Dzyon Armazenamento
da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)
O gerenciamento da Nota Fiscal Eletônica ficou ainda mais simples e seguro.
Agora a Dzyon S/A oferece também um serviço onde os documentos eletrônicos ficam armazenados
num DataCenter e ao alcance dos clientes. Essa nova ferramenta permite a transmissão automática
do arquivo XML, tanto das notas de Saída como de Entrada, para o banco de dados no DataCenter,
armazenando o documento. Tudo é feito sem a intervenção do usuário, trazendo tranquilidade para
atender essa exigência.
CLÁUSULA * DÉCIMA
O emitente e o destinatário deverão manter em arquivo digital as NF-es pelo prazo estabelecido na
legislação tributária para a guarda dos documentos fiscais, devendo ser apresentadas à administração
tributária, quando solicitado.

Os arquivos podem ser acessados a qualquer momento, dentro do Portal Dzyon, que disponibiliza
diversas opções de filtro e download.
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Envio da NF-e ao Destinatário
CLÁUSULA * DÉCIMA
§ 1º O destinatário deverá verificar a validade e autenticidade da NF-e e a existência de Autorização de
Uso da NF-e.
Ao mesmo tempo em que a NF-e é armazenada no DataCenter, a Dzyon encaminha automaticamente um
e-mail ao Destinatário, anexando o arquivo eletrônico. Dessa forma, a exigência citada acima passa a ser
facilmente atendida. Além disso, é possível também indicar o Portal Dzyon para os Destinatários que quiserem
consultar os arquivos a ele relacionados.

Autenticidade da NF-e
CLÁUSULA * SÉTIMA
§ 7º O emitente da NF-e deverá, obrigatoriamente, encaminhar ou disponibilizar download do arquivo
eletrônico da NF-e e seu respectivo protocolo de autorização ao Destinatário, observando leiaute e
padrões técnicos definidos em Ato COTEPE.
Para atender a Cláusula (*) Décima, parágrafo primeiro, a Dzyon disponibiliza um recurso que verifica a autenticidade das Notas de Entrada, antes que elas sejam enviadas para o Armazenamento.
(*) Ajuste SINIEF 07/05 e suas alterações

Recebimento da NF-e
Para facilitar também o recebimento das NF-es de Entrada, a Dzyon S/A oferece uma opção onde o Fornecedor
poderá encaminhar o seu arquivo eletrônico diretamente pelo Portal Dzyon. Se houver necessidade, a empresa
emissora da NF-e também poderá encaminhar o arquivo por e-mail, e a Dzyon se encarregará de fazer a leitura.
Dessa forma, evita-se o processo de conferência manual de centenas ou até milhares de e-mails que seriam
recebidos diariamente de seus fornecedores.

DataCenter
Para garantir ainda mais a seguraça das informações, a Dzyon escolhe sempre os melhores DataCenters do
mundo, projetado e construído utilizando as mais modernas tecnologias do mercado, para atender a rigorosos
padrões internacionais.
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Principais benefícios do serviço de Armazenamento da NF-e:
» Armazenamento de NF-e de Entrada e Saída e CT-e;
» Redução de custo de armazenagem dos documentos físicos;
» Maior segurança de dados;
» Backup;
» Fácil acesso aos arquivos, a qualquer momento;
» Garantia de armazenamento dos arquivos durante o período exigido pela legislação;
» Envio de e-mail automático para os destinatários, com o arquivo eletrônico anexado;
» Fácil acesso ao Portal Dzyon, para consulta dos arquivos, com diversos filtros e opção de download;
» Disponibilização de consulta também para os destinatários;
» Possibilidade de recebimento e armazenamento automático das notas de entrada;
» Verificação de autenticidade das notas de entrada;
» Verificação de notas de entrada canceladas após 24 horas.
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