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1.

Descrição

Este Procedimento Operacional Padrão define como enviar o XML da NF-e para o cliente pelo APLWeb.

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:
Nº

Nome

Telefone

E-mail

Titular:
1
Substituto:
Titular:
2
Substituto:

3.

Requisitos:

É necessário está conectado com um usuário e senha que tenha permissão para acessar as opções abaixo
descritas. E também, é necessário ter recebido o protocolo de autorização da SEFAZ. Caso não tenha
recebido, não será gerado o XML.
4.

Atividades

Veremos agora como enviar XML da NF-e para o cliente.
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Passo 1. No menu topo, clique na opção “Financeiro”.

Passo 2. Depois de criar a fatura e confirma-la, clique em “Enviar NF-e” para que seja enviada a nota e o
protocolo seja recebido.

Passo 3. Ao enviar a nota e receber o protocolo, aparecerá então a opção “Enviar XML por email”. Clique
nela para que seja enviado o XML para o cliente.

OBS: Essa opção “Enviar XML por email” só aparecerá depois do protocolo da SEFAZ ser recebido.
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Passo 4. Aparecerá então um formulário já preenchido com as informações do email que será enviado,
como o destinatário, os arquivos (tanto em PDF como em XML) e também a mensagem . Para terminar a
operação clique em “Enviar email”.

OBS: Se desejar enviar o email a mais alguma pessoa, basta preencher o campo “Cópia a” com o email
do segundo destinatário.
Ao enviar o email, aparecerá uma mensagem de confirmação do envio deste.

Segue o exemplo de como aparecerá na caixa de email do cliente.

Material de Suporte:

http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/blog-do-aplweb/item/239-enviando-pdf-e-xml-da-notafiscalpara-o-cliente
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