
Menu 

XML-e 
Uso da obrigação em seu benefício 



O XML-e foi criado para cuidar desta responsabilidade de armazenamento com total 
sigilo e segurança, e o mais importante é que tudo é feito de forma simples e automática, 
com alta tecnologia. 

• Notas Fiscais 
Eletrônicas (NFe) 
Recebidas 

• NFe é anexada em 
um e-mail e enviada 
ao XML-e 

• O XML-e recebe o e-mail 
e armazena as notas em 
seu Banco de Dados  

Menu 

XML-e 
Como Funciona 



• Sistema de upload via Site e e-mail    

• Análise e Ranking das NFe importadas                

• Download de NFe em lote  

• Vincular notas com o Escritório Contábil 

• Dados Criptografados para maior segurança 

• Validação das NF-e, mesmo depois de enviadas 

Menu 

XML-e 
Diferenciais e Vantagens do XML-e 



• Data center no Brasil; 

• Autonomus System (AS) com múltiplas conexões GBPS ao 
Backbone; 

• Infraestrutura de rede gigabit; 

• Acesso físico restrito e monitorado; 

• Sistemas de no-break e grupo motor-gerador de  
proteção contra falhas de energia; 

• Sistema de prevenção contra incêndios com gás FM-200; 

• VMware Service Provider; 

• Infraestrutura para gestão de servidores físicos e virtuais; 

• Sistemas operacionais Linux e Windows; 

• Sistema de segurança com Firewall Check Point; 

• Monitoramento de recursos 24 horas; 

• Data center verde. 

Menu 

XML-e 
Infraestrutura 



• Servidores em ambiente totalmente controlado 
garantindo qualidade e confiabilidade dos serviços.  
 

• O XML-e realiza cópias de segurança das suas notas 
fiscais, automaticamente. Os arquivos são 
armazenados em um sistema seguro, que impede 
ataque de hackers e malwares.  
 

• O XML-e se responsabiliza por guardar suas notas 
fiscais com total segurança e privacidade.  

Seus dados estarão protegidos contra 

Guerra              incêndio           desastres        terrorismo      vandalismo 

Menu 

XML-e 
Segurança 



• Pesquisa direta por Chave Nfe; 
• Visão geral dos arquivo XML carregados no site XML-e (Uploads); 
• Visualização de histórico de movimentações de XML no site (Log). 

Menu 

XML-e 
Visualização Geral da Ferramenta 



• Pesquisa direta por Chave Nfe; 
• Visão geral dos arquivo XML carregados no site XML-e (Uploads); 
• Visualização de histórico de movimentações de XML no site (Log). 

Menu 

XML-e 
Visualização Geral da Ferramenta 



• Pesquisa direta por Chave Nfe; 
• Visão geral dos arquivo XML carregados no site XML-e (Uploads); 
• Visualização de histórico de movimentações de XML no site (Log). 

Menu 

XML-e 
Visualização Geral da Ferramenta 



• Pesquisa direta por Chave Nfe; 
• Visão geral dos arquivo XML carregados no site XML-e (Uploads); 
• Visualização de histórico de movimentações de XML no site (Log). 

Menu 

XML-e 
Visualização Geral da Ferramenta 



• Rotina para seleção de arquivos XML; 
• Importação individual e em lote (arquivo ZIP); 
• Upload automático de arquivos via e-mail (recebimento de arquivos enviados 

por e-mail a uma conta do XML-e); 
• Validação dos arquivos importados (validade e situação do documento). 

Menu 

XML-e 
Upload de Arquivos 



• Download de arquivo XML para importação no escritório Contábil (independente do sistema); 
• Filtro dinâmico de acordo com o cadastro da empresa, data, participante ou Chave NF-e; 
• Download individual ou em lote. 

Menu 

XML-e 
Download Arquivos 



• Filtro de Pesquisa de arquivos por NF  (Data/ Participante / Município / Chave NF-e) ou 
Produtos; 

• Exportação para o Excel. 
Menu 

XML-e 
Filtros Dinâmicos 



• Filtro de Pesquisa de arquivos por NF  (Data/ Participante / Município / Chave NF-e) 
ou Produtos; 

• Exportação para o Excel. 
Menu 

XML-e 
Filtros Dinâmicos 



• Análises e Estatísticas com Ranking Totalizados por Clientes (Municípios, Estados e  
Países[Exportação]) e Produtos(Código / NCM / CFOP); 

• Exportação para Excel. Menu 

XML-e 
Análises / Rankigns 



• Análises e Estatísticas com Ranking Totalizados por Clientes (Municípios, Estados e  
Países[Exportação]) e Produtos(Código / NCM/ CFOP); 

• Exportação para Excel. 

Menu 

XML-e 
Análises / Rankigns 



• Área para administração de Usuários / Empresas / Grupos e para Escritórios. 

Menu 

XML-e 
Área de Administração da Ferramenta 


