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iChecagem

O iChecagem é um software desenvolvido com a finalidade de proporcionar a
checagem completa de uma NF-e junto à SEFAZ, adicionando segurança e
agilidade na compra de títulos de crédito, possibilitando às entidades compradoras
a verificação do lastro dos títulos de crédito adquiridos.

Não basta que o
número da NF-e
coincida com a
duplicata. O
produto da WBA faz
o monitoramento
completo da NF-e.

Com a obrigatoriedade da utilização de NF-e pela indústria e pelo atacado, bem
como pela contínua entrada de novos setores neste padrão, as empresas
compradoras de títulos de crédito tem a possibilidade de “vincularem” a NF-e ao
título de crédito comprado, checando sua origem e validade, reduzindo
consideravelmente o risco de fraude.

Para a utilização deste serviço basta que a entidade compradora adote o
recebimento dos dados dos títulos comprados através do arquivo XML da NFe, o que possibilitará a checagem rápida e segura do negócio que originou o
titulo de crédito negociado.
Para que não haja necessidade de customização nos softwares de gestão das
entidades compradoras o iChecagem, após validar o XML da NF-e e confirmar
sua validade o transforma em arquivo CNAB, possibilitando assim que a
entidade compradora recepcione o seu arquivo em seu sistema de gestão,
seja ele qual for.
O iChecagem pode ser acessado a partir de qualquer computador conectado
a internet. Em ambiente totalmente seguro tendo inclusive o acesso por
intermédio de certificado digital, o iChecagem é fornecido como serviço
(SaaS), não exigindo investimento com infraestrutura, instalação e compra de
licença.

Recursos e Características do iChecagem
• Armazenado em um dos maiores Data Center do Mundo;
• Cloud Computing Corporativo;
• Site Seguro;
• Acesso por Certificado Digital;
• Comunicação segura com a SEFAZ nacional;
• Já está integrado com o seu sistema seja ela WBA ou não;
• 100% WEB;
• Comercializado como Serviço – SaaS;
• Guarda com segurança a NF-e, se contratada;
• Reduz custos com checagem da NF-e e duplicata;
• Reduz o risco de fraude;
• Sustentabilidade: incentiva o uso da NF-e que substitui a emissão de NF em
papel por nota fiscal eletrônica com validade jurídica.

Verificações
• Regularidade Fiscal do Emitente:
• Cadastro – Outras obrigações acessórias;
• Regularidade fiscal do Destinatário: em implantação – SEFAZ;
• Credenciamento para emissão da NF-e;
• Verifica Assinatura Digital – Padrão ICP-Brasil;
• Verifica o padrão e integridade do XML;
• Verifica regras de negócios da NF-e do emitente:
• Numeração, Validade CNPJ e I.E. emitente e destinatário;
• Valores da NF-e;
• Se o destinatário é o mesmo que encontra-se na SEFAZ;
• CNPJ do transportador.
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