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Generix Group, primeiro operador francês de e-Invoicing 

certificado como “e-Invoicing Conformant Solution” 
pela Comissão Europeia 

 

Generix Group, editor de soluções SaaS colaborativas para o ecossistema da Supply Chain e do 
Varejo, anuncia que é o primeiro operador de faturamento eletrônico de origem francesa a ser 
certificado “e-invoicing Conformant Solution” pela Comissão Europeia para a sua solução Generix 
Invoice Services. 

 
De acordo com um relatório Billentis*, o mercado global de faturação eletrônica continua a crescer 
fortemente. Seu crescimento anual variará de 10 a 56% dependendo do continente, atingindo 18 
bilhões de euros em 2025. Quase 2.000 operadores de e-Invoicing estão listados em todo o mundo, 
metade dos quais estão na Europa. Ao mesmo tempo, o relatório indica que a generalização da fatura 
eletrônica (B2G, B2B, B2C) esbarra em uma multiplicidade de práticas, formatos, protocolos de 
intercâmbios, de regulamentações, etc. de acordo com setores e países. 
 
A fim de promover o desenvolvimento de um mercado digital único, a Comissão Européia publicou 
uma série de normas de interoperabilidade, que foram incluídas em suas diretrizes para a atenção 
dos Estados membros. Este é o objetivo do programa Connecting Europe Facility**, gerido pela 
Agência INEA, que aborda várias áreas, incluindo assinaturas eletrônicas, faturas eletrônicas, 
arquivo , etc. 
 
Desde 2019 e com cofinanciamento da Comissão, a Generix Group tem feito investimentos 
significativos para integrar os novos padrões de interoperabilidade dentro de sua oferta Generix 
Invoice Services: 
- Modelo de dados único da fatura (standard EN16931-1 :2017) 
- Sintaxe do intercâmbio das faturas (normas ISO/IEC 19845 :2015 UBL 2.1 e UN/CEFACT CII) 
- Protocolo de transferência entre os sistemas: perfil eSENS baseado na norma EDIINT AS4 ebMSS3 

OASIS 
- Conexão com a rede Europeia Peppol Network 
- Interoperabilidade de diretórios eletrônicos 
- Regulamento eIDAS n°910/2014 relativo à confiança e identificação digital. 
 
No final de 2020, a Generix Group iniciou uma campanha de testes de conformidade organizada por 
especialistas da Comissão Europeia. Após estes testes bem-sucedidos, a Generix Group foi o primeiro 
operador francês a ser certificado, e um dos primeiros operadores europeus. 
 
“Esta certificação dá aos nossos clientes a garantia de que suas faturas cumprem com as obrigações 
regulamentares nacionais e europeias. Além disso, essas inovações facilitam a implantação da fatura 
eletrônica para exportação e intracomunidade, ao mesmo tempo que reduzem custos e o tempo de 
implementação” explica Christophe Viry, Diretor de Marketing de Produto para as soluções de e-
Invoicing da Generix Group. Ele acrescenta: “Na França, a Generix Group continua participando de 
workshops de consulta liderados pela DGFIP para definir os termos da nova reforma tributária sobre a 



fatura eletrônica. Também estamos preparando as condições para a certificação de nossa oferta pelas 
autoridades fiscais francesas”. 
 
____________ 
 
*”The e-Invoicing journey 2019-2025”, BILLENTIS, Junho de 2019 
 
**O programa Connecting Europe Facility é administrado pela Agência Executiva de Inovação e Redes (IENA) dentro da 
Comissão Europeia. Ele financia projetos em favor da disseminação de normas e de componentes técnicos padronizados nos 
28 estados membros. Este plano promove a interoperabilidade digital em áreas como identificação digital, arquivamento, 
fatura eletrônica, assinatura eletrônica, … 
Para mais informações sobre o programa CEF e INEA consulte o website www.ec.europa.eu/inea/en 
 
 
 
 
 
Sobre a Generix Group  
A Generix Group, empresa especialista na Supply Chain Colaborativa, está presente em mais de 60 países, através das suas 
filiais e rede de parceiros. As suas soluções SaaS são utilizadas por mais de 6.000 empresas em todo o mundo. Os 750 
colaboradores do grupo apoiam diariamente clientes como Danone, Carrefour, DHL, Gefco, L’Oréal, FM Logistic, Nestlé, ID 
Logistics, Unilever, … na transformação digital da Supply Chain. Sua plataforma colaborativa, Generix Supply Chain Hub, ajuda 
as empresas a cumprirem suas promessas aos seus clientes. Ela conecta empresas a todos os seus parceiros para que, juntos, 
possam operar fluxos físicos, digitalizar fluxos de informações e gerenciar processos de forma colaborativa em tempo real. 
Generix Supply Chain Hub destina-se a todos os players da Supply Chain: indústrias, prestadores de serviços de logística 
(3PL/4PL) e varejistas. 
Fundada em 1990 na França, a empresa está listada na Bolsa de Valores Euronext Paris, compartimento C (ISIN: 
FR0010501692). Saiba mais em: www.generixgroup.com/br  
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