
SOBRE A  
REALIDADE 
DE NFES  
HOJE




•  Email do destinatário incorreto
•  Email retornado
•  Email não enviado
•  Nota cancelada sem informar o destinatário (acarreta em mercadoria 

desacompanhada de nota)
•  Atraso nos processos contábeis e fiscais ao final do mês
•  Possível multa por falta de notas (xml)

POSSIVEIS PROBLEMAS COM ESSA COMUNICAÇÃO:
	  




•  Processos contábeis e fiscais
•  Alimentação de sistemas de estoque, finceiros ou ERPs
•  Checagem de informações (condições de pagamento, impostos, 

vencimento de produtos, código de barras de produto, entre outros)

ALGUMAS UTILIDADES DO XML DA NFE:
	  



O Arquivei é um aplicativo online que se conecta à Secretaria da Fazenda, 
monitora e baixa as NFes emitidas contra seu CNPJ, concentrando-as num Painel 
de Gestão de Notas – onde você pode buscar, filtrar, visualizar e baixar XML e 
DANFe.



PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES:

Consulta e Download Automático de NFes direto da 
Secretaria da Fazenda
O Arquivei baixa e armazena na nuvem todas as Notas Fiscais Eletrônicas 
emitidas, nos últimos 90 dias, contra o CNPJ da empresa cadastrada nos 
formatos XML e PDF (DANFE). Todas as Notas Fiscais Eletrônicas provindas desta 
consulta têm validade jurídica, uma vez que este processo exige que o usuário 
utilize o Certificado Digital da empresa. 



Você pode filtrar suas notas de diversas formas, como Status da Nota, Data de 
Emissão, Carta de Correção e outras. Ache suas notas por qualquer palavra 
contida nela, inclusive usando mais de uma palavra. Ex. produto, fornecedor, 
NCM, CFOP, Código de Barras , Placa de Veículos.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES:

Pesquisa Avançada + Filtros
	  



É possível fazer upload de NFes, NFSes e CTes que você possua, em XML ou 
ZIP – assim, todas suas notas, mesmo antigas ou de saida serão organizadas, 
gerenciáveis e arquivadas com segurança na nuvem.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES:

Upload de Notas
	  



O sistema também da suporte às operações de Manifestação do Destinatário 
em Lote, obrigação fiscal hoje para empresas que trabalham com petróleo e que 
passará a abranger muitos setores a partir de 2015 – e o melhor: manifeste  
inúmeras notas ao mesmo tempo, com um só clique!

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES:

Manifestação do Destinatário em Lote




Oferecemos um aplicativo de Upload e Download Automático que permite integrar o Arquivei com seu 
Emissor de Notas, ERP, Controle de Estoque e qualquer sistema que possua leitura de XMLs em pastas. 
Com o aplicativo, você consegue manter seu Arquivei e seus sistemas internos sempre sincronizados: 
toda nova nota que chega no seu computador, vai pro Arquivei; Toda nova nota que chega no Arquivei, 
é baixada para seu computador!

INTEGRAÇÃO COM ERP



• Armazenamento de Notas é
ILIMITADO

• Multi-usuários e Multi-computadores
• Suporta Certificados Digitais A1 e A3
• Painel do Contador (Sim! Se você

desejar seu contador pode ter
acesso ao Arquivei)

ALGUMAS OUTRAS FACILIDADES:



O Arquivei utiliza da infraestrutura de nuvem da Amazon Web Services, empresa 
de renome também utilizada por gigantes da internet – como Netflix, HTC e 
Adobe. A conexão com o Arquivei é criptografada com uma chave de 256-bit e 
verificada pela Symantec através do Certificado Digital Symantec Class 3 EV SSL 
CA - G3. 

O applet de comunicação com a Secretaria da Fazenda é protegido e certificado 
pela Norton Secured, e toda a comunicação com a Secretaria da Fazenda 
também é criptografada.

SOBRE A SEGURANÇA



Arquivei oferece uma equipe de suporte de segunda-feira à sexta-feira das 9h-12h e 14-18h, 
exceto feriados nacionais. Este suporte pode ser feito pelo canal de suporte dentro do 
Arquivei, pelo e-mail suporte@arquivei.com.br ou pelo telefone (16) 3509 5555.

Toda comunicação e notificação feita pelo Arquivei será via e-mail, portanto é exigido que o 
usuário mantenha seu e-mail de login atualizado.

Para os demais assuntos os canais são:

SUPORTE

Telefone: (16) 3509 5555
E-mail: contato@arquivei.com.br
Skype: arquivei
Chat: www.arquivei.com.br



CLIENTES

+20.000 empresas comprovam
Trabalhamos para  facilitar a vida de qualquer negócio

Grandes, médidas, ou pequenas: dê uma olhada em algumas empresas que já resolveram 
seus problemas com o Arquivei



Cadastre-se grátis




