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INTEGRAÇÃO PARA ORACLE®
E-BUSINESS SUITE
Melhore seus processos no Oracle. Utilize o ONESOURCE INDIRECT TAX DETERMINATION
para cálculo dos tributos indiretos e geração de relatórios com a qualidade Thomson Reuters.
A solução ONESOURCE INDIRECT TAX integra-se perfeitamente com o Oracle para
consolidação, gestão tributária e transações precisas.

INDIRECT TAX DETERMINATION
O ONESOURCE INDIRECT TAX DETERMINATION permite que os departamentos tributários
tenham melhor precisão e redução dos seus custos. Os departamentos de vendas, compras
e contabilidade não são mais obrigados a tomar decisões fiscais. A solução também reduz os
custos de manutenção dentro do Oracle.
Características principais:
ȕ6TV SJPTEPOracle® E-Business Suite não precisam de treinamento no Tax Determination.
ȕ"TPMV¦¢PTVQPSUBOPSNBTUSJCVU SJBTDPNQMFYBT QPEFDSJBSGBDJMNFOUFBTFYDF¦´FTFSFHSBT
diferenciadas.
ȕ"UVBMJ[B¦´FTEFDPOUF¹EP SFHSBT UBYBT FUD QPEFNTFSDBSSFHBEBTBVUPNBUJDBNFOUF
ȕ$BQBDJEBEFEFEJNFOTJPOBSBTQPM¬UJDBTȮTDBJTFNUPEPPNVOEP
ȕ$BQBDJEBEFTJOUFSOBDJPOBJT*7"

INDIRECT TAX DETERMINATION
O ONESOURCE INDIRECT TAX com integração para Oracle 12 emprega um processo
configurável, de valor agregado para a análise dos tributos cobrados por fornecedores. Dados
da nota fiscal são passados através da integração do ONESOURCE TAX DETERMINATION
para determinar os tributos.

ONESOURCE INDIRECT TAX
proporciona cálculo exato dos tributos,
relatórios e conformidade para
transações Oracle incluindo:
ǎ1SPDVSFUPQBZ
- Criação de requisições;
- Criação de ordens de compra;
- Aplicação de exceções para
transações de compras.
ǎ0SEFSUP$BTI
- Criação de ordem de venda e
RMAs;
- Criação de notas manuais no AR e
credit memos;
*NQPSUB¦¢PEFOPUBTVUJMJ[BOEPP
"3"VUP*OWPJDF
- Aplicação de exceções de tributos
para transações AR e OM.
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ONESOURCE INDIRECT TAX
INTEGRAÇÃO PARA ORACLE ORDER-TO-CASH
A solução ONESOURCE INDIRECT TAX se conecta à interface Oracle de
tributos padrão para fornecedores fiscais externos. Essa interface fornece
VN¹OJDPQPOUPEFJOUFHSB¦¢PRVFQFSNJUFPD MDVMPEPTUSJCVUPTBQBSUJS
EFN¹MUJQMBTGVO¦´FT GBUVSBNFOUP OPUBTEFDS¨EJUPFPSEFOTEFWFOEBT 
EP0SBDMFEF$POUBTB3FDFCFSGBUVSBNFOUP "3#*--*/( F0SBDMF0SEFS
.BOBHFNFOU 0. "*OUFSGBDFEFUSJCVUPTQBES¢P0SBDMFGPSOFDFVN
conjunto fixo de elementos de dados para cada transação a partir dos
quais os tributos serão calculados. A instalação padrão e configuração da
integração para Oracle Order-to-Cash mapeia esses elementos de dados, a
partir do AR/OM para o Tax Determination e vice-versa. Muitas vezes, para
cálculo de tributos em cenários mais complexos é necessário mapear novos
elementos para acomodar as exigências fiscais e relatórios exclusivos.

ARQUITETURA DE INTEGRAÇÃO
Oracle® E-business Suíte conectase com o ONESOURCE INDIRECT
TAX quando uma transação
requer vendas, uso ou tributos
de valor agregado. A integração
0/&4063$&QBSBP0SBDMFPDPSSF
como mostra a ilustração acima,
cria e transmite uma estrutura
9.-TJNQMFTBUSBW¨TEFQSPUPDPMPT
HTTP padrão. Ele passa todos os
elementos de dados padrão além
EFVNO¹NFSPEFFMFNFOUPTEF
EBEPT¹OJDPTQBSBPONESOURCE
INDIRECT TAX DETERMINATION.
Então os tributos são calculados e
passados de volta para o Oracle.
Projetada para simplicidade e
flexibilidade, a integração não
contém nenhuma lógica de cálculo
dos tributos embutidos. Toda a
lógica de cálculo dos tributos reside
EFOUSPEP0/&4063$& RVF¨
facilmente configurado através da
nossa interface robusta e intuitiva.
Com a Thomson Reuters,
profissionais da área fiscal podem
gerenciar a transação de forma
completa sem precisar de nenhuma
programação e também não é
necessário o envolvimento
EB SFBEF5*
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IMPLEMENTAÇÃO
A integração ONESOURCE TAX
DETERMINATION para Oracle 12 é
desenvolvida para rápida implementação.
O projeto de integração é construído para
atender aos requisitos tributários complexos
e originais através das seguintes opções de
instalação e configuração avançadas:
ȕ"JOUFHSB¦¢PQS¨D MDVMPQPEFTFS
usada para mapear qualquer informação
adicional a partir do aplicativo Oracle para
0/&4063$&
ȕ"JOUFHSB¦¢PNBQFJBFMFNFOUPTEF
dados da empresa exclusivos aos campos
EFJOUFSGBDFEP0/&4063$&5"9
%&5&3.*/"5*0/
ȕ6NQSPȮTTJPOBMEFUSJCVUPTQPEFGB[FS
mapeamentos personalizados utilizando a
funcionalidade TransEditor ou em Product
Qualifiers para atender os cenários de
política fiscal mais complexos
ȕ"JOUFHSB¦¢PQ²TD MDVMPQPEFTFSVTBEB
para mapear dados adicionais de volta para
o aplicativo Oracle diretamente
ȕ0/&4063$&Ȑ5BY$PEF2VBMJȮFSTȑ
podem ser usados para obter os requisitos
de postagem da aplicação Oracle e/ou
processos posteriores, tais como relatórios
gerenciais.
A integração com o Oracle® E-business
Suite permite que as empresas aproveitem
de precisão inigualável, consistente, controle
e eficiência.
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CONHEÇA O ONESOURCE INDIRECT TAX DA
THOMSON REUTERS
ONESOURCE INDIRECT TAX é parte de uma linha
global de produtos da unidade de negócios Tax
& Accounting, e foi desenvolvido para ajudar as
empresas multinacionais de forma eficaz a cumprir
eficientemente com a crescente complexidade dos
requisitos de tributos indiretos em todo o mundo.
*TTPJODMVJOP#SBTJM*1* *$.445 *$.4 1*4 $0'*/4
F*44 FOUSFPVUSPTUSJCVUPT"MJOIBEFQSPEVUPT
0/&4063$&*/%*3&9$55"9GPJGPSNBEBBQBSUJS
de três marcas de renome:
ȕ4BCSJY 4BCSJY *ODGPJBERVJSJEBQFMB5IPNTPO
3FVUFSTFNEF[FNCSPEF
ȕ"CBDVT*7"$PNQMJBODF BERVJSJEBQFMB5IPNTPO
3FVUFST FN0VUVCSPEF
ȕ0/&4063$&4BMFT6TF5BY
ONESOURCE INDIRECT TAX oferece soluções de
sofware end-to-end, serviços de implementação que
simplificam a área tributária local para empresas de
pequeno a médio porte e corporações multinacionais
globais. A solução fornece aplicativos para gerenciar:
ȕ$ MDVMPEFEFUFSNJOB¦¢PFFNJTT¢PEFSFMBU²SJPT
ȕ$VNQSJNFOUPTDPNBTPCSJHB¦´FT5SJCVU SJBT
ȕ"UVBMJ[B¦¢PBVUPN UJDBEPDPOUF¹EPUSJCVU SJP
ȕ*OUFHSB¦¢PDPNB SFBȮOBODFJSB
Thomson Reuters atende cerca de 87% das empresas
MJTUBEBTOB'PSUVOF QSPDFTTBCJMI´FTEFE²MBSFT
em tesouraria anualmente, e suporta os clientes em
suas implantações globais e expansões de negócios.
Estamos empenhados em fornecer software e
soluções de serviços que ajudam a sua empresa
a melhorar a produtividade, reduzir os riscos e os
custos associados à administraçãodos tributos
indiretos.

