HOMSOFT
AUTOMAÇÃO INBOUND DE DOCUMENTOS
FISCAIS ELETRÔNICOS NO SAP

DESAFIOS ENFRENTADOS
PELAS EMPRESAS
Secretaria da Fazenda (SEFAZ) aperta o cerco às empresas : erros nos
processos de entrada de documentos fiscais geram multas

Tempo gasto em atividades manuais, como entradas fiscais e de materiais
no sistema, reduz a eficiência das equipes e o ROI

Alto índice de retrabalho por erros de digitação no sistema ou
incongruência de dados fiscais gera ineficiência e baixa produtividade

AUTOMAÇÃO INBOUND
É A SOLUÇÃO!
Automatizar os processos de recebimento físico e fiscal de produtos,
serviços e conhecimentos de transporte no sistema ERP evita erros,
fortalece o controle fiscal, reduz custos e alavanca a eficiência
operacional da empresa.

APRESENTAMOS
O HOMSOFT
Software inovador, integrado ao SAP, respeitando todas as configurações do ERP do cliente.
Automatiza a entrada dos dados de mercadorias recebidas (MIGO) e lançamentos
fiscais (MIRO) de vários documentos eletrônicos.
É completo! Processa documentos como notas mercantis (NF-e), de serviços (NFS-e)
e conhecimentos de transporte (CT-e).
Atua como “auditor”: compara em tempo real se os dados do documento fiscal
e do pedido de compra conferem, antes da entrega do produto. Em caso de divergências,
envia alerta por e-mail às áreas de compras, logística, fiscal e ao fornecedor.
Solução desenvolvida há 8 anos e constantemente aprimorada pela Homine.

WORKFLOW HOMSOFT:
TECNOLOGIA A FAVOR DA SIMPLICIDADE!
É muito simples! As notas fiscais eletrônicas
emitidas contra a empresa, em XML, vão para
uma mensageria – observe que as notas de
serviço, em PDF ou JPEG, são transformadas
em arquivo XML pelo dispositivo OCR.
O módulo HomIntegrator busca os arquivos
na mensageria e os carrega no HomSoft, já
no ambiente SAP. Nele ocorre a validação
dos XMLs com os pedidos de compra
originais. Tudo OK? Então os dados de
recebimento físico (MIGO) e fiscal (MIRO) são
inseridos automaticamente no SAP. Pronto!

ENTRE OS PROCESSOS
ATENDIDOS ESTÃO...
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POR QUE O HOMSOFT
É ESPECIAL?
RECEBIMENTO
AUTOMÁTICO DE NFS-E

TELA ÚNICA

Transforma o arquivo em imagem (PDF ou JPEG) da nota de
serviço em formato XML, automatizando a entrada fiscal.

Você acompanha os recebimentos e emissões de
documentos fiscais em um mesmo cockpit (tela única).
Integra-se à mensageria e à estrutura de TI do cliente, além

ADAPTA-SE A TUDO!

de possuir ações parametrizáveis conforme a necessidade
da empresa.

RELATÓRIOS
CUSTOMIZADOS

Disponibiliza diversos modelos de relatórios, como gráficos de
performance, gerando valor à gestão e maior controle fiscal.

CASOS DE
SUCESSO

Líder mundial em soluções para metalurgia.

Desafio: Empresa precisava substituir a entrada manual de dados físicos e fiscais pelo
recebimento automático (inbound), para ganhar agilidade nas áreas de compras,
logística e fiscal.

SOLUÇÃO

BENEFÍCIOS

Implementamos o HomSoft para

Automatização dos processos de

automação inbound de notas fiscais

recebimento, antes manuais, e

mercantis e de transporte, com

maior eficiência operacional.

utilização da mensageria que
acompanha a solução.

DADOS DA IMPLEMENTAÇÃO

HomSoft instalado em
2 unidades, em Volta
Redonda e Santa Cruz
(RJ). Posteriormente,
fizemos rollouts da
solução em unidades
de MG e SP.

Equipe Homine:
2 consultores
1 PMO

Volume processado por mês:
2.500 NF-es e 600 CT-es

Equipe Primetals:
11 profissionais das
áreas de compras,
fiscal, almoxarifado
e TI

Período de implementação:
Março a Junho de 2016

Grupo global que oferta produtos nos segmentos de panificação,
confeitaria e chocolate.
Desafio: Empresa buscava ampliar o controle dos seus documentos fiscais, cujo volume
era alto, mantendo a mensageria NeoGrid e o sistema BizTalk, da Microsoft, que integra
os arquivos XMLs ao SAP.

SOLUÇÃO

BENEFÍCIOS

Adaptamos o HomSoft às necessidades do

Maior padronização dos processos de

cliente. Incorporamos a mensageria NeoGrid e

recebimento, sobretudo na logística –

o BizTalk à solução, com o mesmo ganho

entrada de caminhões, controle de pátio,

operacional, e automatizamos a entrada física e

entrada de mercadorias. Houve redução

fiscal de notas mercantis e de transporte.

de 75% no tempo gasto para os

Durante o trabalho, houve a integração com as

lançamentos físico e fiscal dos produtos, o

equipes de TI da Puratos no Brasil, Bélgica e

que diminuiu os custos operacionais.

Chile.

DADOS DA IMPLEMENTAÇÃO

Implementação da
solução em
Guarulhos (SP) - fabril
e administrativa

Equipe Homine:
2 consultores
1 PMO

Volume processado por mês:
5.000 CT-es e 1.000 NF-es

Equipe Puratos:
10 profissionais das
áreas de compras,
almoxarifado e fiscal,
e 6 de TI (Brasil,
Bélgica e Chile)

Período de implementação:
1º semestre 2015

comercial@homineinfo.com.br
www.homineinfo.com.br
Tel + 55 11 3383-4000

VAMOS CONVERSAR?
Em caso de dúvidas sobre o
HomSoft ou para mais
detalhes a respeito da
ferramenta, entre em contato
conosco!

A Homine é uma consultoria de TI, com sede em São Paulo e
mais de 15 anos de experiência. Nosso foco é levar inovação e
mais eficiência aos processos dos clientes. Atendemos a
corporações de todos os setores produtivos no Brasil e na
América Latina, atuando em projetos SAP, gestão de
documentos eletrônicos, alocação/headhunting de profissionais
e desenvolvimento de soluções in-house.

