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RESUMO EMPRESA - WSREMOTO  

Empresa formada por um grupo profissionais independente, que atua ativamente nas grandes consultorias, assim 

oferecemos soluções de ponta de forma remota,  com o melhor custo/beneficio do mercado e sem intermediários. 

 

NECESSIDADE DE NEGÓCIO 

Pagamentos de impostos  (DARF, DARJ, GPS, GARE, Tributos Municipais, FGTS, IPVA) e documentos por código de 

barras no modelo de arrecadação (Luz, Telefone, Gás, Tributos com códigos de barras) não estão contemplados no 

processo de pagamento eletrônico via arquivo do SAP, sendo então necessários procedimentos manuais para 

pagamento dessas obrigações, que acarretam em um tempo maior de execução do processo, falta de controle, 

dificuldades de rastreamento e conciliação. 

Em virtude disso a WS Consultoria desenvolveu um Cockpit de lançamento para esses tipos de pagamento fazendo 

com que seja possível que esses documentos sejam pagos de forma eletrônica através da transação F110 standard 

do SAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sapremoto.com.br/
mailto:contato@wsremoto.com.br


  

 
WWW.WSREMOTO.COM.BR 

 
 
 
 

 

www.wsremoto.com.br                                                        contato@wsremoto.com.br    

SAP –  MÓDULO WS TRIB 

 

O pagamento de tributos exige o envio de campos específicos (código da receita, período de apuração, 
Nome do Contribuinte, Tipo de imposto e etc) que não estão disponíveis na versão standard do SAP. 
 
Com o WS TRIB você terá disponível um Cockpit de lançamento que permitirá que essas informações 
adicionais necessárias a cada tipo de imposto para sejam armazenadas no SAP efetuando automaticamente 
o lançamento contábil para pagamento da obrigação. 

 
 

 

 
O WS TRIB permite os pagamentos de GPS, DARF, DARF, GARE, FGTS, IPVA, DPVAT. Também é 
possível efetuar pagamentos de Luz, Gás e outras concessionárias através de código de barras. 
 

 Envio de arquivos pela transação F110 
O layout FEBRABAN referente ao pagamento de tributos não está disponível na versão standard do 
SAP. O WS TRIB incorpora à transação F110 o layout necessário para o envio do arquivo de 
pagamento aos bancos. Dessa maneira o usuário que já está treinado na transação F110 não verá 
diferença em seu processo de pagamento. 

 

 Tratamento de retorno bancário pela transação FF.5 

http://www.sapremoto.com.br/
mailto:contato@wsremoto.com.br


  

 
WWW.WSREMOTO.COM.BR 

 
 
 
 

 

www.wsremoto.com.br                                                        contato@wsremoto.com.br    

A versão standard do SAP também não está preparada para importar o arquivo retorno referente a 
pagamento de tributos. O Pag Tributos WS incorpora à transação F.55 a possibilidade de leitura do 
layout referente ao pagamento de tributos. Dessa maneira o usuário que já está treinado na 
transação FF.5 não verá diferença em seu processo retorno bancário 

 

 Relatório de lançamentos efetuados 
O Pag Tributos WS fornece um relatório de todas as entradas de faturas para pagamento tributos, 
exibindo as características específicas de cada imposto bem como a situação atual do documento 
lançado. 

INVESTIMENTO 

Este módulo foi baseado nas solicitações das áreas Contábil e Financeiro , de rápida implementação por ser um 

produto já consolidado e testado em diversas empresas, baixo custo em relação ao benefício 

Envie-nos a sua necessidade de demanda sem compromisso, e montaremos uma proposta com escopo fechado nos 

termos apresentados.   

contato@wsremoto.com.br 

Localização: 

Rua Tenerife, 31, 4º andar  

Vila Olímpia - São Paulo/SP - CEP 04548-040 

+55 (11) 3847-8927 
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