PROPOSTA COMERCIAL
NFS-E

DIFERENCIAIS
Centenas de cidades
compatíveis;
Geração e assinatura do XML
de forma transparente;

API DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFSE)
Emita notas fiscais de forma fácil e rápida com essa API é possível emitir
NFS-e em diferentes municípios, de acordo com o padrão de cada um. Com
suporte a certificados A1, A3, MsCapi além de envio por usuário e senha.
Com um conjunto simples e conciso de funções que são usadas de forma
unificada para todos os municípios suportados.

Padronização para diversos

Funções que integram o pacote

municípios, faça uma única

1. NFS-e: Cancelar NFS-e com motivo;
2. NFS-e: Cancelar NFS-e ou RPS;
3. NFS-e: Consultar Lote de RPS;
4. NFS-e: Consultar RPS;
5. NFS-e: Consultar situação do Lote de RPS;
6. NFS-e: Criar conexão;
7. NFS-e: Criar novo lote;
8. NFS-e: Definir o nome e documento do prestador;
9. NFS-e: Definir parâmetro do conector;
10. NFS-e: Enviar Lote de RPS;
11. NFS-e: Novo RPS;
12. NFS-e: Obter XML do Lote de RPS;
13. NFS-e: Obter XML do RPS;
14. NFS-e: Processar resposta do servidor;
15. NFS-e: RPS adicionar Item;
16. NFS-e: RPS Dados do Serviço;
17. NFS-e: RPS Definir alíquotas dos impostos;
18. NFS-e: RPS definir dados básicos;
19. NFS-e: RPS definir dados do SIMPLES;
20. NFS-e: RPS definir dados do tomador;
21. NFS-e: RPS definir endereço do Tomador;
22. NFS-e: RPS definir RPS substituído;
23. NFS-e: RPS definir valores totais;
24. NFS-e: RPS endereço de Prestação do Serviço.

vez e trabalhe com diversos
municípios.
Conjunto simplificado e
conciso de funções,
projetados para o editor de
fluxos do Maker;
Geração rápida de NFS-e;

Não requer licenças ou
software de terceiros;
Compatível com Windows,
Mac e Linux.

“Um conjunto simples e fácil de funções
para Maker 2.x e 3.x. Com um ano de
atualizações gratuitas. ”
Outros destaques

A L2 Maker é o núcleo de negócios da L2 voltada para
Maker.



Assinatura automática dos XMLs;



Rotina de padronização das mensagens de retorno;

 Mapeamento automático do nome do município para código do IBGE
quando necessário;
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Mapeamento automático do código SIAF quando necessário;

Serviços complementares
COMPATIBILIDADE

Nossa empresa também pode oferecer
consultoria
ao
desenvolvimento
completo da solução de notas fiscais
personalizadas. Consulte o nosso setor
comercial para obter um orçamento.

São mais de 200 cidades compatíveis. Consulte em nosso site a lista
de cidades homologadas. Se necessário solicite a inclusão de novas
cidades.

Versões do Maker

Garantia de funcionamento

As funções são compatíveis com o Maker 2.x e Maker 3.x. Podendo ser
usado no Java 1.5 ou mais recente. Não há restrição quanto ao uso de banco
de dados. Todas as funções recebem os dados necessários como parâmetro
de entrada.

Nós
oferecemos
garantia
de
funcionamento das funções com
devolução integral dos valores pagos
caso
a
API
não
funcione
adequadamente. Você tem até 30
(trinta) dias para requisitar o seu
dinheiro de volta se as funções
apresentarem
erros
ou
incompatibilidades não resolvidas por
nossa equipe.

ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA
Ao adquirir uma API da L2 você terá direito a 12 (doze) meses de
atualização gratuitas. Podendo utilizar qualquer versão publicada neste
período, sem custo adicional.
A licença de uso também dá direito a 90 (noventa) dias de suporte
on-line, via chat ou e-mail, incluindo a garantia de 03 (três) meses para
correção de problemas (bugs) relatados no período.

Novas versões e Atualizações
Nossas APIs estão em constante
processo de evolução, você receberá
durante 12 (doze) meses atualizações
sem custo adicional.

LICENÇA DE USO
A licença de uso é on-site. Ou seja, somente para o desenvolvedor
(pessoa física ou jurídica), e uma única licença se faz necessária para
regularizar todos os desenvolvedores de uma pessoa jurídica. Não há
restrição de número de projetos, clientes, usuários ou desenvolvedores
(pessoas físicas) desde que os mesmos trabalhem para a pessoa física ou

jurídica que adquiriu a API.
Não é cobrado royalty ou licença adicional por cliente/usuário dos sistemas desenvolvidos com esta API.

VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Licenças da API com 12 (doze) meses de atualizações

Licença da API de NFS-e (01 cidade)
Pacote da API de NFS-e (10 cidades)

Valor

R$300,00/cidade
R$ 2.000,00/pacote

Serviço complementares
Personalização visual das notas fiscais

Valor
SOB CONSULTA

Formas de pagamento
À vista no Boleto, Cartão de crédito em até 10x (dez vezes) sem juros, PagSeguro, PayPal e depósito em conta.

Observações
Os valores já incluem impostos. A nota fiscal segue por e-mail em até 05 (cinco) dias úteis.
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Migração de API?
Fale Conosco
L2 Soluções Tecnológicas Ltda.
Av. Luis Viana, 6462, Cond.
Manhattan Square Empresarial, Edf.
Wall Street, Torre West, Sala 226


(71) 3037-7906 (FIXO)



(71) 99625-7077 (VIVO)



(71) 99145-8018 (TIM)



comercial@l2s.com.br



contato@l2s.com.br



http://www.l2maker.com.br/

Já usa APIs de outros fornecedores? Consulte nosso comercial sobre
condições especiais para migração.

VALIDADE E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta proposta pública é válida até 31 de dezembro de 2015 ou por
até 05 (cinco) dias após a sua substituição no site oficial.
A licença de uso da API e demais artefatos que integram o pacote
seguem por e-mail em até 48 (quarenta e oito) horas após a confirmação
do pagamento.

DESEJA MAIS INFORMAÇÕES?
Fique à vontade para esclarecer qualquer dúvida junto a nosso setor
comercial. Uma versão de demonstração desta API encontra-se disponível
no nosso site.

Salvador – BA, 30 de outubro de 2015

L2 SOLUÇÕES TECNOLÒGICAS LTDA
Lourival Oliveira da Silva
CEO

Proposta Boleto NFS-e 2015

