Mais detalhes em: Pacote Acumulado do TAF - Processo

https://tdn.totvs.com/display/public/TAF/Migrador+Software+Terceiros+x+TAF+-+TAFMIGR001+-+TAF+-+P12
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=546248653
https://tdn.totvs.com/display/tec/Application+Server+-+Porta+Multiprotocolo
https://tdn.engpro.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=618487344
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=374311673
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BREVES LANÇAMENTOS:

ESOCIAL, REINF, 

APURAÇÃO ELALUR E ECF

3
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Toda integração 
efetivada pelo TSI 

entre ERP e TAF será 
exibida através deste 

novo gerenciador 
construído em PO UI.

Será possível que 
todos os eventos 

sejam editados pelo 
Painel de Transmissão 
do eSocial, permitindo 
ajustes nas rejeições 

do Governo.

Inclusão de Conta 
Sintética para 

apuração e extração 
de relatórios de 
conferência dos 

lançamentos 
envolvidos no 

processo de apuração 
do tributo.

Ganho significativo de 
performance no 

processamento de 
autocontidas e 

transmissão e consulta 
de dados do eSocial.

Será possível filtrar 
apenas eventos por 
status ( pendente de 
envio, aguardando 

retorno Governo etc. ) 
e grupo ( Tabelas, 

Periódicos, SST, etc.)

GERENCIADOR 
INTEGRAÇÃO PO 

UI

EDIÇÃO EVENTOS 
PAINEL ESOCIAL

APURAÇÃO 
ELALUR / ELACS

NOVOS FILTROS 
PAINEL ESOCIAL

PERFORMANCE

I

II III IV V

ENTREGAS DO 1º SEMESTRE DE 2022
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RECADOS FINAIS E

DOCUMENTOS DE APOIO

4



EVENTO
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NOVIDADES
DO TAF 2022

Inscrição: https://lnkd.in/dJjqujcB

EVENTO

https://lnkd.in/dJjqujcB


4141DOCUMENTOS DE APOIO / VÍDEOS HOW-TO

DOCUMENTOS DE APOIO 

PROCESSO LINK TDN DOCUMENTAÇÃO / VÍDEO HOW-TO

Novo Painel de Transmissão do eSocial
TDN - Painel Transmissão do eSocial

Vídeo Passo a Passo

Novo Painel REINF Painel REINF

Painel de Conferência de INSS
TDN - Painel de Conferência de INSS

Vídeo Passo a Passo

Painel de Conferência de FGTS
TDN – Painel de Conferência de FGTS

Vídeo Passo a Passo

Licenciamento Automação Fiscal TDN – Regras de Licenciamento

Configuração dos Painéis do eSocial e REINF TDN – Configuração Painéis em PO UI

Atualizador do TAF
TDN – Atualizador do TAF

Vídeo Passo a Passo

Migrador do TAF TDN – Migração do TAF

Conheça o TAF FULL TDN – TAF Full – Conheça o Produto

Expedição Mensal de Atualização TDN – Pacote Acumulado Mensal

Abaixo alguns links úteis para consulta e melhor entendimento das entregas apresentadas e muitas outras 
que vão ajuda-los na gestão de obrigações acessórias pelo TAF FULL:

https://tdn.totvs.com/display/TAF/Painel+de+Monitoramento+do+eSocial
https://www.youtube.com/watch?v=o0tYRod1N7Y
https://tdn.totvs.com/display/public/TAF/Painel+REINF
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=528452133
https://www.youtube.com/watch?v=0-fQNaGPdIA
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=528452163
https://www.youtube.com/watch?v=fHV5EEKq1Vo&feature=emb_logo
https://tdn.totvs.com/display/TAF/Licenciamento
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=528452172
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=546248653
https://www.youtube.com/watch?v=ALkUY9KnCzQ
https://tdn.totvs.com/display/TAF/Migrador+Software+Terceiros+x+TAF+-+TAFMIGR001+-+TAF+-+P12
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=528452003
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=374311673


OBRIGADO

• Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.

• O sucesso do cliente é o nosso sucesso.

• Valorizamos gente boa que é boa gente.

#SOMOSTOTVERS

totvs.com

@totvs

/totvs company/totvs

totvs.store

@totvs

MAURO TESTONI E RODRIGO AGUILAR

Automação Fiscal 



Fevereiro

MELHORIAS

TSS 2022

FISCAL DAY
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AUTENTICAÇÃO  
TSS
● Devido a necessidade do produto contemplar a LGPD.

● A autenticação é baseada nas credenciais fornecidas 

pelo TSS. Essas credenciais deverão ser armazenadas 

dentro do ERP, para realizar uma solicitação do token de 

autenticação que será enviado nas requisições para o TSS, 

tornando uma forma de autenticar quem está consumindo os 

seus serviços. 

QUAL O PRINCIPAL 
BENEFÍCIO?

REQUISIÇÕES RECEBIDAS DO ERP 
PASSARAM A SER AUTENTICADAS 
POSSIBILITANDO UMA MAIOR 
SEGURANÇA NO TRÁFEGO DAS 
INFORMAÇÕES.



AUTENTICAÇÃO TSS 45

ACESSE A DOCUMENTAÇÃO
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CARTA DE
CORREÇÃO EM PDF

● Demanda de clientes através da Central Colaborativa.

● Com o desenvolvimento da melhoria, tornou-se possível exportar o PDF

do evento.

● Antes só era possível exportar o arquivo .xml do evento da Carta de

Correção Eletrônica;

QUAL OS PRINCIPAIS 
BENEFÍCIOS?

● FACILITOU A VIDA DO CLIENTE 

QUE ANTES PRECISAVA UTILIZAR 

SOFTWARES DE TERCEIROS, 

PARA FAZER O UPLOAD DO XML E 

OBTER O ARQUIVO EM FORMATO 

.PDF;

● POSSIBILIDADE DE EXPORTAR 
XML E PDF, SOMENTE XML E 
SOMENTE PDF;

● DIMINUIU O TEMPO GASTO NO 
PROCESSO, JÁ QUE AGORA É 
POSSÍVEL REALIZAR TUDO 
DENTRO DO PROTHEUS.



CARTA DE CORREÇÃO EM PDF 47

ACESSE A DOCUMENTAÇÃO
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● Sem segurança por utilizar autenticação como “Anonymous”.

● Difícil configuração e gerenciamento de ambiente.

● É preciso em ambiente Cloud compartilhado maior gerenciamento quanto 

aos acessos às pastas do FTP.

QUAL OS PRINCIPAIS 
BENEFÍCIOS?

● NÃO OBRIGATORIEDADE EM 

UTILIZAR SERVIÇO FTP;

● TRANSAÇÃO COM MAIS 

SEGURANÇA ATRAVÉS VIA WEB 

SERVICE, E SALVANDO OS OS

DOCUMENTOS EM BANCO DE 

DADOS;

● FÁCIL IMPLEMENTAÇÃO;

● NÃO À NECESSIDADE DE 
CRIAÇÃO DE TABELAS E CAMPOS, 
UTILIZAMOS JÁ EXISTENTES.

TRANSFERÊNCIA 
ARQUIVOS FTP / WS



49TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS FTP/WS

ACESSE A DOCUMENTAÇÃO
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● Não possui possibilidade de configuração da Recorrência para ser 

executado. 

● Foram relacionados alguns incidentes que mais se destacaram, tais como:

○ serviço quando estava inoperante (licenças, error, TSS com o 

serviço não executado), a thread ficava em loop.

QUAL OS PRINCIPAIS 
BENEFÍCIOS?

● ATRAVÉS DA ROTINA DE 

SCHEDULE DE 

CONFIGURAÇÃO DA 

RECORRÊNCIA, 

TEMPO/DIA/HORÁRIO DA 

EXECUÇÃO;

● GANHO DE PERFORMANCE;

● VALIDAÇÕES DOS PRÉ 

REQUISITOS ANTES DA 

EXECUÇÃO DO PROCESSO.

AUTO NFS-e 
Via Schedule



AUTO NFSE NFSE 51

ACESSE A DOCUMENTAÇÃO



OBRIGADO

• Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.

• O sucesso do cliente é o nosso sucesso.

• Valorizamos gente boa que é boa gente.

#SOMOSTOTVERS

totvs.com

@totvs

/totvs company/totvs

totvs.store

@totvs

DOUGLAS A. C. M. PARREJA

Product Owner • TSS / NFSE

douglas.parreja@totvs.com.br



Fevereiro

GERENCIE 

DOCUMENTOS 

FISCAIS COM O 

TOTVS TRANSMITE

FISCAL DAY

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS
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TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - TSS 

Garante a transmissão e o recebimento da autenticação de documentos fiscais 

eletrônicos para os governos federal, estadual ou municipal. 

O módulo é constantemente atualizado para atender os protocolos e as notas técnicas das 

Secretarias da Fazenda e da Receita Federal, para que não haja falhas na comunicação de 

NFe, NFCe, NFSe, CTe, CTOS, MDFe ou Manifesto do Destinatário Eletrônico.



55O QUE DIZ A LEI? 

Cláusula décima O emitente deverá manter a NF-e em 
arquivo digital, sob sua guarda e responsabilidade, pelo 
prazo estabelecido na legislação tributária, mesmo que 
fora da empresa, devendo ser disponibilizado para a 
Administração Tributária quando solicitado.

§ 1º O destinatário deverá verificar a validade e 
autenticidade da NF-e e a existência de Autorização de 
Uso da NF-e.

§ 2º O destinatário da NF-e também deverá cumprir o 
disposto no caput desta cláusula e, caso não seja 
contribuinte credenciado para a emissão de NF-e, 
poderá, alternativamente, manter em arquivo o DANFE 
relativo à NF-e da operação, o qual deverá ser 
apresentado à Administração Tributária, quando 
solicitado.

§ 3º O emitente de NF-e deverá guardar pelo prazo 
estabelecido na legislação tributária o DANFE que 
acompanhou o retorno de mercadoria não entregue ao 
destinatário e que contenha o motivo do fato em seu 
verso.

Guarda de Documentos Manifesto do Destinatário

Cláusula décima quinta-B Na ocorrência dos eventos 
abaixo indicados fica obrigado o seu registro pelas 
seguintes pessoas:
I - pelo emitente da NF-e:
a) Carta de Correção Eletrônica de NF-e;
b) Cancelamento de NF-e;
c) Evento Prévio de Emissão em Contingência;

Acrescidas as alíneas “d” e “e” ao inciso I da cláusula 
décima quinta-B pelo Ajuste SINIEF 22/19, efeitos a 
partir de 01.12.19.
d) Comprovante de Entrega da NF-e;
e) Cancelamento do Comprovante de Entrega da NF-e.

II - pelo destinatário da NF-e, os seguintes eventos 
relativos à confirmação da operação descrita na NF-e:
a) Confirmação da Operação;
b) Operação não Realizada;
c) Desconhecimento da Operação.

Ajuste SINIEF 
07/2005



56EVOLUÇÃO DO TSS 

▪ Monitorar os documentos eletrônicos existentes no TSS;

DESEJO

▪ Ouvimos clientes;

▪ Entendemos as necessidades e aprendemos com as pessoas;

▪ Realizamos um Workshop de ideação com os clientes;

▪ Validamos protótipos com pessoas de diferentes papéis.

PROJETO UX LAB
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PRODUZIMOS

CONVIDAMOS

GERAMOS

IDENTIFICAMOS

20
PESSOAS

+76
IDEIAS

GERADAS

5
DESAFIOS

15
NECESSIDADES

7
OPORTUNIDADES

ENCONTRAMOS

● Monitor Analytics

● Notificação de erros

● Antecipar erros

● Transmissão automática

● Botão de atualização

● Contingência transparente

● Pré-validação de negócio

PROCESSO DE IDEAÇÃO



PROTÓTIPO DE BAIXA FIDELIDADE

VALIDANDO A INTERAÇÃO COM O USUÁRIO

6



PROTÓTIPO DE MÉDIA FIDELIDADE

VALIDANDO A NAVEGABILIDADE

7



PROTÓTIPO DE ALTA FIDELIDADE

VALIDANDO A NAVEGAÇÃO COMPLETA

8
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O TOTVS Transmite é um sistema 

on-line criado para monitorar notas 

fiscais e outros documentos 

eletrônicos que trafegam pelo 

módulo de Transmissão de 

Documentos Eletrônicos (TSS) 

do TOTVS Backoffice – Linha 

Protheus, Datasul, RM e Logix.

O sistema  faz a gestão de 

armazenagem dos documentos fiscais 

emitidos e recebidos por sua 

empresa. Os documentos ficam 

armazenados em nuvem, pelo prazo 

determinado em lei. Dessa forma, sua 

empresa mantém 100% de compliance 

fiscal, evita multas e pode consultar 

esses arquivos facilmente, sempre que 

for necessário.

O sistema também permite o 

compartilhamento dos documentos 

fiscais com entes relacionados 

(Clientes, Fornecedores e SEFAZ). E o 

TOTVS Transmite ainda possibilita 

efetuar de forma simples e dinâmica a 

Manifestação do Destinatário.

TOTVS TRANSMITE, O QUE É E COMO FUNCIONA? 

https://produtos.totvs.com/ficha-tecnica/tudo-sobre-o-totvs-backoffice-linha-protheus/?utm_source=link-portal-de-produtos&utm_medium=ficha-tecnica&utm_campaign=tudo-sobre-o-totvs-transmite
https://produtos.totvs.com/ficha-tecnica/tudo-sobre-o-totvs-backoffice-linha-protheus/?utm_source=link-portal-de-produtos&utm_medium=ficha-tecnica&utm_campaign=tudo-sobre-o-totvs-transmite
https://produtos.totvs.com/ficha-tecnica/tudo-sobre-o-totvs-backoffice-linha-datasul/?utm_source=link-portal-de-produtos&utm_medium=ficha-tecnica&utm_campaign=tudo-sobre-o-totvs-transmite
https://produtos.totvs.com/ficha-tecnica/tudo-sobre-o-totvs-backoffice-linha-rm/?utm_source=link-portal-de-produtos&utm_medium=ficha-tecnica&utm_campaign=tudo-sobre-o-totvs-transmite
https://produtos.totvs.com/ficha-tecnica/tudo-sobre-o-totvs-backoffice-linha-logix/?utm_source=link-portal-de-produtos&utm_medium=ficha-tecnica&utm_campaign=tudo-sobre-o-totvs-transmite


MONITORAMENTO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS FISCAIS 
ELETRÔNICOS - EMITIDOS

HISTÓRICO E 

DOCUMENTOS 

COMPLEMENTARES

● Consulte de todo o 

histórico de transmissão 

do documento

● Tenha acesso a Carta de 

Correção, RPS, 

Desacordo, entre outros

COMPARTILHAMENTO

● Permite compartilhar os 

documentos fiscais eletrônicos 

através de e-mail  nos formatos 

XML ou PDF. Também é 

possível fazer o download dos 

documentos individualmente ou 

em lote

MONITORAMENTO

● Acompanhe o status da 

transmissão dos documentos 

fiscais emitidos de forma 

centralizada:

● NFe

● NFCe

● NFSe

● CTe

● MDFe

ARMAZENAMENTO

● Armazenamento em 

nuvem, gerenciada pela 

TOTVS, pelo prazo 

determinado em lei



MONITORAMENTO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS FISCAIS 
ELETRÔNICOS - RECEBIDOS

MANIFESTAÇÃO DO 

DESTINATÁRIO

Realize o processo de Manifestação 

do Destinatário com poucos cliques, 

comunicando a Sefaz sobre:

● Ciência da Operação

● Confirmação da Operação

● Desconhecimento da 

Operação

● Operação não Realizada

COMPARTILHAMENTO

• Permite compartilhar os 

documentos fiscais eletrônicos 

através de e-mail  nos formatos 

XML ou PDF. Também é possível 

fazer o download dos documentos 

individualmente ou em lote

RECEBIMENTO

• Conectado a SEFAZ, o TOTVS 

Transmite faz o serviço de 

busca do XML emitido contra 

o CNPJ da empresa. Além de 

permitir a consulta de todo o 

histórico de transmissão do 

documento

ARMAZENAMENTO
• Armazenamento em nuvem, 

gerenciada pela TOTVS, pelo 

prazo determinado em lei

DOCUMENTOS
Busca automatizada dos 

seguintes documentos:

● NFe

● NFSe - Prefeitura de São 

Paulo

● CTe

● CTe OS



IMPORTAÇÃO XML – NO ERP

IMPORTADOR XML

• Importação dos 

documentos:

• NF-e 

• CT-e

• CT-Os

• Importação automática 

através de agendamento

• Disponível a partir do 

release 12.1.25

ACESSE A DOCUMENTAÇÃO



65

OUTRAS FACILIDADES

FILTROS

Filtros dinâmicos que 

permitem localizar os 

documentos fiscais 

eletrônicos de forma simples

EXPORTAÇÃO

Exportação da listagem 

dos itens no formato CSV

IMPORTAÇÃO

Permite o upload dos 

documentos para guarda e 

armazenamento dos XMLs

DETALHE

Permite a visualização de todos 

o detalhamento do documento 

fiscal, sem necessidade de 

consulta ao ERP

CONECTADO 

AO TSS

Integrado com os ERP 

Protheus, Datasul, Logix e RM

DISPONÍVEL 

PARA TODAS AS 

EMPRESAS

Independente do porte 

ou segmento de atuação



O QUE VEM POR AÍ
66

EVOLUÇÃO CONTÍNUA DA SOLUÇÃO

O ciclo de vida do TOTVS Transmite não segue o calendário de inovações dos 

ERPs TOTVS. 

Quinzenalmente temos uma nova expedição. E por se tratar de uma solução 

SaaS o cliente não precisa se preocupar com atualizações de ambiente e novas 

configurações

INTEGRAÇÃO ERP

● Integração nativa com o ERP -
Linha Protheus para os documentos 
fiscais eletrônicos recebidos, 
através de API

NFSe

TRANSMISSÃO

● Homologação de novas prefeituras
● Conversor de PDF em XML (NFSe)

● Transmissão de documentos fiscais 
eletrônicos 
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REQUISITOS

• Monitoramento e Armazenamento 
dos documentos emitidos:

• Utilizar o TSS na transmissão 
de documentos a partir da 
release 12.1.25

• (Linhas Protheus, Datasul, RM e 
Logix)

• Monitoramento e Armazenamento 
dos documentos recebidos:

• Possuir certificado digital do 
tipo A1



68DOCUMENTAÇÃO

ACESSE O TDN:



69DIFERENCIAIS DA OFERTA

Sem
Implantação

Oferta SaaS

Sem Limitação
de CNPJ

Sem taxa de
adesão

Sem Limitação
de usuários

INCLUÍDO PARA OS NOVOS CLIENTES
NA MODALIDADE INTERA

Franquias de até dez mil documentos, caso seja necessário, contratar a quantidade excedente



70OFERTA

PRODUTO

TOTVS Transmite – 100 notas / mês

TOTVS Transmite – 500 notas / mês

TOTVS Transmite – 1.000 notas / mês

TOTVS Transmite – 2.000 notas / mês

TOTVS Transmite – 5.000 notas / mês

TOTVS Transmite – 10.000 notas / mês

TOTVS Transmite – 20.000 notas / mês 

TOTVS Transmite – 50.000 notas / mês

VALOR PACOTE

R$   58,42

R$   128,63

R$   227,58

R$   427,19

R$   939,99

R$   1.781,03

R$   3.364,16

R$   8.410,41

(*) No caso de documentos excedidos, existe uma cobrança adicional que está descrita no termo de aceite

OFERTA DISPONÍVEL NA 

TOTVS Store
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ENTRE EM CONTATO ATRAVÉS DOS NOSSOS CANAIS:ENTRE EM CONTATO ATRAVÉS DOS NOSSOS CANAIS:

DÚVIDAS SOBRE A CONTRATAÇÃO?

ofertas.backofficeprotheus@totvs.com.br 

SAIBA MAIS DETALHES SOBRE A SOLUÇÃO NA PÁGINA:

https://produtos.totvs.com/ficha-tecnica/totvs-transmite/

https://produtos.totvs.com/ficha-tecnica/totvs-transmite/


OBRIGADO

• Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.

• O sucesso do cliente é o nosso sucesso.

• Valorizamos gente boa que é boa gente.

#SOMOSTOTVERS

totvs.com

@totvs

/totvs company/totvs

totvs.store

@totvs

CAMILA PILOTO

PLATAFORMA BACKOFFICE PROTHEUS

Camila.piloto@totvs.com.br

JONATAS CESÁRIO

PLATAFORMA BACKOFFICE PROTHEUS

Jonatas.cesario@totvs.com.br


