
A primeirA solução 
verdAdeirAmente GlobAl 
pArA GerenciAmento de 
comércio internAcionAl
O ONESOURCE Global Trade (powered by Thomson Reuters 
Softway) é uma solução verdadeiramente global, que simplifica 
todo o processo de comércio exterior, automatizando tarefas 
rotineiras e possibilitando que os profissionais da área atuem 
focados na gestão das operações. 
Com a solução realmente global da Thomson Reuters, sua 
empresa pode alcançar um novo nível de precisão, conformidade  
e eficiência, além da diminuição de tempo e custos nos processos 
de comércio exterior. 

soluçÕes operAcionAis
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comeXcontent

rps - restricted
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reGimes AduAneiros 
especiAisSuite de soluções que permite a operacionalização 

e gerenciamento completo de todos os processos de 
importação, exportação, câmbio e Siscoserv. 

ONESOURCE Global Trade FTA ajuda empresas 
a identificar oportunidades na qualificação 
de suas mercadorias sob regras específicas 
de declaração/certificado de origem, como os 
tratamentos preferenciais e/ou taxas alfandegárias 
diferenciadas aplicadas em Tratados de Livre 
Comércio (FTA – Free Trade Agreements). 

Oferta exclusiva no mercado, para recuperar 
diariamente e de forma automática dentro dos 
módulos de Importação e Regimes Especiais, 
as principais informações de NCM, alíquotas de 
impostos, taxas de câmbio e outros conteúdos 
relevantes ao comércio exterior. 

Soluções específicas focadas no  
controle e na atuação dos Regimes 
Aduaneiros Especiais, seguindo as 
instruções normativas e maximizando 
resultados no uso dos regimes, dentre 
eles temos: Drawback; Recof; DAF; DE; 
Entreposto Aduaneiro Industrial; Repetro; 
Replat (IN SRF 513/05); DAC; Redex  
e Recintos Alfandegados.

Solução para análise de possíveis
restrições de parceiros de negócios para 
evitar que a empresa realize transações 
com fornecedores e clientes com sanções 
ou envolvidos em práticas criminosas. 
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GERENCiamENTO E CONTROlE 
TOTalmENTE iNTEGRadOS
aO orAcle erp
Gerenciamento e controle totalmente integrados com  
as Releases 11 e 12 do Oracle EBS (Release 11 homologada 
junto a Oracle Brasil e Release 12 homologada junto  
a Oracle Corporation - incluindo o Release 12.2.X).  
Solução também integrada com os ERPs Oracle JdE 
(Releases 8 e 9) e Oracle Retail.

a comunicação entre a Solução ONESOURCE Global Trade 
(Powered by Softway) e os ERPs Oracle, é otimizada pelo 
fato de ambas utilizarem tecnologia Oracle, o que permite 
uma transferência direta de dados, sem a necessidade da 
geração de arquivos intermediários.

O SOA Console foi desenvolvido com o objetivo de 
permitir a consulta aos registros de log gerados pelos 
processos que compõem o ambiente de integração 
via webservice, permitindo acompanhar a execução 
de todos os serviços responsáveis pelo fluxo de 
informação de maneira simples e rápida.
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solução onesource GlobAl trAde homologada para o oracle exadata

A mais completa suite de Soluções para 
Comércio Exterior a conquistar a certificação 
no Oracle Exadata

www.softwaysa.com 
gtm.brasil@thomsonreuters.com 
+55 (19) 3344-9200


