QUEM SOMOS?
A PEGASUS é uma empresa de tecnologia e
processos que atua há 20 anos no mercado
de software. Trabalhamos com sistemas de
gestão e atendemos a empresas em todo
território nacional.
A partir de 2009, passamos a atuar também
no gerenciamento e armazenamento de
documentos fiscais eletrônicos e digitalizados.
Com baixo custo, eficiência e soluções
inteligentes, trabalhamos para simplificar sua
vida e da sua empresa.

NOSSO GERENCIADOR
O Gerenciador de XML PEGASUS armazena e
organiza os documentos fiscais eletrônicos, assim
como toda a comunicação com a SEFAZ.
Com isso, sua empresa ganha tempo na busca
de informações e trabalha de acordo com todas as
obrigações fiscais.
Em caso de uma auditoria fiscal ou em momentos
em que há a necessidade de decisões rápidas
em alguma área da empresa, nosso gerenciador
funciona como um excelente recurso, apresentando
todas as informações e documentos exigidos.

RECEBIMENTO DE MERCADORIAS E
CONFERÊNCIA DE NOTAS NÃO PROCESSADAS
As integrações, que temos com diversos
sistemas DMS’s e ERP’s, permitem que todos
os documentos que foram baixados pelo
gerenciador, sejam enviados de maneira
automática, para a base do cliente.
Nota: Em quase todas as empresas, é comum que alguns documentos
não sejam processados no sistema DMS / ERP. O gerenciador permite
que estes documentos PENDENTES sejam listados, permitindo assim
que o departamento fiscal, de forma prática e eficaz, identifique-os,
evitando retrabalho com abertura do livro fiscal para inclusões de
documentos não lançados.

AUDITORIA FISCAL E CONTÁBIL
O gerenciador realiza a integração, em tempo real,
com os principais ERPs e DMS’s do mercado, o que
possibilita o cruzamento das informações recebidas e
enviadas à SEFAZ.
Através do arquivo do SPED FISCAL (EFD ICMS/IPI)
é permitida a conferência dos impostos lançados na
ESCRITA FISCAL, evitando que sua empresa pague
impostos indevidos, ou seja, multada por não recolher
impostos de sua responsabilidade.

MANIFESTAÇÃO ELETRÔNICA DE
DOCUMENTOS AUTOMÁTICA
Com base nas informações registradas nos livros
fiscais de entrada e saída da empresa, e validadas pelo
SPED FISCAL EFD (ICMS/IPI), o Pegasus Gerenciador
de XML faz, de maneira automática, o manifesto
de CONFIRMAÇÃO de todos os documentos fiscais
eletrônicos, garantindo que a empresa esteja cumprindo
as obrigações estabelecidas pela legislação vigente.
Também é possível realizar os manifestos de
desconhecimento e operação não realizada, isentando a
empresa de qualquer responsabilidade fiscal com notas
emitidas para o seu CNPJ.

ARMAZENAMENTO NA NUVEM
O gerenciador trabalha com servidores próprios em
nuvem e não requer estrutura dedicada do cliente
para gestão dos documentos.
SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES
Este serviço garante total segurança e integridade
dos documentos gerenciados.
DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS NA WEB
Através de um portal exclusivo na WEB, possibilita
a visualização dos documentos de forma ágil e segura
em qualquer lugar do mundo!

DENTRO DA LEI
De maneira rápida e eficiente,
o Pegasus Gerenciador de XML
permite que o cliente extraia todos
os documentos fiscais eletrônicos,
exigidos por uma fiscalização, dentro
do prazo estabelecido.

REGISTRO DE ENTRADAS
O Pegasus Gerenciador de XML monitora todos
os documentos eletrônicos (NF-e, CT-e, CT-e OS)
destinados ao CNPJ da sua empresa, através do
serviço de distribuição de documentos da SEFAZ,
utilizando o certificado digital.
Isso permite que a empresa faça o manifesto de
Desconhecimento ou Operação não realizada, mesmo
antes da mercadoria sair do estabelecimento do
fornecedor, ficando isenta da responsabilidade fiscal
sobre a NF-e.

REGISTROS DE SAÍDA
O Pegasus Gerenciador de XML, captura do
DMS ou ERP, os documentos fiscais emitidos e os
armazena na mesma estrutura.
Isso permite uma gestão centralizada e garante
que a empresa esteja cumprindo a legislação que
obriga a guarda do documento digital.

RELATÓRIOS DINÂMICOS
De maneira fácil e rápida, permite
consulta dos dados cadastrais de
clientes e fornecedores.
Também possibilita visualizar e
exportar as informações fiscais dos
Itens e Serviços como NCM, BASE e
ALIQUOTA de ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS,
COFINS, entre outros.

APOIO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO
Atualizando a data de recebimento dos
documentos, de forma automática, através
das integrações com os DMS’s e ERPs, atua
como ferramenta importante na gestão de
documentos sem processamento (famosas
notas engavetadas), evitando pagamento de
juros por atraso com fornecedores.

MENSAGERIA
CERTIFICADO DIGITAL
O sistema controla a data de vencimento do
seu certificado digital enviado por e-mail para o
responsável fiscal, de acordo com a quantidade
de dias parametrizados pelo setor fiscal.
MANIFESTO ELETRÔNICO
O sistema controla documentos fiscais
sem manifesto, alertando o departamento
fiscal para que envie o registro ao SEFAZ
referente ao manifesto.

MENSAGERIA
NF-E NÃO PROCESSADAS
De acordo com parâmetros de dias, o sistema avisa
o departamento quais documentos estão sem data de
recepção pelo DMS ou ERP.
Uma NF-e sem data de recepção pode indicar que:
• A nota pode estar parada em algum ponto entre o
fornecedor e sua empresa;
• A nota pode estar na sua empresa e não
foi conferida e processada ainda;
• Essa nota pode ter sido EMITIDA DE MANEIRA
FRAUDULENTA contra sua empresa e deve ser objeto de
Manifestação de Desconhecimento de Operação.

