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CONFIGURAÇÃO DE NFC-E

Para a divulgação dos nossos produtos pelo Brasil, consideramos importante o
desenvolvimento de suporte à NFC-e. Assim, começando por São Paulo, os nossos
clientes poderão emitir Notas Fiscais de Consumidor Eletrónica no decorrer do ano de
2017.

Para poder emitir NFC-e no nosso software, precisará de um certificado A1 e de
estar cadastrado junto à fazenda.

Configuração inicial
1- Ative nas configurações gerais da aplicação XD

2- Selecione à opção “Configurações Gerais” e selecione a opção “Configuração NFCe”
na janela que lhe é apresentada.

3- Irá então surgir a janela a seguir apresentada onde poderá inserir todas informações
necessárias para a NFCe, dando especial enfase à seleção no canto superior direito.
Deverá permanecer como “Homologação” nesta fase de configuração. Só deverá
alterar numa fase posterior, depois de verificar que os documentos estão a ser
corretamente gerados.
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Activar – Serve para activar/desactivar a utilização do Cashlogy a aplicação XD
CSC e CIdToken – Esta informação é obtida juntamente com a fazenda, geralmente
no site online, dedicado à NFCe dessa fazenda.
Chave – Chave do certificado que importará à direita
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4- Após efectuar a configuração, carregue em “Gravar”. A partir do momento que o faça,
com a opção “Ativar servico NFCe” habilitada, todos os fechos de conta, criarão uma
NFCe no servidor que estiver selecionado (neste caso, de Homologação).
A partir deste momento, na pasta Bin/NFCe, dentro da instalação da aplicação poderá ver
os documentos XML que estão a ser enviados e recebidos pelo terminal.

Taxa de Serviço
Será considerado um artigo, por padrão, as taxas relativas à taxa de serviço, não estão
configuradas. Isto deverá ser feito indo no artigo do nº 9003, prestando especial atenção à
aba “Fiscal”.

Modelo de Impressão
Para que o QrCode e a chave de acesso do documento, apareçam na impressão, é
necessário substituir o modelo de impressão para fechos de conta para nfce.dok. Também
é neste modelo que se deverá basear para fazer alterações.

Anulação de documentos
Logo que o NFC-e esteja ativo e sejam emitidos documentos, é possível a anulação a
partir da função BR_CANCELAR_ULTIMO, sendo necessária a escrita de uma justificação
com mais de 15 caracteres.

Estado de documentos
A função NOTAS_FISCAIS_NFCE poderá ser utilizada para ver o estado do envio dos
documentos e reimprimi-los.
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A seguir as funções dos botões:
- Testar comunicação, envia um pedido de teste ao serviço de NFC-e do Estado para
qual a base de dados está configurada.
- Ver Documento, mostra todos os arquivos XML e documentos que foram trocados com o
servidor referentes ao documento selecionado.
- Consultar Online, abre o link que está presente no QrCode.

