
MASTERSAF DW     MASTERSAF GF     MASTERSAF SMART

O Processo da EFD-REINF com

ERP

RECEITA 
FEDERAL

Operacional Módulo EFD REINF

Mensageria REINF Mensageria 
REINF

Envio

Controles
Painéis

Cruzamentos 
entre os XML

Salva Guarda 
dos XML e 

Certificados

Retorno
PROCESSOS 
JUDICIAIS

ERP

Benefícios do SaaS

Integrador

MENSAGERIA EM SAAS.

Cálculo das Retenções

Apuração 
da CPRB

Validação das 
premissas para 

atendimento REINF

Geração do XML 
para REINF 
Mensageria

Consolidação das 
informações geradas 

e importadas

Seleção e envio do 
XML para REINF 

Mensageria

PDF REINF
(Representação  

do XML)

Soluções Fiscais com conteúdo 
das Retenções já consolidadas Módulo Mensageria REINFGoverno

Leitura da Base Fiscal transparente ao usuário.  
Não replica base de dados transicionais.  
Agilidade em mudanças de leiaute fisco.

Agilidade na implementação, facilidade  
nas atualizações e de baixo custo

Antecipe-se e evite riscos desnecessários. Com a modalidade 
EFD-REINF Mensageria em SaaS os envios de dados são 
seguros, eficientes e qualificados. Pronto para o uso e de rápida 
implementação, apresenta facilidade no processo e atualizações, 
reduzindo tempo e custos, tornando-se o seu aliado à qualidadede 
gestão no armazenamento das informações.
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Com a modalidade EFD-REINF 
Mensageria em SaaS, o envio dos dados 
são seguros, o integrador fica hospedado 
junto a Solução Fiscal, podendo ser 
conectado a banco de dados Oracle ou 
SQL Server garantindo a segurança dos 
seus dados e informações.
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Estamos preparados para este novo desafio.  
Conte conosco! Solicite uma demonstração.
+55 (11) 3613-8735 | www.thomsonreuters.com.br 
mastersaf.relacionamento@thomsonreuters.com

A facilidade do Ambiente SaaS hospedado em nuvem garante praticidade, fácil acesso 
à informações e atualizações, constantemente submetidos a certificação de segurança. 

Ambiente de Homologação e Produção para realização de testes em território confiável 
e controlado pela Thomson Reuters.

Atualizações de versões, verificação do serviço e certificação digital comprovada 
garantida pela monitoria Thomson Reuters, 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

BENEFÍCIOS DO SAAS

AGILIDADE

AMBIENTE

ATUALIZAÇÃO

Somos uma das empresas pioneiras na entrega de projetos SPED, participando com o governo desde o início do  
projeto-piloto, que se iniciou em 2007 com os três grandes projetos: SPED Contábil, SPED Fiscal e NF-e. Nossa profunda 
expertise adquirida ao longo de todos os projetos SPED nos permite oferecer e aprimorar soluções que melhor atendam  
as necessidades das empresas na entrega de suas obrigações acessórias,  com total segurança, excelência e compliance. 

CONFIE EM NOSSA EXPERTISE

Um presente de possibilidades para garantir o futuro 
 
Nossas soluções corporativas aliam tecnologia, conteúdo e  resultados de maneira 
inovadora, oferecendo aumento de  produtividade, competitividade, mitigando riscos 
e reduzindo  custos nas áreas Tributária, de Comércio Exterior e Jurídica.


