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O que é o sistema NFSe Maxcore 
Consiste em um sistema na nuvem de emissão, controle e gerenciamento de emissão de notas fiscais de 

serviços, totalmente integrado aos demais sistemas maxcore 

 

Representação do sistema 
1)  A emissão da nfse é feita automaticamente no momento da emissão de uma guia ou restituição 

de um parceiro, ou posteriormente através da seleção de uma guia emitida anteriormente ou 

recibo de restituição, ou seja,  o sistema é válido tanto para notas a pacientes como a parceiros 

Vantagens do sistema 
1)  Emissão simples e rápida integrada aos sistemas maxcore, o operador não precisa digitar os 

dados da nota, embora exista o recurso de alterar alguns dados tais como dados do tomador do 

serviço ou descrição da prestação do serviço. 

2) Emissão também pode ser feita posteriormente, útil quando o cliente não pede a nota no 

momento do pagamento mas retorna para pedir em outro momento. 

3) Cancelamento de NF simplificado, basta localizar a nota fiscal emitida e solicitar o cancelamento. 

4) Controle e gerenciamento baseado na nuvem, todas as notas fiscais emitidas serão gerenciadas 

em servidores remotos, podendo ser consultada e/ou impressas novamente de qualquer local. 

5) Relatórios detalhados de todas as notas emitidas. 

6) Possibilidade de gerar arquivos que podem ser importados pela contabilidade agilizando assim o 

processo de contabilização das notas. 

7) Segurança, como todo o processamento e armazenamento ocorre na nuvem, suas notas ficarão 

seguras contra infortúnios locais. 

8) Envio de notas por email, é possível enviar também a nota diretamente para e email do cliente no 

mesmo momento da emissão, tornando assim sua impressão opcional. 

 

Configurando do sistema de notas fiscais 
Toda a configuração é feita pela maxcore, você precisara apenas fornecer os dados e certificados 

necessários. 

 

Conclusão sobre o sistema de notas fiscais de serviços 
O sistema de emissão de notas fiscais de serviços maxcore constitui uma ferramenta completa para 

emissão e gerenciamento de notas integrado aos demais produtos maxcore, seu foco é tornar ágil o 

processo de emissão da nota, dispensando em muitos casos a necessidade de digitar os dados da nota. 

 

 



 

 4 

Que equipamentos o sistema de notas ficais de serviços maxcore 

necessita? 
Apenas um computador conectado a internet e uma impressora, se você já possui algum produto de 

software maxcore, provavelmente já esta dentro da especificação. 

 

Qual o prazo para implantação do sistema de notas fiscais maxcore? 
Para cada cliente e prefeitura necessitamos fazer uma implantação customizada e em alguns casos 

homologação junto a prefeitura da região, todo o processo pode levar ate 30 dias para conclusão. 

Existe alguma restrição para o uso do sistema de notas fiscais maxcore? 
Sim, para utilizar nosso sistema a prefeitura de sua cidade deve estar preparada pra receber notas fiscais 

de serviços em formato eletrônico. 

Qual o investimento para adquirir o sistema de notas fiscais de serviços? 
Nosso sistema de notas fiscais tem um investimento de implantação de R$ 2.980,00 (Dois mil e 

novecentos e Oitenta Reias) mais uma mensalidade de R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)  ambos por 

CNPJ emissor, com quantidade ilimitada de notas por mês. 

O valor da implantação é pago via boleto uma única vez no momento da contratação e as mensalidades 

são pagas sempre posterior ao mês  de uso. Ex em março paga-se pelo uso feito em fevereiro. 

Estes valores são válido para contratação ate 31/12/2017 

Como posso adquirir o sistema de notas fiscais de serviços maxcore? 
Entre em contato conosco no telefone (41)3076-7601 ou email contato@maxcore.com.br 

 

 


