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Quem Somos 

• A Cienci Soluções Inteligentes é especializada em sistemas corporativos SAP, atua na 
implementação, desenvolvimento, manutenção e suporte pós-implementação das soluções SAP e 
Multiplataforma.

• Possui áreas específicas com foco em ECC (ERP), GRC NF-e (Inbound e Outbound), NFSe SAP
(inbound e Outbound), Integração com Netweaver PI, Mobilidade (Fiori, Afaria, SMP), SAP BPM 
com Ui5 e áreas de Suporte Funcional e Técnico em ECC, GRC NFe/NFSe e Fábrica de ABAP.

• Possuímos uma área Multiplataforma com foco em desenvolvimentos JAVA, HTML5, .NET e 
Consultoria e Desenvolvimento em Oracle ATG (WebCommerce) e OSB.

• Somos uma Consultoria com compromisso em atender com amplitude as necessidades dos clientes, 
com princípio básico da “Excelência”, preza por qualidade e pontualidade, utiliza-se de ética e 
respeito com os parceiros, conta com colaboradores altamente capacitados e incentivados a 
acompanhar as constantes evoluções tecnológicas do mercado.

• A Cienci Soluções Inteligentes está presente no mercado desde 2007, proporcionando aos seus 
clientes soluções inteligentes e a Excelência no atendimento e relacionamento com seus Clientes, 
Colaboradores e Parceiros.



Portfólio de Soluções Cienci 



Strong IT – Empresa do Grupo Cienci

• A Strong IT Consulting está presente no mercado desde 2001, e atualmente desde 2011 
com foco na prestação de serviços para plataforma SAP HCM (Human Capital 
Management) incluindo projetos de implementação, melhorias, suporte presencial e 
remoto, além da fábrica de Desenvolvimento SAP HCM. 



Audit Report - Objetivo

Objetivo

Relatório para listar/acompanhar as NFEs de entrada que tenha alguma pendência
ou problema identificado.

O relatório identifica problemas/situações como:

 Chave de Acesso incompleta;

 Nota Fiscal Estornada;

 Falta de XML da NFe;

 Falta de XML de Cancelamento da NFe;

 Status não verificado.



Audit Report – Filtros para buscas de Nfe

Filtros para Busca de NFE



Audit Report – Layout do Relatório

Layout do relatório



Consulta CNPJ – Objetivo e Características

Objetivo

Rotina para consulta de CNPJ na base do SEFAZ, gerando listagem com diversas 
informações do cadastro da empresa consultada, como: Nome, Endereço, etc.

Características

• Rotina disponibilizada em um módulo de função do SAP, podendo ser facilmente 
utilizado em qualquer programa/rotina que você tenha no sistema.

• Para execução da rotina, basta informar o CNPJ que deseja consulta e o Estado (UF).



DI Eletrônica – Objetivo e Características

Objetivo

• Solução destinada para as localidades da Zona Franca a fim de atender a exigência de  
geração do XML da DI Eletrônica. O XML é gerado no formato padrão e interface WEB 
para consulta e download do arquivo gerado. 

Características

• Aplicação web desenvolvida utilizando Web Dynpro ABAP;

• Solução trabalha no ambiente SAP PI/XI;

• Solução para geração do XML prevê que seja chamada a partir de rotina do cliente no 
ECC.



DI Eletrônica – Filtros para Busca das DI’s

Aplicação Web: Filtros para Busca das DI’s



DI Eletrônica – Aplicação Web: Layout Lista DI´s

Aplicação Web: Layout Lista DI´s



DI Eletrônica – Download XML DI

Aplicação Web: Download XML DI



DI Eletrônica – Download XML DI

Aplicação Web: Download XML DI



F110 Block - Objetivo

Objetivo

Verificar no momento da liberação do pagamento para o Fornecedor na transação 
F110 do SAP se o XML da respectiva NFE emitida pelo fornecedor consta na 
mensageria/base de XMLs (SAP GRC NFE, Triângulos, NDD, etc).

Se por alguma razão, a consulta do XML NF-e ao sistema de mensageria não for 
realizada ou se o XML não for encontrado, o processo de pagamento deste título é 
interrompido. 

Existe a possibilidade de liberação do pagamento caso a falta do XML seja por 
motivo de problema interno ou outra causa importante, mediante Relatório que faz 
parte da solução do F110 Block. Esse relatório lista os pagamentos que foram 
bloqueados e permite liberação do pagamento do título e registra essa liberação 
nesse controle para futuras consultas.



MIRO Nfe Block – Objetivo

Objetivo

Bloquear na transação MIRO a entrada de Notas Fiscais Eletrônicas sem XML registrado
no sistema de mensageria de notas fiscais (SAP GRC, NDDigital, Triângulus, etc).

Se por alguma razão, a consulta do XML NF-e ao sistema de mensageria não for
realizada ou se o XML não for encontrado, o processo de entrada é interrompido.

Há também um relatório para listagem das notas que tiveram entrada bloqueada.

Usuário pode liberar a entrada dessa nota mediante aprovação no relatório citado
acima.



MIRO Nfe Block – Relatório de Nfe Bloqueada

Relatório de NFE Bloqueada: Filtros para Busca de Notas



Relatório de NFE´s Bloqueadas: Layout do Relatório

Nesse relatório é possível liberar a entrada dessa nota mesmo sem o XML
(botão destacado na imagem acima). Após a liberação, é possível seguir com a
entrada de mercadoria fazendo o processo na transação MIRO novamente.

Essa liberação fica registrada no relatório para consulta futura, veja abaixo.

MIRO Nfe Block – Relatório de Nfe Bloqueada



Upload em Massa - Objetivo

Objetivo

O Upload em Massa é uma solução para importação em massa de XMLs de NFE de 
um diretório local para o SAP GRC NFE. 

É disponibilizada uma nova aba nos monitores de NFE do SAP GRC NFE com uma 
tela onde o usuário importa um arquivo XML de NFE emitida pelos seus 
fornecedores ou um ZIP com vários arquivos XML de NFE.

Atualmente não há solução Standard para importação manual de XMLs para o SAP 
GRC e esse produto tem o intuito de suprir essa necessidade. Caso o processo de 
B2B (leitura automática realizada pelo GRC na conta de e-mail que recebe os XMLs
dos fornecedores) não esteja configurado ou por algum motivo não tenha 
funcionado, essa solução ajuda a manter o SAP GRC NFE atualizado para consultas e 
auditorias futuras.



Upload em Massa - Layout

Layout da tela da Solução de Upload em Massa
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Localização

Cienci Soluções Inteligentes
Rua Verbo Divino, 2001, 14º Andar, Torre B
Espaço Empresarial Nações Unidas
Chácara Santo Antônio - São Paulo – SP
Tel.: +55 (11) 2296 – 1797 / 4111 – 1962

Número DUNS - 914644588
Relatório Cienci

http://www.dnbregistered-br.com/ElectronicCertificate.aspx?duns=914644588


OBRIGADO!!!
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Tel.: +55 (11) 2305 – 5370 / 2296 – 1797


