TIRE SUAS DÚVIDAS SOBRE A Biblioteca NFe_UTIL
1. O que é a Biblioteca NFe_Util?
A NFe_Util é uma biblioteca de utilidades que oferece as funcionalidades necessárias para que um ERP ou
Sistema de Faturamento seja adequado de forma simples para emitir a NF-e de mercadorias, agilizando o
processo de adequação das aplicações existentes .
2. Qual é o diferencial e a vantagem da biblioteca NFe_Util?
A principal vantagem da nossa biblioteca é a possibilidade de incorporar as funcionalidades para emissão da
NF-e na aplicação do usuário, possibilitando um controle absoluto do processo de emissão de NF-e, além de ser
um produto totalmente aderente ao Projeto da NF-e, que pode ser utilizado em qualquer UF, além de ser
constantemente aperfeiçoado com novas funcionalidades para atender as especificações do Projeto da NF-e.
3. Quais a funcionalidades que a Biblioteca oferece?
A biblioteca oferece todas as funcionalidades necessárias para gerar a NF-e e consumir os WS da NF-e:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

transmissão de Lote de NF-e;
busca do resultado do processamento do lote transmitido;
cancelamento de NF-e;
inutilização de numeração de NF-e;
consulta status da NF-e;
consulta status do Serviço;
consulta cadastro de contribuintes do ICMS;
transmissão de DPEC;
consulta DPEC transmitida;
envio de NF-e individual/busca resultado do processamento da NF-e enviada;
assinatura digital XML;
validação de schema XML;
conversão de arquivo texto em XML;
geração do arquivo XML;
criação da chave de acesso, DV e código de segurança.

4. Quais são os pré-requisitos técnicos para uso da biblioteca?
O uso da biblioteca requer ambiente Windows de 32 bits com o framework .NET 2.0 instalado, sendo
compatível com Delphi, Visual Basic, Visual FoxPro, Visual Data Flex, VBA (Access, Excell e Word), c#, VB
.NET e xHarbour, etc.
5. Posso experimentar o produto?
O nosso produto permite o uso da biblioteca em ambiente de homologação da SEFAZ sem qualquer restrição o
que facilita a avaliação do produto antes da decisão da compra.
6. Posso utilizar um certificado digital do tipo A3 (smart card/token)?
A biblioteca pode ser utilizada com certificados digitais A1 ou A3 indistintamente.
1

7. Como é prestado o suporte do produto?
O Suporte Técnico é prestado apenas por e-mail, sem qualquer limitação ou custo adicional.
8. Qual o custo de aquisição da Biblioteca NFe_Util? Qual a forma de pagamento?
O valor da licença de uso consiste em um pagamento único de cem reais por CNPJ emissor. A forma de
pagamento oferecida é o boleto bancário que pode ser pago em qualquer agência bancária, casa lotérica ou home
banking, sendo a forma mais segura e ágil de pagamento que pode ser oferecida.
9. Sou desenvolvedor e vou adquirir mais de uma licença, tenho algum desconto?
O nosso produto é orientado para as pequenas/ médias empresas e principalmente para o pequeno desenvolvedor
quer se adequar à legislação com rapidez a um custo justo, assim oferecemos descontos progressivos na
aquisição de novas licenças que levam em consideração o histórico de aquisição do cliente de acordo com a
seguinte tabela:
Número da Licença
1ª licença
2ª a 5ª licença
6ª a 10ª licença
11ª a 25ª licença
26ª a 50 ª licença
51ª licença em diante

Valor da licença
100,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00

Desconto concedido
0%
30%
40%
50%
60%
70%

Assim, os descontos são concedidos progressivamente a partir da segunda licença, reduzindo o valor do
investimento que o adquirente terá para implementar a NF-e para seus clientes.
Temos outras opções de desconto que leva em consideração a quantidade de licenças adquiridas em uma única
vez, assim, oferecemos um pacote de 50 licenças de uso ao custo de R$ 2.000,00 para quem deseja um desconto
maior, consulte outras quantidades.
10.

Como faço para adquirir a Biblioteca NFe_Util?

O interessado deve enviar um pedido com as seguintes informações para contato@flexdocs.com.br:
PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO
Dados do Adquirente para quem será emitida a Nota Fiscal de serviços
CNPJ/CPF
Nome/Razão Social
Contato
e-mail(s)
Endereço de Correspondência para envio da Nota Fiscal de Serviço
Logradouro
Nro
Complemento
CEP
Bairro
Cidade/UF
Dados do Licenciado (até 12 licenciados por pedido)
CNPJ
Razão Social
CNPJ
Razão Social
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Após o envio do pedido, o interessado recebe um demonstrativo de cobrança com o boleto bancário para
pagamento em qualquer agência bancária, casa lotérica ou home banking.

11.

Vou receber uma nova versão licenciada da biblioteca NFe_Util?

Não, a DLL tem versão única para qualquer linguagem e a liberação de uso é realizada com o fornecimento da
chave da licença de uso na chamada das funcionalidades que exigem licenciamento.
A chave da licença de uso é enviada por e-mail após a confirmação do pagamento do boleto bancário.
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12.

O que é a chave da licença de uso?

A chave da licença de uso é uma chave alfanumérica de 128 caracteres que é gerada para o CNPJ licenciado e
permite o uso de todas as funcionalidades da biblioteca NFe_Util.
13.

Qual o motivo do baixo custo do produto?

O principal objetivo de nossa iniciativa é o compartilhamento de informações e apoio ao pequeno
desenvolvedor que está tendo dificuldades para implementar a NF-e e colocando em risco o seu negócio.
Assim, entendemos que R$ 100,00 é um preço justo que remunera os nossos custos e permite oferecer um
suporte de qualidade por e-mail e o contínuo aprimoramento do nosso produto.
14.

Qual a garantia que tenho em caso de descontinuidade do produto?

Em caso de uma eventual descontinuidade do produto, assumimos o compromisso público de disponibilizar os
códigos fontes de nosso produto para todos os usuários licenciados sem qualquer custo em respeito à confiança
que nós é depositada.
15.

Quem desenvolve e mantém a Biblioteca NFe_Util?

Nós
somos
um
Micro
Empresa
localizada
em
Ourinhos/SP
(http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao2.asp?cnpj=101427850
00190) que foi criada em julho/2008 como complemento de nossa iniciativa de compartilhamento de
conhecimento que é o nosso blog da NF-eletrônica (http://nf-eletronica.com.br/blog), como a procura era muito
grande e o nosso trabalho não era remunerado, decidimos abrir uma empresa para explorar a DLL sem intuito
comercial, o preço do nosso produto foi estabelecido para que remunerasse o trabalho das pessoas que
participam do projeto e fosse um preço justo que não onerasse o nosso usuário desenvolvedor, até porque não
dependemos desta atividade para sobreviver e nem queremos que esta atividade seja mais importante que a
nossa atividade principal, motivo pelo qual não temos como oferecer o contato telefônico.
16.

Existem outras bibliotecas?

Sim, além de oferecer novas funcionalidades, desenvolvemos novos produtos como é o caso do da biblioteca do
Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e.
17.

Onde posso ter mais informações do produto?

http://flexdocs.com.br/portal/content/view/17/26/
http://www.flexdocs.com.br/FAQ/viewforum.php?f=11
http://nf-eletronica.com/blog/?page_id=120

18.

Ainda tenho dúvidas que não foram esclarecidas

Encaminhe a sua dúvida para suporte@flexdocs.com.br.
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