
ONESOURCE Determination Anywhere
Aproveite o uso de edge computing para maximizar o controle, o 
desempenho e a confiabilidade

O ONESOURCE® Determination Anywhere lhe dá o poder de um mecanismo fiscal baseado na nuvem 
e pode ser implantado junto com o ERP ou sistema de transações da sua empresa, dando controle 
completo e acelerando o desempenho do cálculo de impostos.

Controle

Mantenha requisitos específicos de segurança e 
residência de dados com informações hospedadas na 
sua infraestrutura de negócios.

Velocidade

Aumente a velocidade na determinação de impostos e 
reduza a latência da rede quando você calcular o imposto 
dentro de sua infraestrutura, mesmo com altos volumes 
de transações.

Exatidão

Mantenha-se atualizado com as mudanças 
tributárias e facilite a gestão de políticas com 
atualizações automatizadas de conteúdo fiscal.

Confiabilidade

Implante em sua própria infraestrutura para 
minimizar riscos ou atender a requisitos exclusivos 
de residência de dados.

Segurança e desempenho aprimorados

O Onesource Determination Anywhere fornece em tempo real 
taxas de impostos globais, regras e cálculos. Oferece o conteúdo 
e a capacidade de um mecanismo original na nuvem, com o 
benefício adicional de dados fiscais que residem ao lado dos 
sistemas de transação dentro da sua infraestrutura existente. 

Você ganha controle total sobre a conformidade de segurança e 
dados para os negócios em uma solução na nuvem que é atualizada 
automaticamente, provendo acesso às informações fiscais mais 
recentes. Você não precisa mais escolher entre um sistema menos 
robusto e cumprir seus requisitos específicos de negócio.



Maximize o desempenho dos cálculos fiscais

Acompanhe as transações em tempo real. Com edge computing, o processamento de dados fiscais está 
próximo de seus sistemas de transação, permitindo tempos de resposta de cálculo mais rápidos devido à 
redução da latência da rede — mesmo com altos volumes de transações. 

Elimine o tempo de inatividade das atualizações de sistema e conteúdo com sincronização automática entre o 
Determination Anywhere e o mecanismo ONESOURCE Indirect Tax que fica na nuvem. Opera em um estado 
"sempre ligado", mantendo um contrato de 99,9% de nível de serviço, proporcionando à sua equipe fiscal um 
processo rápido, confiável e preciso de cálculo de impostos e remessas todas as vezes.

Aproveite a precisão e transparência de um poderoso mecanismo fiscal

O ONESOURCE Determination fornece conteúdo fiscal global sempre atual, mesmo para as jurisdições e 
indústrias mais especializadas, para que sua equipe não precise gastar tempo pesquisando taxas e regras de 
tributação. Mantenha-se atualizado com as mudanças fiscais e facilite a gestão da política fiscal com 
atualizações automatizadas de conteúdo fiscal, exigindo zero tempo de inatividade.

Calcule os impostos corretamente na primeira tentativa,
sempre, com  ONESOURCE Determination.
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