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A nota fiscal do consumidor eletrônica está revolucionando o varejo e a vida das 

pessoas. Aumente a eficiência do seu negócio e permita que o seu cliente tenha uma 

experiência de compra inesquecível. 
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1. Introdução ao sistema GFast NFCe 
 

 O GFast NFCe é um software de emissão de Nota Fiscal do Consumidor, fácil de usar com instalação rápida e 

simples, com poucos cliques o sistema está pronto para uso. Com o software de emissão de NFCe, você não precisa se 

preocupar com a quantidade de Notas emitidas e seu armazenamento. 

 O GFast NFCe possui contingência integrada e automática, sua empresa não fica sem faturar. O sistema 

identifica as indisponibilidades de forma automática e tão logo os serviços estejam disponíveis novamente o sistema 

faz a transmissão das notas automaticamente.  

  

2. Instalação 

 

3. Configurações 

Nesta secção você aprenderá a realizar algumas configurações importantes para o funcionamento do 

sistema. As opções são as seguintes: Empresa, Certificado Digital, Licença de Uso, Impressoras e Produtos. 

3.1 Empresa 

Para cadastrar os dados da empresa acesse a tela principal e siga as instruções abaixo:  

 

1. Clique no botão “Empresa” localizado no canto superior direito, ao lado dos ícones minimizar e fechar;  

2. Será exibida uma tela com as mesmas configurações contidas nos produtos, as informações preenchidas 

neste cadastro servirão de padrão para todos os produtos que forem cadastrados, sempre que um novo produto for 

cadastro essas informações já estarão preenchidas no cadastro. 



 
 

3. Após realizar todo o preenchimento clique em “Salvar”. 

 

Faça o preenchimento de todas as informações para que seu cadastro fique completo, lembrando que, alguns 
campos são extremamente importantes para que você possa emitir sua Nota Fiscal. 

Marcando a opção "informar preço na venda", torna obrigatório que na importação de NFe se informe o 
preço de venda dos novos produtos que serão criados. Quando esta opção não estiver marcada no produto, libera 
para que o usuário informe o preço no momento da venda. 

Na opção “Parâmetro para realização da Venda” é selecionado o campo padrão de busca do produto na 

venda, ou seja, se estiver selecionado o “código” na tela de venda será necessário informar o código do produto para 

buscar o mesmo no cadastro e o mesmo acontece com o “código de barras”. 

3.2 Certificado Digital 

É necessário realizar a configuração da certificação digital, que é emitida por uma Autoridade Certificadora 

credenciada. 

Mais informações sobre essa certificação podem ser encontradas no site do Instituto Nacional de Tecnologia 

da Informação (http://www.iti.gov.br/certificacao-digital). 

É necessário verificar a validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital que contém a NFe. A 

assinatura faz parte do processo de emissão e serve para garantir a integridade e a autoria da NFe. Antes de realizar a 

assinatura digital desses documentos, é preciso receber um Certificado Digital ICP-Brasil válido. Esse certificado 

contém o número de registro no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) do emissor. 

3.2.1 Certificado A1 

 



3.2.2 Certificado A3 

 

3.3 Licença de Uso 

 

3.4 Impressora 

 

3.4.1 Impressora não Fiscal 

 

3.4.2 Impressora Laser com Papel A4 

 

3.5 Produtos 

Para cadastrar as configurações dos Produtos acesse a tela principal e siga as instruções abaixo:  

 

1. Clique no botão “Empresa”; 

 

2. Será exibida uma tela para informar os dados da empresa, endereço, parâmetros para emissão da NFCe e a 

licença de uso; 



 

 
 

3. Após realizar todo o preenchimento clique em “Salvar”. 

 

Faça o preenchimento de todas as informações para que seu cadastro fique completo, lembrando que, alguns 
campos são extremamente importantes para que você possa emitir sua Nota Fiscal. 
 

4. Cadastros 

 

Nesta secção você aprenderá a realizar alguns cadastros importantes que compõe a sua nota fiscal. As opções 

são as seguintes: Produtos, Grupos de Produtos, Unidades de Medida, Caixas, IBPTAX, Cidades e Conversão NCM x 

CEST. 

4.1 Produtos 

Para cadastrar seus Produtos acesse a tela principal e siga as instruções abaixo:  

 

1. Clique no botão “Produto”;  



2. Será exibida a listagem de Grupos de Produto onde podem ser realizadas pesquisas, criar, editar ou excluir 

um grupo; 

 
 

3. Clique no botão “Novo”; 



 
 

 4. Faça o preenchimento dos dados comuns do produto e se necessário altere as “Informações para 

Tributação e Emissão do NFCe”.  

As informações de tributação serão carregadas automaticamente a partir de um cadastro padrão dessas informações, 

toda vez que for criado um novo produtos as informações de tributação já virão preenchidas, mais detalhes no item 

“3.5 Produtos”. 

 5. Após realizar todo o preenchimento clique em “Salvar”. 

 

Faça o preenchimento de todas as informações para que seu cadastro fique completo. 
Lembrando que, alguns campos são extremamente importantes para que você possa emitir sua Nota Fiscal.  
 

4.2 Grupos de Produto 

Para cadastrar seus Grupos de Produto acesse a tela principal e siga as instruções abaixo:  

 

1. Clique no botão “Grupo Produto”;  



2. Será exibida a listagem de Grupos de Produto onde podem ser realizadas pesquisas, criar, editar ou excluir 

um grupo; 

 
 

3. Clique no botão “Novo”; 



 
4. Após realizar todo o preenchimento clique em “Salvar”.  

 

Faça o preenchimento de todas as informações para que seu cadastro fique completo. 
O campo “Código” é numérico e deve ser único, não poderá utilizado em mais de um Grupo de Produto. 

 

4.3 Unidades de Medida 

Para cadastrar suas Unidades de Medida acesse a tela principal e siga as instruções abaixo:  

 

1. Clique no botão “Unidade Medida”;  



2. Será exibida a listagem de Unidades de Medida onde podem ser realizadas pesquisas, criar, editar ou 

excluir uma unidade; 

 
 

3. Clique no botão “Novo”; 



 
 

4. Após realizar todo o preenchimento clique em “Salvar”.  

 

Faça o preenchimento da Descrição e informe a sua Abreviatura lembrando que essa informação deve estar 

preenchida corretamente, pois irá conter em sua nota fiscal. Caso de dúvidas procure seu contador ou acesse o site do 

INMETRO (http://www.inmetro.gov.br/). 

4.4 Caixas 

Para cadastrar seus Caixas acesse a tela principal e siga as instruções abaixo:  

 

1. Clique no botão “Caixas”;  

http://www.inmetro.gov.br/


2. Será exibida a listagem de Caixas onde podem ser realizadas pesquisas, criar, editar ou excluir um caixa; 

 
 

3. Clique no botão “Novo”; 



 
 

4. Após realizar todo o preenchimento clique em “Salvar”.  

 

Faça o preenchimento de todas as informações para que seu cadastro fique completo. 
Lembrando que, alguns campos são extremamente importantes para que você possa emitir sua Nota 
Fiscal. Se você estiver utilizando mais de um caixa o campo “Série NFCe” deve ser diferente, senão sua nota poderá 
ser rejeitada por possuir mesmo número e série de uma nota já emitida. 
O campo “Código” é numérico e deve ser único, não poderá utilizado em mais de um caixa. 

 

4.5 IBPTAX 

Para o cadastro IBPTAX acesse a tela principal e siga as instruções abaixo:  

 

1. Clique no botão “Cadastro IBPTAX”;  



2. Será exibida uma tela com opção para importação do arquivo com os dados IBPT, selecione o mesmo e 

clique no botão “Importar Dados”;

 
 

3. Com a importação realizada, serão exibidos os dados importados; 

 



 
 

O arquivo de importação segue o padrão do IBPT, o site de referência é https://deolhonoimposto.ibpt.org.br/ 

É necessário que sua empresa tenha cadastro no IBPT, caso ainda não tenha, terá que ser feito, serão 

necessários alguns dados da empresa, baseado nisso será gerado um arquivo CSV para importação. Esse arquivo tem 

vigência de um semestre, então será necessário gerar o arquivo a cada 6 meses. 

Informando um código NCM e clicando no botão “Consultar” irá consultar as alíquotas que foram importadas 

para o NCM informado, essas alíquotas serão usadas no calculo dos tributos aproximados na emissão das notas. 

4.6 Cidades 

Para cadastrar as Cidades acesse a tela principal e siga as instruções abaixo:  

 

1. Clique no botão “Cidades”;  

https://deolhonoimposto.ibpt.org.br/


2. Será exibida a listagem das Cidades onde podem ser realizadas pesquisas, criar, editar ou excluir uma 

cidade; 

 
 

3. Clique no botão “Novo”; 



 
 

4. Após realizar todo o preenchimento clique em “Salvar”.  

 

Faça o preenchimento de todas as informações para que seu cadastro fique completo. 
O campo “Código” é numérico e deve ser único, não poderá utilizado em mais de uma cidade. 

4.7 Conversão NCM x CEST 

Para o cadastro de Conversão NCM x CEST acesse a tela principal e siga as instruções abaixo:  

 

1. Clique no botão “Conversão NCM x CEST”;  



2. Será exibida a listagem de conversões onde podem ser realizadas pesquisas, criar, editar ou excluir uma 

conversão; 

 
 

3. Clique no botão “Novo”; 



 
 

4. Após realizar todo o preenchimento clique em “Salvar”.  

 

Esta conversão é pra relacionar o NCM com o CEST (Código Especificador da Substituição Tributária), que é um código 

de classificação criado pelo governo. O código CEST precisa ser informar no arquivo XML da nota sempre que o NCM 

estiver relacionado a um CEST. 

 Para consulta do código CEST e demais informações acesse https://www.codigocest.com.br/. 

5. Controle de Estoque 
Para a consulta de Estoque acesse a tela principal e siga as instruções abaixo:  

 

1. Clique no botão “Estoque”;  

https://www.codigocest.com.br/


2. Será exibida a listagem de produtos em estoque onde podem ser realizadas pesquisas, inclusão de 

movimentos e visualização de movimentos de um determinado produto; 

 
 

3. Selecione um produto e clique no botão “Adicionar Movimento”; 

 

 
 



4. Após realizar todo o preenchimento clique em “Salvar”.  

Faça o preenchimento de todas as informações para que seu movimento fique completo. 

Marcando a opção “Altera Preço Venda”, o campo “% Incremento” é habilitado para informar a porcentagem de 

acréscimo sobre o “Preço Unitário Compra”, também habilitará na parte inferior do formulário a visualização do 

“Preço Atual Venda” e o “Novo Preço de Venda”. Não é necessário informar a porcentagem, o preço pode ser alterado 

direto no campo “Novo Preço de Venda”. 

   Alterando “Novo Preço de Venda”, ao inserir o movimento o preço de vendo do produto será alterado no 

cadastro do mesmo. 

Essa alteração de preço é gravada no histórico de alteração de preços de venda do produto, com a data, o 

preço anterior, o preço novo e a origem da alteração (se edição do cadastro ou se no movimento de estoque).  

 

5. Selecione um produto e clique no botão “Consultar Movimentos”, será exibida uma listagem de 

movimentos do produto; 

 

 
 

6. Clique no botão “Imprimir” para gerar a versão de impressão do relatório. 

 



 

6. Relatórios 

5.1 Produtos 

5.2 Estoque 

5.3 Venda 

 

7. Caixas 

7.1 Abrir Caixa 

Para realizar a abertura de caixa acesse a tela principal e siga as instruções abaixo:  

 

1. Clique no botão “Abrir Caixa”;  



2. Será exibida uma tela para seleção do caixa e informe de suprimento para o caixa em questão;naq

 
 

3. Selecione o caixa e informe o suprimento (opcional) e clique em “Salvar”; 

 

O processo de abertura de caixa é necessário para liberar as vendas naquele caixa, só é possível vender em 

caixas abertos e o caixa só pode ser aberto para um computador. Se estiver em rede e abrir o "caixa 1" em um 

computador, ele poderá ser utilizado somente nesse computador até que seja fechado para depois poder ser aberto 

em outro computador. 

 No processo de abertura de caixa pode ser informado o suprimento de dinheiro que está sendo colocado no 

caixa. Isso é opcional, somente se for necessário fazer o controle de caixa pelo sistema. 

7.2 Fechar Caixa 

7.3 Lançamentos de Caixa 

Para realizar lançamentos em um caixa acesse a tela principal e siga as instruções abaixo:  

 

1. Clique no botão “Lançamentos de Caixa”;  



2. Será exibida uma tela para lançamentos nos caixas;

 
 

3. Selecione o caixa os demais dados e clique em “Salvar”; 

 

O uso dos lançamentos de caixa é opcional, será utilizado somente se for necessário fazer o controle de caixa 

pelo sistema. 

Os tipos de lançamento podem ser suprimento (colocar dinheiro no caixa), sangria (retirar dinheiro do caixa), 

pagamento (registro de pagamentos quando tira dinheiro do caixa), recebimento (quando entra algum dinheiro no 

caixa que não seja proveniente de uma venda). Para pagamento e recebimento é obrigatório informar as observações. 

8. Venda 
Para realizar efetuar uma venda acesse a tela principal e siga as instruções abaixo:  

 

1. Clique no botão “Venda”;  

2. Será exibida uma tela para realização das vendas; 



 
 

3. No canto superior direito estão disponíveis somente os caixas abertos no mesmo computador onde está 

sendo aberta a tela de vendas; 

 

8.1 Inclusão de Produtos na Venda 

1. A opção de busca padrão (por código interno do produto ou por código de barras) é definida na tela de 

configuração do sistema, item “3.5 - Produtos”, essa configuração é utilizada como padrão quando entra na tela de 

vendas. 

Essa opção pode ser alterada na tela de venda, clicando no botão “Produto por Código” ou pressionando F1 e 

também clicando em “Produto por Barras” ou pressionando F2. A opção que estiver ativa estará marcada com um 

certo e também estará descrito ao lado do campo “Informe o produto”; 

 



 
 

 

2. Informando somente o código (como descrito no item anterior) sempre será utilizada a quantidade "1" 

para o produto. 

Se for necessário aumentar a quantidade deve ser informado a quantidade mais "*" antes do código do 

produto. Exemplo: 3*111, irá incluir a quantidade 3 para o produto de código 111. 

Pode ser utilizado leitor de código de barras na venda; 

 

3. Informando um código de produto que não permite informar o preço na venda, o preço é buscado no 

cadastro e não é possível alterar no momento da venda, ao pressionar “enter” ou “tab” após digitar o código o 

produto é incluído na venda. 

Incluindo um produto que está definido como “permite informar o preço na venda”, o preço de venda é 

buscado no cadastro, mas é possível modificar antes de incluir o item na venda.  

 

8.2 Consultar Produto 

1. Caso não saiba o código do produto poderá fazer a consulta do mesmo clicando no botão “Consultar 

Produto” ou pressionando F3, será aberta uma listagem de produtos para pesquisar; 

 



 
 

2. Faça uma busca pela descrição do produto, selecione o mesmo na lista com duplo clique, ou selecione e 

pressione “F8” ou ainda clique em “Selecionar”, ao selecionar o produto irá fechar a tela e trazer o código do mesmo 

informado para a tela principal da venda e basta pressionar “ENTER” ou “TAB” para incluí-lo na venda. 

 

8.3 Desconto 

1. Clicando no botão “Descontos” ou pressionando “F4”, será aberta uma tela para informar os descontos; 

 



 
 

2. Deve ser informado a sequencia do item para o qual quer incluir o desconto, a sequencia aparece na 

listagem de itens da venda, primeiro campo à esquerda. Após informar a sequencia do item, deve selecionar se o 

desconto é por percentual ou informar um valor e clicar em “Salvar”, esse procedimento deve ser repetido para cada 

item que for dado desconto. 

Ao salvar será exibido o desconto aplicado para o item. Só é possível informar um desconto para um item, se 

for informada uma sequencia de item que já tem desconto irá mostrar o desconto que está aplicado, que pode ser 

removido ou alterado. 

 

 

8.4 Identificar Cliente 

1. Clicando no botão “Identificar Cliente” ou pressionando “F5”, será aberta uma tela para selecionar o 

cliente; 

 



 
 

2. Poderá ser informado CPF, CNPJ ou ID estrangeiro (no caso de venda para estrangeiro que não tenha CPF e 

queira a identificação), o único campo obrigatório é o CPF/CNPJ, inclusive o nome é opcional (pode ser informado 

somente CPF). 

Uma vez identificado o cliente, os dados informados ficarão gravados e caso seja informado o mesmo CPF em 

outra venda já trará os dados como nome e endereço, se estiver preenchido. Se o endereço for informado, o mesmo 

deve ser completo, por exigência da Sefaz. 

Se forem informados telefone, logradouro, número, complemento, bairro, cidade ou CEP, mesmo que só uma 

dessas informações, os demais também precisam ser informadas, os únicos que podem ser informados 

"individualmente" são o nome e e-mail. Se informado algum dos campos de endereço acima, os campos obrigatórios 

são logradouro, número, bairro e cidade (telefone, complemento e CEP são opcionais, mas se um deles for informado 

à informação do restante dos campos de endereço obrigatórios deve ser informada). 

Ao identificar o cliente a expressão "Cliente Identificado" e o nome (se informado) aparecem na parte inferior 

do lado direito da tela, abaixo do total a pagar; 

 

3. Para remover a identificação do cliente da NFCe basta voltar a mesma tela clicando no botão “Identificar 

Cliente” ou pressionando “F5” (f5) e clicar em “Remover”. 

 

8.5 Cancelar Item 

1. Clicando no botão “Cancelar Item” ou pressionando “F6”, será aberta uma tela para informar a sequencia 

do item que deve ser cancelado; 

 



 
 

2. Informe a sequencia do item que deve ser cancelado e clique em “OK”, o item será removido da lista dos 

itens da venda; 

 

8.6 Cancelar Venda 

1. Clicando no botão “Cancelar Venda” ou pressionando “F7”, será aberta uma tela para confirmar o 

cancelamento da venda; 

 



 
 

2. Clique em “Sim” para confirmar o cancelamento da venda. 

 

8.7 Finalizar Venda 

1. Clicando no botão “Finalizar Venda” ou pressionando “F8”, será aberta uma tela para informar as formas 

de pagamento e seus respectivos valores; 

 



 
 

2. Deve ser informado quanto o cliente está pagando em cada forma de pagamento, ao final, o total deve 

fechar exatamente com o total da venda. 

Está funcionalidade será usada quando o cliente fizer o pagamento com várias formas de pagamento 

diferentes ou quando for uma forma diferente de dinheiro, cheque, cartão de crédito ou cartão de débito, para essas 

4 modalidades mais comuns existem atalhos que serão explicados a seguir. 

 

3. Importante ressaltar que quando o pagamento for feito em cartão de crédito ou débito e realizado via POS, 

é possível que sejam necessárias informações adicionais como CNPJ da credenciadora do cartão, bandeira do cartão e 

número de autorização da transação. No sistema não é obrigatório, pois a obrigação ou não da informação depende 

da Sefaz de cada estado. Atualmente no RS não são obrigatórias essas informações. 

 

4. Após informar os valores e dados necessários clique em “Voltar” ou pressione “F7” para voltar para a 

venda ou clique em “Finalizar” ou pressione “F8” para finalizar a venda. 

Ao finalizar serão validados os dados e transmitidos para a Sefaz, se ocorrer uma rejeição será mostrada na 

hora. 

 



 
 

5. Se estiver tudo correto será emitida a DANFE diretamente pra impressora, será exibida a mensagem de 

“Venda finalizada com sucesso!”, clicando em “OK” a tela já estará preparada para uma nova venda. 

 

8.8 Finalizar Venda na opção Dinheiro 

1. Clicando no botão “Dinheiro” ou pressionando “F9”, será aberta uma tela para confirmar a finalização da 

venda utilizando dinheiro; 

 



 
 

2. Clique em “Sim” para confirmar a finalização da venda com pagamento em dinheiro; 

 

8.9 Finalizar Venda na opção Cartão 

1. Clicando no botão “Crédito” ou pressionando “F11” ou “Débito” ou pressionando “F12”, será aberta uma 

tela com o valor total da venda preenchido na respectiva forma de pagamento; 

 



 
 

2. Se a venda for com pagamento no cartão de crédito ou debito e a opção "Informar número de autorização 

nas operações com cartão" estiver marcada (exibida abaixo dos atalhos), a tela de finalizar venda será exibida com o 

valor total já preenchido na opção de pagamento selecionada, também terá opção para informar os dados do cartão. 

Após informar os dados necessários clique em “Voltar” ou pressione “F7” para voltar para a venda ou clique 

em “Finalizar” ou pressione “F8” para finalizar a venda. 

 

  

8.10 Finalizar Venda na opção Cheque 

 

 

 

 

 Para sair da tela de vendas clique em “Sair” ou pressione “ESC” e em seguida clique em “Sim” na tela de 

confirmação. 

9. Compras 

Para realizar a importação das Compras acesse a tela principal e siga as instruções abaixo:  

 

1. Clique no botão “Compras”;  



2. Será exibida uma tela para importação de XML de NF, pode ser usado qualquer XML de NF válido;

 
 

3. Selecione o arquivo XML de NF e clique no botão “Ler Arquivo”; 



 
 

4. Será exibida uma lista de produtos que foram encontrados no XML da NFe importada; 

 

5. Quando um produto da listagem estiver com o “Cód. Produto” e “descrição Produto” em vermelho, quer 

dizer que o produto não existe no sistema. 

 

As regras para buscar o produto no cadastro são: 

a. Procura o produto pelo código de barras da NFe no cadastro de produtos; 

b. Procura pelo código de produto utilizado pelo fornecedor. Toda vez que um produto é importado, é 

armazenado o CNPJ do fornecedor e o código que ele utilizou para o produto na NFe. Quando for 

importada nova NFe do mesmo fornecedor e mesmo produto o sistema consegue reconhecer esse 

histórico e fazer o vinculo do produto; 

c. Procura pela descrição do produto, se houver um produto com exatamente a mesma descrição 

(ignorando maiúsculas e minúsculas) ele irá fazer o vinculo. 

 

Então, se não conseguir encontrar nenhum produto, o registro fica em vermelho para sinalizar que não foi 

encontrado no cadastro. 

 

6. Quando o produto é encontrado baseado nas regras anteriores fica com “Cód. Produto” e “descrição 

Produto” preenchidos; 

 

7. Caso o produto já existe no cadastro, mas por não ter código de barras ou por alterações na descrição o 

sistema não encontrou, o registro pode ser editado e relacionado ao produto manualmente para importar o saldo de 

estoque no produto já existente. 

 

8. Selecione o registro e clique no botão “Editar” localizado na parte inferior da tela: 



 
  

9. Clique no botão “Selecionar Produto”; 



 
10. Procure o produto e selecione o corresponde ao registro importado pela NFe dando um duplo clique 

sobre o mesmo; 



 
11. O preço de venda do produto pode ser alterado automaticamente selecionando a opção "Alterar Preço de 

Venda", onde pode informado manualmente o “Novo Preço de Venda” ou então informar o no campo “% 
Incremento” o percentual que deve ser acrescido no “preço de compra” que consta na NFe que está sendo importada. 
Clicando no botão "Calcular Novo Preço" será calculado e exibido no campo "Novo Preço de Venda".  

O preço pode ser alterado a qualquer momento nesse campo. 
 

12. Após realizar todo o preenchimento e as ações necessárias, clique em “Salvar”. 
 
13. Se o preço de venda for alterado, o registro será exibido em destaque na listagem com a coluna “Altera 

Preço” na cor azul e ao lado o novo preço de venda. 
 



 
  
14. Caso o produto seja encontrado no cadastro pela importação o mesmo também pode ser editado na 

importação para alterar o preço de venda, isso sempre pode ser feito para os produtos que já existem, assim o preço 
de venda ficará atualizado em função do preço de compra. 

 
15. Por padrão a opção “Alterar Preço de Venda” nunca vai estar marcada, é necessário editar o registro de 

cada item da importação e marcar a opção, colocando assim o novo preço de venda. 
 
16. É muito importante revisar os produtos que serão importados, para ver se o registro que está sendo 

importado está vinculado ao produto correto, para fazer a atualização de estoque e preço corretamente. 
 
17. Os itens da lista de importação também podem ser excluídos, basta selecionar o item na lista e clicar no 

botão “Excluir” que se encontra no canto inferior direito. 
 



 

 
 

 

9.1 Gerar Estoque e Criar Produtos 

1. Marcando a opção “Gerar Estoque e Criar Produtos” na barra inferior, habilita ao lado esquerdo da barra 
um botão “Gerar Estoque”; 



 

 
 
2. Clicando neste botão “Gerar Estoque”, atualiza a quantidade dos produtos em estoque, atualiza os valores 

dos produtos que foram configurados para tal, cria automaticamente os produtos que ainda não possuíam cadastro 
gerando também o estoque para os mesmos.  

Essa opção vem marcada por padrão. 
 
3. Para a criação automática dos produtos é necessário que tenha sido realizada a configuração do sistema, 

informados os valores padrão para o cadastro de produtos, item “3.5 - Produtos”. 
Se estiver faltando alguma configuração o sistema não irá criar os produtos. 
 
4. Se no XML da NFe que estiver sendo importada o destinatário for diferente da empresa configurada no 

sistema será exibida uma notificação, isso não impedirá a importação na NFe, será solicitada a confirmação da 
importação. 

 
5. Para a criação dos novos produtos, deve ser informado o “preço de venda”, se não for informado o sistema 

irá validar e não deixará prosseguir. 
 Essa validação de preço de venda obrigatório só ocorre quando na configuração do sistema a opção 
"informar preço na venda" estiver marcada, mais detalhes no item “3.5 - Produtos”, se não estiver marcado significa 
que o preço de venda será informado no momento da venda, então não precisa ser informado no cadastro. 

 

9.2 Criar Produtos 

 

 



1. Marcando a opção “Somente Criar Produtos” na barra inferior, habilita ao lado esquerdo da barra um 
botão “Criar Produtos”; 

 
 

2. Clicando neste botão “Criar Produtos”, o sistema cria automaticamente os produtos que ainda não 
possuem cadastro. 

 
3. Para a criação automática dos produtos é necessário que tenha sido realizada a configuração do sistema, 

informando os valores padrão para o cadastro de produtos, item “3.5 - Produtos”. 
Se estiver faltando alguma configuração o sistema não irá criar os produtos. 
 
4. Para a criação dos novos produtos, deve ser informado o “preço de venda”, se não for informado o sistema 

irá validar e não deixará prosseguir. 
 Essa validação de preço de venda obrigatório só ocorre quando na configuração do sistema a opção 
"informar preço na venda" estiver marcada, mais detalhes no item “3.5 - Produtos”, se não estiver marcado significa 
que o preço de venda será informado no momento da venda, então não precisa ser informado no cadastro. 
 

10. Offline 

NFCes que foram emitidas enquanto o sistema estava sem comunicação com a Sefaz (por problema na Sefaz 

ou problemas na internet). Essas notas ficam em uma fila e são processadas automaticamente assim que a conexão é 

reestabelecida, sendo enviadas para a Sefaz. Se ocorrer alguma rejeição ou alguma falha de comunicação (por 

problema de internet) durante o processamento dessas notas em background, essas NFCes onde ocorreu o problema 

são marcadas e aparecem nessa tela de monitoramento do NFCe. 

 



NFCes substituídas: quando o sistema está operando em modo ONLINE, emitindo vendas normalmente, e de 

repente ocorre algum problema de conexão quando uma nota é enviada para a Sefaz, mas o sistema não consegue 

obter o retorno (a comunicação é interrompida enquanto a NFCe é transmitida), o que o sistema faz: 

 Marca a venda que está pendente como SUBSTITUÍDA (não sabe se foi autorizada, porque não teve 

o retorno da comunicação com o Sefaz, o problema de comunicação pode ter acontecido antes de ir 

para o Sefaz ou na volta após ter autorizado e o retorno não foi recebido). 

 Gera uma nova venda idêntica a anterior (substituída), com um novo numero de NFCe, e emite ela 

de forma OFFLINE, permitindo assim que o cliente seja atendido e liberado na hora com sua NFCe  

(essa offline é a que entra na fila de processamento do item anterior). 

 

Quando o sistema retornar a comunicação com o Sefaz, além das NFCes emitidas offline, as NFCes 
substituídas também entram na fila de processamento em background. O que o sistema faz com essas NFCes: 

 

 Faz a consulta na Sefaz pela chave de acesso para identificar se ela foi autorizada ou se ela não existe 
na base da Sefaz; 

 Se a NFCe foi autorizada o sistema tenta fazer automaticamente o cancelamento (porque ela foi 
substituída pela NFCe offline). Nessa tentativa de cancelamento, caso ocorra uma rejeição (por 
cancelamento fora do prazo, por exemplo) ou um novo problema de comunicação (internet cair no 
meio da operação), essa nota substituída é marcada como "problema" e aparece na tela de 
monitoramento NFCe para ser verificada. 

 Se a NFCe não existe na base da Sefaz, o sistema tenta fazer automaticamente a inutilização para 
"queimar" o número da NFCe, porque afinal a numeração foi consumida na sequencia de NFCes (a 
nota offline substituta foi com um novo numero de NFCe), mas o documento fiscal não existe 
porque a NFCe não chegou a ser processada pela Sefaz. Se ocorrer algum erro nesse procedimento 
automático de inutilização essa nota também ficará "marcada" como problema e aparecerá na tela 
de monitoramento. 

 
Existe um processo que roda a cada 5 minutos (tempo padrão) no sistema que verifica se a comunicação com 

o Sefaz está online. Caso esteja offline o modo de operação do sistema é mudado para offline e as NFCes são emitidas 
automaticamente no modo offline (não ocorre o processo de substituição de NFCe). Caso o sistema esteja operando 
de forma online, mas ao tentar enviar uma nota ocorra um erro de comunicação (onde irá ocorrer o processo de 
substituição da NFCe), o sistema entra automaticamente em modo offline, fazendo com que as próximas NFCes sejam 
emitidas de forma offline até que a consulta que roda a cada 5 minutos consiga reestabelecer a conexão com a Sefaz. 
Nesse momento o modo de operação do sistema volta a ser online. 
 

10.1 Monitoramento NFCe 

Para acessar o Monitoramento NFCe acesse a tela principal e siga as instruções abaixo:  

 

1. Clique no botão “Monitoramento NFCe”;  

2. Será exibida a listagem de NFCes emitidas ou substituídas em contingência (offline) que precisam ou não 

de intervenção manual para a solução dos problemas. Na parte inferior da tela, abaixo da listagem, existe um 

contador da quantidade de NFCes que estão na fila para o "processamento automático", que executa a cada 5 

minutos (mesmo intervalo do processo que consulta a situação da comunicação com o Sefaz).  



 
 

3. Podem ser exibidos quatro tipos de NFCes/situações diferentes: 

 

 Grupo 1: NFCes offline que foram rejeitadas, aparecem na listagem com situação “Rejeitada” e tipo 

“Offline”; 

 Grupo 2: NFCes autorizadas que foram substituídas por NFCe offline e que tiveram algum problema 

no cancelamento automático, aparecem na listagem como situação “Uso Autorizado” e tipo 

“Substituída”; 

 Grupo 3: NFCes que foram substituídas por NFCe offline mas não foram autorizadas no Sefaz e 

tiveram problema na inutilização automática, aparecem na listagem como “Inexistente” e 

“Substituída”; 

 Grupo 4: NFCes que tiveram algum problema de comunicação nas tentativas de 

autorizar/cancelar/inutilizar no processo automático, onde não se sabe se a operação foi finalizada, 

aparecem na listagem com situação “Aguardando” e o respetivo tipo “Offline” ou “Substituída”. 

 

 

4. Cada um dos grupos acima tem características e ações diferentes, como segue: 

 

 Grupo 1: estas NFCes podem ser editadas para corrigir o motivo da rejeição, enviadas novamente ou 

inutilizadas; 

 Grupo 2: estas NFCes podem ser consultadas no Sefaz para saber a situação atual, canceladas ou 

ignoradas; 

 Grupo 3: estas NFCes podem ser inutilizadas ou ignoradas; 

 Grupo 4: estas NFCes podem ser consultadas no Sefaz para saber a situação atual; 
 

   



4. Um duplo clique sobre cada registro da listagem exibe uma tela de detalhes que exibe a descrição do 

problema completa e também uma sugestão de ação do que o usuário deve fazer para cada caso; 

 

 
 
   

10.2 Ações 

Partindo dos problemas relacionados no item anterior existem ações que podem ser tomadas sobre as NFCes 

com problema como: Editar, Enviar, Inutilizar, Cancelar, Consultar no Sefaz e Ignorar. 

Todas as ações relacionadas acima só podem ser realizadas quando o sistema estiver em modo ONLINE, ou 

seja, quando tiver comunicação com a Sefaz,  se o sistema estiver em modo offline não será possível executar alguma 

das ações. 

10.2.1 Editar  

1. Na tela de Monitoramento NFCe, seleciona a NFCe com problema e clique no botão “Editar” que será 

exibido barra inferior;  



 
 

2. Será exibida uma tela para edição dos dados da NFCe rejeitada; 

 



 
3. Esta tela permite editar a NFCe para corrigir o problema que gerou a rejeição. É permitido alterar poucos 

campos da NFCe, somente podem ser alterados dados de nome e endereço do destinatário e as formas de 

pagamento.  

Para os itens da NFCe não pode ser alterada nenhuma informação que impacte em valor ou alteração 

tributária, só é permitido corrigir informações cadastrais direto no cadastro do produto (descrição, ncm, código de 

barras, unidade de medida). 

Se informar o endereço do cliente o mesmo precisa ser completo, vale as mesmas regras descritas no item 

“8.4 – Identificar Cliente” descrito anteriormente na identificação do cliente na venda. 

 

4. Edite a forma de pagamento selecionando a forma no bloco de “Forma de Pagamento” e clicando em 

“Editar” do mesmo bloco, em seguida será exibida a tela de edição do forma, edite o necessário e clique em “Salvar”; 

 



 
 

4. Inclua uma forma de pagamento clicando em “Incluir” do bloco de “Forma de Pagamento”, em seguida 

será exibida a tela para informar dos dados da forma de pagamento que será incluída e sem seguida clique em 

“Salvar”; 

 



 
 

5. Exclua uma forma de pagamento selecionando a forma no do bloco de “Forma de Pagamento” e clicando 

no botão “Excluir”, em seguida será exibida uma mensagem de confirmação, clique em “Sim” para confirmar a 

exclusão; 

 



 
 

10.2.2 Enviar 

1. Na tela de Monitoramento NFCe, seleciona a NFCe que deve ser enviada novamente para o Sefaz e clique 

no botão “Enviar Sefaz” que se encontra na barra inferior. Será exibida uma mensagem de confirmação, clicando em 

“Sim” confirma o envio. 

 



  
 

Envia novamente uma NFce rejeitada para o Sefaz. Se a NFCe for autorizada irá exibir mensagem informando 

e a mesma irá sair da listagem. Se for rejeitada irá exibir a nova mensagem de rejeição. Se acontecer algum problema 

de comunicação nessa operação a NFCe será alterada para situação "Aguardando" e irá continuar na listagem com a 

sua nova situação, permitindo ao usuário consultar a situação da NFCe no Sefaz para ver se foi autorizada ou não. 

10.2.3 Inutilizar 

1. Na tela de Monitoramento NFCe, seleciona a NFCe que deve ser inutilizar e clique no botão “Inutilizar 

Sefaz” que se encontra na barra inferior. Será exibido um campo para informar a justificativa da inutilização, informe a 

mesma e clique no botão “OK”; 

 



 
 

2. Sem seguida será exibida uma mensagem de confirmação, clique no botão “Sim” para confirmar a 

inutilização. 

 

Envia a solicitação de inutilização para o Sefaz, se autorizada a inutilização exibe uma mensagem e a NFCe 

sairá da listagem. Se rejeitar a situação continua a mesma e é exibida uma mensagem de rejeição. Se ocorrer algum 

erro de comunicação a NFCe será alterada para situação "Aguardando" e irá continuar na listagem com a sua nova 

situação permitindo consultar no Sefaz. 

10.2.4 Cancelar 

1. Na tela de Monitoramento NFCe, seleciona a NFCe que deve ser Cancelada e clique no botão “Cancelar 

Sefaz” que se encontra na barra inferior. Será exibido um campo para informar a justificativa do cancelamento, 

informe a mesma e clique no botão “OK”; 

 



 
 

 2. Sem seguida será exibida uma mensagem de confirmação, clique no botão “Sim” para confirmar o 

cancelamento. 

 

 Envia a solicitação de cancelamento para o Sefaz, se o cancelamento for autorizado será exibida uma 

mensagem e a NFCe sairá da listagem. Se rejeitar a situação continua a mesma e é exibida a mensagem de rejeição. Se 

ocorrer algum erro de comunicação a NFCe será alterada para situação "Aguardando" e irá continuar na listagem com 

a sua nova situação permitindo consultar no Sefaz. 

10.2.5 Consultar no Sefaz 

1. Na tela de Monitoramento NFCe, seleciona a NFCe que deve ser consultada e clique no botão “Consultar 

Sefaz” que se encontra na barra inferior. Será exibido um campo para informar a justificativa do cancelamento, 

informe a mesma e clique no botão “OK”; 

 



 
 

 Faz a consulta da NFCe e atualiza a situação de acordo com as regras das situações descritas anteriormente, 

se o problema estiver resolvido ele atualiza a situação corretamente e a NFCe sairá da listagem, se o problema 

permanece a situação correspondente é atualizada e exibida uma mensagem e sugestão de ação. 

10.2.6 Ignorar 

1. Na tela de Monitoramento NFCe, seleciona a NFCe que deve ser ignorada e clique no botão “Ignorar” que 

se encontra na barra inferior. Será exibido um campo para informar o motivo, informe a mesmo e clique no botão 

“OK”; 

 



 
 

 2. Sem seguida será exibida uma mensagem de confirmação, clique no botão “Sim” para confirmar a ação de 

ignorar a NFCe. 

 

 Em alguns casos o problema que faz a NFCe aparecer na listagem não poderá ser resolvido. Para esses casos 

tem a opção de "ignorar", onde deve ser informado um motivo, que fará com que o registro não apareça mais nessa 

listagem. Essa operação é definitiva e não pode ser desfeita. 

             Essas situações são basicamente duas: a NFCe substituída por outra offline está autorizada e não é mais 
possível realizar o cancelamento (passou o prazo de cancelamento), essa NFCe terá que ficar autorizada e o cliente irá 
pagar o imposto sobre ela porque não é mais possível cancelar. 
             Outra situação é uma NFCe substituída que não foi autorizada pelo Sefaz e por algum motivo não possa ser 
inutilizada por alguma rejeição na inutilização. 
 

11. Exportação de Arquivos para Contabilidade 
 

Possibilita a geração de um arquivo para o seu contador com todos os documentos do mês,  

 


