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GUEPARDO É A SOLUÇÃO FISCAL DA GETNET
Ao buscar uma solução fiscal que atendesse as exigências de velocidade no 
processamento de obrigações, a GetNet encontrou o GUEPARDO da FH! 
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Desde 2003 no mercado brasileiro, a Rede GetNet oferece soluções de meios de 
pagamento e autorizações de transações eletrônicas.

Pioneira no conceito N&SP (Network & 
Service Provider), a GetNet oferece solução 
de meios de pagamentos e autorização de 
transações eletrônicas . Para acompanhar 
sua vasta área de serviços, a GetNet 
precisava de uma solução fiscal que 
otimizasse o tempo de apuração.
O escolhido foi o GUEPARDO. “Optamos 
GUEPARDO por rodar dentro da plataforma 
Netweaver, deletando os riscos de trabalhar 
com os dados desatualizados e gerando 

velocidade no nosso processo. Uma das 
funcionalidades que está contribuindo 
significativamente para a GetNet, pela 
agenda e monitor de obrigações fiscais, é 
que com ele mantemos o controle sobre 
quem é o responsável pelas obrigações das 
diversas  mpresas e filiais, não perdendo 
os prazos de entrega.”, afirma Dânea, 
Coordenadora Fiscal da GetNet.

GUEPARDO É A SOLUÇÃO FISCAL DA ELEKTRO

Gerar velocidade ao processo e entregas. A implementação da Solução Fiscal 
GUEPARDO na Get Net pode ser 
considerada um case de sucesso atendeu 
pois as necessidades e expectativas da 
empresa diminuindo possíveis riscos e 
falhas na entregas fiscais, além de rodar 
dentro da plataforma Netweaver, o que gera 
mais velocidade aos processos e entregas. 

# Velocidade e agilidade na apuração;

# Entrega das obrigações dentro do prazo;

# Extinguir riscos de trabalhar com dados 
desatualizados;

# Agenda e monitor de obrigações fiscais que 
mantém o controle sobre o responsável pelas 
obrigações fiscais.
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