CONSINCO SAT
BALANCEADO
A SOLUÇÃO ECONÔMICA
E EFICIENTE PARA
O SEU NEGÓCIO

AGORA É PARA VALER, O SAT VAI SUBSTITUIR O ECF.
CONHEÇA O SISTEMA CONSINCO SAT BALANCEADO
EM QUE UM ÚNICO EQUIPAMENTO SAT ATENDE VÁRIOS
PDVs SIMULTANEAMENTE COM UMA TECNOLOGIA ÁGIL
E SEGURA PARA CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS DO FISCO.
O QUE É O CF-e SAT
O CF-e SAT (Cupom Fiscal Eletrônico por meio do Sistema de Autenticação e Transmissão) tem por
objetivo documentar, de forma eletrônica, as operações comerciais do varejo dos contribuintes do
Estado de São Paulo, substituindo os atuais equipamentos ECFs (Emissores de Cupom Fiscal). A lei que
obriga o uso do SAT passou a vigorar em 1º de julho de 2015 para novos estabelecimentos inscritos no
Cadastro de Contribuintes do ICMS e, também, para atuais equipamentos ECF com cinco anos ou mais
da data da primeira lacração.

O EQUIPAMENTO SAT
O equipamento SAT é um módulo composto de hardware e software embarcado, que irá gerar
e autenticar os CF-e-SAT, transmitindo-os periodicamente à Secretaria da Fazenda, pela Internet.
O projeto permitirá aos consumidores localizar o documento fiscal também na rede, em prazos
menores do que os atualmente praticados no programa da Nota Fiscal Paulista. Além disso, simplificará
as obrigações acessórias dos estabelecimentos varejistas, pois os estabelecimentos não serão mais
obrigados ao envio do REDF.
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SAT - SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO E TRANSMISSÃO
O SAT propicia melhor acompanhamento por parte
do fisco e, portanto, maior combate à sonegação e
à concorrência desleal no varejo. O consumidor, por
sua vez, pode acompanhar as suas compras em prazo muito menor do que o atual, o que possibilita
maior transparência, participação da população
e maior exercício da cidadania. Para os varejistas, o
SAT também traz vantagens:
• Fim da necessidade da extração dos dados do ECF
ou documentos em papel para transmissão dos
dados à Nota Fiscal Paulista, com redução de erros e
omissões e, portanto, redução do risco de autuações.
• Redução do custo unitário do equipamento: valor
absoluto menor; não há necessidade de um equipamento SAT por PDV.

• Eliminação de custo de intervenção técnica, que era
cobrada por equipamento.
• Fim da exigência da extração de relatórios para fins
fiscais (Mapa Resumo, Redução Z, Leitura X).
• Fim da necessidade da guarda de documento fiscal
em papel ou bobinas.
• Simplificação do cancelamento e da escrituração fiscal.
• Possibilidade de reaproveitamento do ECF como
impressora não fiscal (mediante consulta ao fornecedor).
• Possibilidade de compartilhamento de impressoras
e internet. Inclusive, pode haver redução de consumo de papel, caso o consumidor prefira imprimir um
extrato resumido em vez do completo.

CONSINCO SAT BALANCEADO
UMA SOLUÇÃO PIONEIRA E INOVADORA
1 SAT PARA ATÉ 10 TERMINAIS

CONSINCO SAT
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DESEMPENHO,
EFICIÊNCIA E SEGURANÇA
Os padrões de mercado que estão sendo propostos é o
de um SAT para cada PDV ou o do compartilhamento
de um SAT para um grupo de três PDVs. Diferentemente
dessas soluções caras e pouco seguras, o Consinco SAT
Balanceado permite que um SAT atenda até 10 terminais,
ou seja, para uma loja de 20 PDVs, bastam apenas dois
equipamentos SATs.
Muitas vantagens:
• Solução pioneira, amplamente testada e com
comprovada eficiência de funcionamento.
• Economia significativa na aquisição de equipamentos
SATs para suas lojas.
• Balanceamento inteligente de cargas: quando um PDV
faz uma requisição para registro do documento fiscal
no SAT, ela é direcionada para o SAT que estiver com
menos carga, que, consequentemente, responderá
em menos tempo.
• Não é necessário um servidor de SAT, nem mesmo
eleger um PDV como servidor SAT para um grupo
de PDVs. Basta instalar e configurar a solução Consinco,
que ela mesma fará o balanceamento inteligente de
carga nos SATs.
• O equipamento SAT de contingência, que é sugerido
nos padrões de mercado de um SAT para cada PDV ou
o compartilhado de um para cada três, não é necessário
na solução Consinco, visto que o balanceamento faz
a contingência de forma automática, transparente,
sem interrupções e com total segurança.
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SECRETARIA DA FAZENDA
C/ SERVIDORES

SOLUÇÕES EM SOFTWARE DE GESTÃO
PARA A SUA EMPRESA CRESCER FORTE
A Consinco é especialista em software de gestão corporativa para empresas
varejistas e atacadistas, com sede em Ribeirão Preto (SP)
e com unidades de atendimento em todo o Brasil.
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