Armazene e gerencie
XML de Notas Fiscais
Eletrônicas ilimitadamente

DANFE VIEW

GERENCIADOR DE DOCUMENTOS
FISCAIS ELETRÔNICOS

DANFE View

Veja qual das 3 edições melhor se adequa à sua empresa:
Características principais

O DANFE View recebe e armazena os XML das NF-e,
CT-e, CC-e e MDF-e tanto recebidas de fornecedores, quanto enviadas para clientes, de forma
simples e ágil.

FREE

PLUS

OFFICE

Como funciona:

Quando posso usar utilizar
a edição FREE?

Fluxo de recepção de XML sem o DANFE View
Sem um aplicativo eficiente
em pouco tempo os XML
ficam desorganizados na
rede da empresa...

Armazenamento de XML de NF-e, CC-e e MDF-e recebidas de
forncedores por e-mail
Download dos XML em lote diretamente da SEFAZ

NOVO!

Visualização e impressão de DANFE, DACTE e CC-e de qualquer XML

Organize seus arquivos, facilite o trabalho das
equipes e economize tempo e dinheiro.

O fornecedor envia os XML das NF-e por e-mail para o cliente a cada compra

Suporte via chat on-line
Emissão de relatórios por fornecedor, destinatário, data, valor e CFOP

Utilização em rede por inúmeros computadores
Backup de forma
desestruturada

Queda no rendimento da
equipe com o tempo gasto

Exportação dos XML para o escritório de contabilidade

...levando a uma série de transtornos.

Dificuldade em localizar
e reimprimir uma NF-e

Envio desestruturado
de XML para a contabilidade

Dificuldade em
caso de fiscalização

Licenciamento para empresas (CNPJ) e pessoas físicas (CPF)
Capacidade de armazenamento de arquivos XML

300

Quantidade de CNPJ/CPF gerenciados por licença
Suporte telefônico
Valor da licença anual (Por CPF ou CNPJ)
Valor da licença anual (Por instalação) (3)

Ilimitado

Ilimitado

Um

Ilimitado

(1)

Sob contrato

Sob contrato

GRÁTIS

R$ 59,90

DANFE VIEW
Organiza os arquivos XML
recebendo-os via e-mail ou
baixando-os diretamente da SEFAZ...

(2)

Sob contrato

O fornecedor envia os XML das NF-e por e-mail para o cliente a cada compra

R$ 590,00

Cada licença PLUS gerencia somente os XML de um CNPJ/CPF (emitente ou destinatário). Para o gerenciamento de mais
de um CNPJ/CPF será necessária a aquisição de licenças individuais para cada um deles.

www.danfeview.com.br

A licença OFFICE gerencia XML de qualquer quantidade de CNPJ/CPF.

Valor da licença OFFICE para instalação em um ponto (um PC ou servidor). Para instalação em mais de um local adquira o
número de licenças necessárias.
(3)

Valores sujeitos a alterações.

Quando devo utilizar a
edição OFFICE?
Quando minhas necessidades são as mesmas para usar
a edição PLUS, porém tenho mais de 10 empresas ou
pessoas físicas para gerenciar.
Ideal para:

(1)

(2)

Quando tenho que controlar os XML de até 10
empresas ou pessoas físicas e quero usar todos os
recursos do aplicativo, como por exemplo, a recepção e
armazenamento automático dos XML por e-mail, fazer
download dos XML diretamente da SEFAZ, emissão de
relatórios, backup entre outras.
Para isso compre a licença PLUS na página do produto.

Fluxo de recepção de XML com o DANFE View

Backup automático

Para isso basta fazer o download gratuito do aplicativo
na página do produto: www.danfeview.com.br

Quando devo utilizar a
edição PLUS?

Acesso rápido à checagens da validade do documento

Manifestação do destinatário da Nota Fiscal Eletrônica

Quando quero apenas visualizar ou reimprimir os XML
que chegam.

Backup de forma
estruturada

Melhor rendimento da
equipe com otimização do tempo

Facilidade em localizar
e reimprimir uma NF-e

...proporcionando agilidade e facilidade no manuseio de NF-e, CT-e , CC-e e MDF-e.

Envio estruturado
de XML para a contabilidade

Facilidade de apresentação
de XML em caso
de fiscalização

- Escritórios contábeis;
- Transportadoras;
- Grupos empresariais;
- Órgãos públicos;

- Consultorias;
- Bancos;
- Franquias.

Para isso compre a licença OFFICE na página do produto.

A Unimake Software tem uma ampla gama de softwares para melhorar a produtividade e eficiência da sua empresa, desde o
gerenciamento de XML, com o aplicativo DANFE View até envio de XML de documentos fiscais eletrônicos para a SEFAZ (Uninfe),
impressão de DANFE, DACTE, CC-e e NFC-e (Unidanfe) e gestão integrada ERP para varejo e agroindústrias (Único ERP).
Acesse nosso site e conheça todas as soluções para fazer sua empresa avançar no mercado.

www.unimake.com.br

Uma nova perspectiva em gestão de negócios.

Campo Mourão - PR (44) 3017-1247

Paranavaí - PR (44) 3423-4904

