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Comunicado de Segurança
A IMEDIATA Informática Empresarial Ltda, com o objetivo de contribuir para a segurança de
seus Clientes no que diz respeito à atualizações e substituição dos Certificados Digitais, quer
alertar para um maior cuidado do usuário ao realizar as transações no período pós-atualização.
Esta atenção deve focar principalmente na veracidade dos documentos Fiscais Emitidos e
na condição “Autorizados pela SEFAZ – Emitidos em Modo de Produção”, o que garante a livre
circulação dos produtos de sua empresa através do mercado regional e nacional. Assim, após a
execução de qualquer um desses procedimento em sua empresas, faça uma conferência rigorosa
nos documentos emitidos e principalmente de as NF-es estão disponíveis e autorizadas no site da
SEFAZ. Estas exigências atingem tanto os usuários dos Certificado Modelos A1 como o A3
(chave eletrônica para geração de Notas Fiscais NF-e e para transmissão de arquivos Fiscais –
EFD).
Tendo em vista um “case”
ocorrido, onde determinado cliente
baixou a atualização de um Certificado
Digital (que quando é atualizado o
certificado instala por default o modo de
teste) e emitiu notas fiscais em modo de
homologação, fazendo a liberação da
carga e causando transtornos à
empresa em relação à fiscalização, a
IMEDIATA está liberando uma nova
versão do Emissor de Nota Eletrônica
com rotinas de segurança mais rígidas
para emissão de NF-e em modo teste,
em prol da tranquilidade das empresas
que trabalham com a ferramenta.
Na nova versão do Sistema,
quando uma NF-e for emitida em modo
de homologação, além da rotina
aparecer em cor diferente e informar
“Homologação”, no DANFE impresso
estará destacado no centro do
documento em letras de grande porte a
palavra “inválida” e no cabeçalho, no
lugar da razão social da empresa, o texto “Nota Gerada em Homologação”.

Atenção nas Substituições, atualizações e Formatação de Servidores...
A IMEDIATA gostaria de alertar sua empresa também no que diz respeito aos
procedimentos de trocas e atualizações dos servidores da organização para que adote
procedimento de backups confiáveis, que o processo seja executado por técnico de hardware de
extrema confiança e principalmente para que antes de qualquer intervenção técnica onde o
Sistema está instalado, faça a certificação dos procedimentos a serem executados junto ao Dpto.
de Suporte da Imediata, pois diferente do sistema antigo onde a instalação resumia-se a uma pasta
única, agora os dados do cliente necessitam da instalação do “Banco de Dados” e várias outras
configurações adicionais. Alertamos ainda para os famosos procedimentos de backup interno e
externo, que deve abranger além do Sistema e do Banco de Dados, todas as senhas e arquivos
relacionados aos certificados, de forma que possam ser plenamente recuperadas em caso de
acidentes...
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