
IOB Gerencia XML

Automatize a importação de NF-e e CT-e de 
seus clientes e os armazene com segurança!

INTEGRAÇÃO DOS XMLs COM SISTEMAS 
CONTÁBEIS DA SAGE
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Use o IOB Gerencia XML e importe automaticamente 
os XMLs da SEFAZ, da Receita Federal ou de e-mails 
cadastrados, ganhando agilidade e sem precisar 
aguardar que seu cliente envie as NF-e e CT-e.

Para NFC-e, o IOB Gerencia XML captura os arquivos 
XMLs do repositório, envia para backup e, em seguida, 
os módulos fiscais dos sistemas contábeis da Sage 
(EBS Cordilheira, Folhamatic Office e Sage Gestão 
Contábil) fazem a escrituração destes arquivos.

•   Sem digitação e sem  precisar escanear
•   Fácil de usar
•
da Sage

PRATICIDADE
•   Instalação simples e rápida
• 
no processamento da máquina

BACKUP 
•   Armazenamento dos arquivos em 
ambiente seguro
•   Backup dos arquivos XMLs pelo período 
necessário, com capacidade escalável

INTEGRAÇÃO
QUER AINDA 
MAIS VANTAGENS?

• Consulta e downloads do backup de NF-e, CTe e 
NFC-e por período

• Armazenamento de CT-e (Entrada e Saída), NF-e 
(Entrada e Saída) e NFC-e (Saída), autorizadas e 
canceladas pela SEFAZ

• Capacidade de upgrade na quantidade de 
armazenamento total

• Busca das NF-es de entrada dos últimos 90 dias
• Acesso gratuito para os clientes do escritório 

contábil baixarem as notas – o escritório só valida e 
executa a escrituração nos softwares fiscais

• Relatório gerencial por cliente, por período e por 
tipo de documento

• Gráfico da quantidade de XMLs por cliente
• Envio do XML por e-mail
• Impressão de relatório com as informações do XML



IOB Gerencia XML Plugin

Desenvolvido especialmente para os clientes de escritórios contábeis que usam o 

IOB Gerencia XML, o plugin reconhece e importa NF-e e CT-e direto do site da SEFAZ 

e Receita Federal.

Tudo isso de forma automática, sem digitação, sem precisar escanear.

• Automatização do envio do XML ao Escritório Contábil

• Importação de XML de NF-e e CT-e

• Armazenamento de CT-e, NF-e de Entrada e Saída e 
NFC-e, autorizadas pela SEFAZ e canceladas

• Armazenamento seguro em nuvem (plataforma 
Amazon certificada)

• Garantia de backup dos XMLs pelo tempo necessário

• Consulta dos XMLs disponível a qualquer momento

• Importa da SEFAZ, Receita Federal 

ALÉM DISSO, IOB GERENCIA XML 
PLUGIN PERMITE:

IM
*A modalidade de baixa pelo SEFAZ é somente para os Estados do Rio Grande do Sul e Pernambuco.

PORTANTE:

* Para baixar as notas fiscais
notas fiscais de

 de ENTRADA da Receita Federal não há necessidade da chave de  44 dígitos, 
mas para baixar as SAÍDA é necessário.* Necessário o Certificado Digital A1 ou A3 dos clientes.
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Certificado será vinculado ao produto 
de acordo com a modalidade de uso

Fluxo utilizando software fiscal Sage

Fluxo escritório x cliente do escritório

ERP
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