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1.

Descrição

Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias de como fazer a importação do XML
nas faturas de clientes.
Essa ação irá contribuir para uma implantação mais simples e eficaz. Isso por que ao importar o arquivo,
irá puxar todos os dados que o compõem. Dentre eles dados de cadastro de clientes, produtos e
transportadoras, além de puxar o sequencial das notas e gerar o financeiro da nota importada.
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 criar e confirmar faturas
e criar produtos e pessoas.

4.

Atividades:

Abaixo passo a passo:
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Passo 1. No menu do topo clique na opção Financeiro.

Passo 2. No menu lateral “Faturamento”, clique na opção Importar de um XML.

Passo 3. Abaixo da ficha de preenchimento de uma nova fatura, existe a opção de “Importar um arquivo
XML”. Para isso, (I) selecione o Estoque/Filial/Loja que sairá os produtos da nota, (II) clique em
“Procurar”, (III) selecione o arquivo desejado e, por fim, (IV) clique em “Enviar arquivo”, como mostrado
nas imagens abaixo.
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OBS.: Para baixar o arquivo XML através da chave, clique em “Clique aqui para baixar o arquivo XML
através da Chave direto da base da SEFAZ”. Logo em seguida, você será direcionado ao site FSist.
Digite a chave e o código da imagem e clique em “Consulta Nota”.

Para fazer o download do XML, clique em “Download XML sem certificado”.
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Lhe será dada a opção de salvar o arquivo XML no seu computador. Salve-o para que possa importá-lo no
sistema da forma mostrada neste passo.

Passo 4. Posteriormente, lhe será mostrada a ficha completa da fatura que acaba de ser importada pelo
arquivo XML. Clique em “Confirmar” para validá-la.

Passo 5. Clique em “Sim” para uma segunda confirmação.
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