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Somos a Safeweb Segurança da Informação, uma empresa de capital

nacional com forte presença em todas as unidades federativas. Ao longo dos

nossos mais de 22 anos de história, desenvolvemos aplicações nas áreas de

Certificação Digital e de Atributo, Documentos Fiscais Eletrônicos, Portal de

Assinaturas Eletrônicas, Portal de Serviços Eletrônicos, Gateway de

Pagamentos e Recebimentos, entre outros.

Estamos credenciados, desde 2014, como Autoridade Certificadora e

Autoridade de Carimbo do Tempo, junto ao Instituto Nacional de Tecnologia

da Informação (ITI), emitindo certificados digitais e carimbos do tempo no

âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Através do

nosso PSS – Prestador de Serviço de Suporte disponibilizamos também

estrutura tecnológica para outras Autoridades Certificadoras.

Possuímos Infraestrutura de Gerenciamentos de Privilégios (IGP) própria,

solução para implantação de certificado de atributos em entidades de classe,

instituições, empresas e associações.

Em 2018, obtivemos o credenciamento como PSBio – Prestador como Serviço

de Biometria, junto ao próprio ITI, mantendo-nos assim adequados aos

requisitos exigidos pela legislação brasileira.

Concluímos, no primeiro trimestre de 2019, o credenciamento do PSC

Safeweb (Prestador de Serviço de Confiança) junto ao ITI e, já estamos

comercializando o SafeID, o nosso certificado digital armazenado em nuvem.

A Safeweb
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Instalação do 
emissor NFC-e



eNota Safeweb

Hoje, a emissão de nota fiscal eletrônica de consumidor é obrigatória para
todas as empresas. Pensando em facilitar o dia-a-dia do empresário, a Safeweb
desenvolveu uma solução completa de emissão e gestão de documentos fiscais,
chamada de eNota NFC-e.

Vamos ver quais são os benefícios da aquisição desse sistema:

Controle das vendas por produtos: através dos relatórios de curva ABC,

é possível visualizar suas vendas por produtos e clientes.

Agilidade na emissão da nota fiscal: o sistema possui um processo

de cadastro integrado à emissão da nota fiscal.

Economia: o eNota NFC-e permite o envio da nota fiscal, via e-mail,

diretamente para seu cliente.
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INTRODUÇÃO



O sistema eNota NFC-e está disponível em dois modelos: o modelo LIGHT, que
é gratuito para clientes com Certificado Safeweb e possui recursos limitados
de uso e o modelo PREMIUM, com todos os recursos liberados.

E quais são esses recursos?  Veja na tabela abaixo:
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RECURSOS
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Após escolher a opção que melhor atende as necessidades do seu negócio,
clique em COMECE A USAR ou CONTRATAR, preencha o formulário com seus
dados e clique em FINALIZAR COMPRA.
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CONTRATAÇÃO

Para adquirir o eNota NFC-e, é necessário que você realize o cadastro através
do link http://safeweb.com.br/enota/nfce.

eNota NFC-e

http://safeweb.com.br/enota/nfce


Para realizar o download do software emissor de nota fiscal, é necessário entrar
no Portal eNota.

Para acessar o NFC-e, utilize o site da Safeweb através do link
http://safeweb.com.br/. Em seguida, clique na opção Acessar Portal e-Nota,
representado na imagem abaixo:

A autenticação é realizada através do seu Certificado Digital, conforme

imagem abaixo:
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PORTAL ENOTA

eNota NFC-e

http://safeweb.com.br/


Na página inicial, você encontrará todos os módulos do eNota Safeweb.

Nosso módulo de trabalho é o NFC-e.
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MÓDULOS
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Para realizar o download do Software Emissor, clique em Download do
Software Emissor.

Ao finalizar o download, o arquivo executável ficará disponível na barra de

tarefas.
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DOWNLOAD

eNota NFC-e



Para iniciar a instalação, clique no arquivo executável e acompanhe os passos
indicados.

Aceite os termos de uso do software e aguarde o final da instalação.
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INSTALAÇÃO
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Ao finalizar o processo de instalação, o ícone do eNota NFC-e aparecerá na sua
área de trabalho.
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Vamos descobrir as principais funcionalidades do sistema:

Acesso rápido ao Portal eNota.1

Gerenciamento: permite a gestão de clientes, produtos e notas emitidas.

Relatórios: permitem acompanhar o desempenho de suas vendas.3

1 2 3

Para conhecer todos os recursos disponíveis do Sistema eNota NFC-e, assista ao
tutorial através do link: https://www.youtube.com/watch?v=ESO6tQycgC8

Ao abrir o eNota NFC-e, aparecerá a tela inicial abaixo.

2

3
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CONHECENDO O SISTEMA 

eNota NFC-e

https://www.youtube.com/watch?v=ESO6tQycgC8


Dúvidas em como adquirir seu eNota NFC-e ?
Contate: (51) 3018.0300 

comercial@safeweb.com.br

Dúvidas na instalação do seu eNota NFC-e ?
Contate: (51) 3018.0300 

Portal de Suportes

Conheça todos os nossos produtos:
https://safeweb.com.br/
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CANAIS DE CONTATO
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mailto:comercial@safeweb.com.br
https://safeweb.com.br/suporte/
https://safeweb.com.br/



