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1. Descrição 

Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias para fazer uma importação de 
XML de fornecedor. 
 
 

2. Responsáveis: 

Relacionar abaixo as pessoas que detém papel primário no POP, dentro da ordem em que a atividade é 
executada, preferencialmente incluir dados de contato como e-mail e telefone. 
 

 

a. LISTA DE CONTATOS: 

 

3. Requisitos: 

Antes de realizar a importação de XML, é necessário verificar se há produtos e estoque/filial/loja 
cadastrados no APLWeb. Produtos podem ser cadastrados no menu Produtos/Serviços, no grupo de 
opções Produto e opção Novo Produto. Já estoque/filial/loja podem ser cadastrados também no menu 
Produtos/Serviços, no grupo de opções Estoque e opção Novo Estoque/Filial/Loja. É importante 
verificar se os fornecedores estão cadastrados no APLWeb. Isso pode ser feito no menu do topo, em  
“Pessoas”, no grupo de opções “Pessoas” e opção “Novo Fornecedor”. 
 

4. Atividades: 

Abaixo estão os passos necessários para realizar a importação de XML de fornecedor: 
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Passo 1. No menu do topo, clique em 
 

 
 
Passo 2. No menu da lateral, em “Faturas de Fornecedores”, clique em “Nova Fatura”.

 

 
 
Passo 3. Em seguida, abaixo do formulário de preenchimento d
arquivo” e depois em “Enviar Arquivo”
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em “Financeiro”. 

em “Faturas de Fornecedores”, clique em “Nova Fatura”.

abaixo do formulário de preenchimento da ficha da fatura,
arquivo” e depois em “Enviar Arquivo”. 
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em “Faturas de Fornecedores”, clique em “Nova Fatura”. 

a ficha da fatura, clique em “Escolher 
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Passo 4. Após clicar em “Escolher arquivo”, você será direcionado para área de documentos, onde deverá 
escolher o XML, que, obviamente, deverá ter sido enviado pelo fornecedor antecipadamente. Em seguida, 
volte para o APLWeb e clique em “Enviar arquivo”.
 

 

 
Passo 3. Clique em “Sim” na tela que aparecerá depois, como abaixo:
 

 
Aparecerá automaticamente o(s) dado(s) do(s) produtos(s) a partir da importação do XML.
como descrição, preço unitário e total, quantidade, CST, CFOP podem ser visualizados. 
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em “Escolher arquivo”, você será direcionado para área de documentos, onde deverá 
o XML, que, obviamente, deverá ter sido enviado pelo fornecedor antecipadamente. Em seguida, 

volte para o APLWeb e clique em “Enviar arquivo”. 

  

Clique em “Sim” na tela que aparecerá depois, como abaixo: 

 

dado(s) do(s) produtos(s) a partir da importação do XML.
como descrição, preço unitário e total, quantidade, CST, CFOP podem ser visualizados. 
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em “Escolher arquivo”, você será direcionado para área de documentos, onde deverá 
o XML, que, obviamente, deverá ter sido enviado pelo fornecedor antecipadamente. Em seguida, 

 

dado(s) do(s) produtos(s) a partir da importação do XML. Informações 
como descrição, preço unitário e total, quantidade, CST, CFOP podem ser visualizados.  
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Caso houvesse algum produto da importação que estivesse desassociado (ou seja, que não estivesse
cadastrado no APLWeb), apareceria um 
basta clicar em cima do ícone e você será direcionado para uma ficha para realizar o processo de cadastro
do produto e, consequentemente, a associação
 

 
Obs.: Não será possível confirmar a fatura, enquanto ainda houver produtos desassociados.
 
Passo 4. Clique em “Confirmar”. Fin
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Caso houvesse algum produto da importação que estivesse desassociado (ou seja, que não estivesse
, apareceria um ícone de exclamação ( ) para alertar. Para 

e você será direcionado para uma ficha para realizar o processo de cadastro
a associação do item. 

Não será possível confirmar a fatura, enquanto ainda houver produtos desassociados.

inanceiro e estoques serão gerados automaticamente.
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Caso houvesse algum produto da importação que estivesse desassociado (ou seja, que não estivesse 
) para alertar. Para fazer a associação, 

e você será direcionado para uma ficha para realizar o processo de cadastro 

 

Não será possível confirmar a fatura, enquanto ainda houver produtos desassociados. 

ão gerados automaticamente. 
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Passo 5. Clique em “Sim” para finalizar.
 

 
 

5. Material de Suporte: 

http://www.directaweb.com.br/aplweb
fornecedor 
http://www.directaweb.com.br/aplweb
fornecedor 

Importação do XML de fornecedor 

Clique em “Sim” para finalizar. 

 

http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/146-aula-02-importacao

http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/147-aula-03-importacao
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