
Revolucione a gestão dos documentos 
fiscais eletrônicos da sua empresa

ONESOURCE 
DFe Governance



Unimos todo o nosso conhecimento e experiência fiscal à tecnologia 
ONESOURCE, reconhecida pela sua modernidade e alta capacidade 
de integração, para desenvolver uma solução robusta, rápida, capaz 
de automatizar e facilitar todo o processo de recebimento dos 
documentos fiscais eletrônicos (DFe) para clientes SAP.

Com o ONESOURCE DFe Governance, sua empresa diminui as 
chances de erros e otimiza a utilização de seus recursos, garantindo 
mais agilidade e produtividade para as equipes. 

A solução, além de evitar retrabalhos, garante qualidade no 
lançamento de cada documento, seja ele uma nota fiscal mercantil, 
um conhecimento de transporte ou uma nota fiscal de serviço.

Recebimento 
dos DFe

Validação contra os 
pedidos de compra

Lançamento físico 
e fiscal no SAP



Uma solução,
infinitas vantagens

Ideal para gerenciar estruturas complexas, com grandes volumetrias de 
recebimento de materiais e serviços de terceiros, o ONESOURCE DFe 
Governance realiza a gestão completa dos DFe (NF-e, MD-e, CT-e, NFS-e e 
DOC-e) em uma única plataforma, totalmente integrada aos ERPs da SAP.

Dessa forma, você consegue automatizar o recebimento dos documentos 
fiscais eletrônicos, garantindo melhor visibilidade, alto nível de
conformidade com as legislações vigentes e mais agilidade e eficiência
para suas operações.

Certificação SAP

Solução complementar, certificada pela 
própria SAP e com integração disponível 
para todas as versões, inclusive a On Hana.

Melhora no compliance

Mitigue os riscos de erros de escrituração fiscal e 
de lançamento com a nossa busca automática de 
dados nos portais dos órgãos oficiais e leitura via 
OCR, reduzindo a exposição fiscal.

Inteligência Artificial

Realize automaticamente as atribuições 
e conversões necessárias, documento a 
documento, garantindo maior assertividade para 
as informações.

Documentos
Extração 

de Dados e 
Processamento

Conversão 
para XML

Integração 
com o SAP

WS, Robô, PDF, 
Link da Prefeitura 

ou OCR

AppConnector

Automação Poderosa

Automatize o recebimento de notas fiscais 
eletrônicas de serviço de mais de 2 mil municípios, 
invoices de outros países e contas de consumo.



Por que escolher o
ONESOURCE DFe Governance?

Redução de 60% a 80% 
nos custos do processo

Redução média de 90% no 
tempo de processamento

Média de 3 meses 
para o Retorno sobre 
o Investimento (ROI)  

Processo mais simples, 
rápido, seguro e eficiente 

Mais de mil regras 
de validação

Painéis gerenciais e 
relatórios de performance

Seja mais estratégico.
Potencialize sua operação 
de recebimento de DFe.
Descubra todas as possibilidades do 
ONESOURCE DFe Governance

Clique aqui

https://www.thomsonreuters.com.br/pt/tax-accounting/onesource-mastersaf/produtos/dfe-governance.html

