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1.

Descrição

Este Procedimento Operacional Padrão define como enviar o XML da NF-e para o contador 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 contador.
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Passo 1. No menu topo clique na opção XMLs.

Passo 2. Ao clicar nessa opção, aparecerá uma lista com várias páginas. Clique na pasta “Enviadas”.

Passo 3. Depois clique em “Aprovadas”.

Passo 4. Em seguida, escolha a pasta do mês que você deseja enviar os XMLs e clique no ícone ao
lado esta para compactar a pasta.

Passo 5. Aparecerá uma mensagem de confirmação da operação. Clique em “Sim”.
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Passo 6. Ao compactar a pasta, aparecerá dois ícones distintos , clique no ícone

1.0

para enviar o email.

Detalhamento dos ícones
Baixar o arquivo compactado
Enviar email

Passo 7. Depois de clicar no ícone
email. Clique em “Sim”.

, aparecerá uma mensagem para uma segunda confirmação do

Passo 8. Em seguida, aparecerá um pequeno formulário com o arquivo anexado, um texto modelo e
algumas informações a serem preenchidas. Preencha os campos desejados e clique em “Enviar email”.

Ao enviar o email, aparecerá uma mensagem de confirmação. Como mostrada a seguir:
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Observe como o email chegará na caixa de entrada do contador:

Material de Suporte:

http://directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/145-aula-03-enviando-xmls-ao-contador-mensalmente
http://directaweb.com.br/aplweb/index.php/component/k2/item/31-enviando-arquivos-xmls-das-nf-egeradaspelo-aplweb-ao-contador
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