Amplie seu poder de auditoria com
Inteligência Artificial para detectar evasão fiscal

Milhões de notas fiscais. Inúmeros produtos. Diversas regras de tributação.
Como encontrar erros e fraudes em meio a tanta informação?
O Zerum Controller NF™ coloca o alto poder de análise da Inteligência Artificial a serviço da sua expertise.
A solução identifica irregularidades em meio a milhões de notas fiscais, prevenindo grandes perdas aos
órgãos de arrecadação.
Projetado especificamente para os desafios de órgãos tributários e amplamente testado, o Controller NF
gera resultados consistentes que superam rapidamente o investimento inicial.

Benefícios
Permite análises por diferentes critérios e identifica irregularidades com alto grau de precisão
Acelera a fiscalização, impulsionando a produtividade e economizando tempo
Rápida implementação e integração com outros sistemas e ferramentas
Reforça o combate à sonegação e aumenta significativamente a capacidade de arrecadação
Atua em tempo real, assim que as notas fiscais entram no sistema
Projetada especialmente para a Auditoria Fiscal, sendo mais eficiente que produtos genéricos

10 mil
notas fiscais
por segundo

90%

menos tempo gasto
em análises

86%

precisão na detecção
de anomalias

Auditoria em escala de máquina
O Zerum Controller NF™ utiliza algoritmos exclusivos para ler, categorizar e comparar os dados de milhões de notas
fiscais, identificando anomalias em larga escala sem depender de regras pré-definidas .

Leitura

Categorização

Análise

O Controller NF lê volumes
massivos de notas fiscais a uma
velocidade humanamente impossível, fazendo o trabalho pesado
pelos auditores.

A leitura inteligente permite que
notas de diferentes produtos
sejam separadas em categorias,
organizando automaticamente as
informações.

Nossos algoritmos utilizam Inteligência Artificial para comparar as
informações de cada nota (como
CNAE, CEST, NCM e preço médio,
entre outros) com o restante da sua
categoria, buscando anomalias
que apontem fraudes e outras
irregularidades.

A tecnologia de Inteligência Artificial do Zerum Controller NF™ acelera a fiscalização trazendo à tona notas com indícios de
fraude e outras irregularidades. Seus algoritmos de Machine Learning garantem alta precisão inicial e taxas de acerto cada
vez maiores à medida que novos documentos chegam ao sistema.

Equipe de especialistas locais
O Zerum Controller NF™ oferece recursos por meio
de API (Application Program Interface), com rápida
implementação e integração. Solução desenvolvida
com ZML - Zerum Machine Learning™, o conjunto
de tecnologias e serviços de Inteligência Artificial
da Zerum.

Abraçamos os desafios juntos com os nossos
clientes, onde quer que eles estejam. Quem utiliza
os produtos Zerum jamais está sozinho.

www.zerum.com
contato@zerum.com

