
APP para monitoramento gráfico de contingência
e prevenção de falhas na emissão de NFC-e

Solução em Mobilidade e Inovação – NFC-e



A BGA Systems atende hoje mias de 150 clientes renomados em todo o
país, levando sempre a melhor solução de tecnologia da informação, com a
garantia de qualidade, lucratividade e segurança. Os nossos clientes contam
com o produtos em constante evolução tecnológica, para atender todas as
suas necessidades e se adaptar as mudanças no mercado onde atuam.

www.bgasystems.com.br



• Desenvolvimento de soluções de tecnologia

• Diversos segmentos corporativos

• Atuante no pequeno, médio e grande porte

• Voltada para sistema de automação de negócios

• Equipe própria para o desenvolvimento e  manutenção

• Mais de 15 anos de mercado

• Alto padrão de qualidade

• Excelência no atendimento aos clientes

• Profissionais  qualificados

• Parceria estratégicas HP,  BNDES, Epson, Microsoft e Oracle



Listo Frente de Caixa

Automação comercial para:

• Restaurantes
• Bares
• Casas de Shows
• Casas Noturnas
• Fast-Foods
• Choperias

Produtos

SOLUÇÃO MODULAR:

• Caixa
• Comanda Eletrônica
• Controle de Estoque
• Gestão Financeira
• Gerenciamento de

Delivery



Produtos

Listo Comanda Eletrônica

• Lança pedidos
• Evita idas e vindas dos garçons
• Corrige ou cancela itens
• Transfere mesas
• Personaliza pratos
• Fecha a conta
• Imprime os pedidos nas áreas de 

produção



ProdutosListo Touch-Screen

• Tela Touch-Screen para pedidos  através de ícones 

• Exibe opção  de pratos "combos“:

✓ Lançando os produtos no caixa de forma 
discriminada

✓ Enviando  separadamente para diferentes 
áreas de produção



Produtos

Listo Delivery Center

• Monitore a qualidade e satisfação dos seus clientes

• TMA (Tempo Médio de Atendimento)

• Defina sua área de atendimento por loja

• Identifica qual loja atende o CEP informado pelo cliente

• Envia o pedido automaticamente para a impressora

• Controla o tempo de produção, embalagem e entrega

Loja  
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Loja  
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Loja  
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Central
Delivery



Principais

empresas

participantes

do case 





Soluções

para emissão

de DF-e

é o nosso

foco



TODOS os estados brasileiros

TODOS os segmentos de mercado

TODAS as operações fiscais

21.000
pontos de emissão

350
software houses atendidas

1.000 municípios integrados



Resumo do case

O objetivo da solução em mobilidade é propiciar aos 

proprietários das software houses e empresários do varejo

monitoramento através de seus smartphones

das recorrências de falhas na emissão de NFC-e

excesso de uso do ambiente de contingência
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Inicialmente os projetos inovadores estavam focados 

no desempenho da emissão da NFC-e
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O projeto NFC-e já atingiu sua maturidade e as 

tecnologias inovadoras agora estão voltadas para

melhoria da qualidade do DF-e

incentivo às boas práticas de emissão



A solução desenvolvida visa
traduzir dados de falhas operacionais
que estão restritos aos profissionais da área técnica
em informações táticas diretamente entregues aos 
smartphones dos decisores das empresas.

Diferencial

O APP mostra as informações através de uma visão de negócio 
com gráficos estatísticos capazes, inclusive, de comparar o 
desempenho entre lojas, regiões e médias da performance do 
mercado.

Monitoramento de emissões descentralizadas.



Características 

da solução
Além de cumprir

seus objetivos principais ...

evitar o excesso de uso e o

mau uso da contingência

relatar os motivos das rejeições



Características 

da solução
... É capaz de

criar alertas e notificações aos desenvolvedores

prevenir a interrupção de funcionamento 

(bloqueio por consumo indevido)

diagnóstico analítico de distribuição de falhas

comparativo de desempenho ambiente/contexto 

(entre clientes da software house, ambientes 

definidos, Brasil, UF, matriz e filiais)

Envio de notificações aos pontos de emissão



Situação atual

100
lojas

30
redes de bares e restaurantes

SP, RJ, BA, PE, PB e DF

diversos estados



Apresentação





Apresentação

18h08

18h08 19h07

19h07



18h09 19h08



Erro “0”: Time Out – Falha de comunicação. 



0          204         206         239        386         537        703         778         471

Erro “  0  ”: Time Out – Falha de comunicação

Erro “204”: Duplicidade de NFC-e

Erro “206”: NFC-e já está inutilizada na base de dados da SEFAZ

Erro “239”: Versão do arquivo XML não suportada

Erro “386”: CFOP não permitido para o CSOSN informado

Erro “537”: Total do desconto difere do somatório dos itens

Erro “703”: NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada

Erro “778”: Informado NCM inexistente

Erro “471”: Informado NCM=00 indevidamente



08h09 09h08



08h59 09h58

08h59 09h58



09h13 10h12



09h13 10h12



Próximos passos

Expansão para outras software houses

Plataforma iOS

Outros DF-es



Obrigado !

www.vinco.com.br

www.bgasystems.com.br


