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1. Descrição 

Este Procedimento Operacional Padrão define os passos necessários para o envio da nota fiscal de 
consumidor eletrônica. 
 
 

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: 

É necessário está conectado com um usuário e senha que tenha permissão para acessar as opções abaixo 
descritas. Além disso, é necessário ter o certificado digital A1 instalado no APLWeb, as informações 
fiscais(Código CSC e Token) devidamente preenchidas e os dados dos clientes completos. 
 
 

4. Atividades: 

Abaixo estão os passos necessários para o envio da NFC-e. 
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Passo 1. No menu topo, clique na opção “PDV”. 
 

 
 

Passo 2. Em seguida, será aberta uma nova janela pedindo o login e a senha de acesso ao ponto de 
vendas. Preencha o que é pedido e realize a venda normalmente. 
 

 
 
OBS: Para mais informações de como realizar uma venda no PDV, leia o POP-1511.0022 - Vendas no PDV 
a partir de um pedido feito no APLWeb. 
 
Passo 3. Depois de concluir a venda, aparecerá quatro opções. Dentre elas a de enviar NFC-e, clique na 
mesma.  
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Por fim, será emitida a NFC-e e automaticamente enviada por email para o cliente. Veja a seguir como 
ficará a DANFE da NFC-e: 
 

 
 
OBS: Após  emitir a NFC-e, caso você deseje imprimí-la novamente. Basta acessar o menu “Financeiro” , 
a opção “Análise de faturamento” , localizar a fatura e clicar na opção “Imprimir DANFE NFC-e”. 
 

 


