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MANUAL DE NOTA FISCAL ELETRONICA (NF-e) 

A Nota Fiscal eletrônica (NF-e) é um documento utilizado como comprovante de venda 

tanto de serviços como de produtos, sendo assim uma documentação obrigatória para 

escrituração fiscal de empresas. Vale ressaltar que a não emissão deste documento é 

considerada sonegação fiscal. 

 

CADASTRO DE CLIENTE 

Para realizar o cadastro de um Novo cliente, primeiro clique no botão CLIENTE. 

 

 

Depois clique em NOVO. 
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Preencha todos os campos AMARELOS e LARANJADOS, conforme o exemplo: 

 

 

Clique botão SALVAR depois em OK para finalizar o cadastro. 
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CADASTRO DE PRODUTOS 

Realizado o cadastro de clientes, agora você pode realizar o cadastro de seus produtos 

clicando no botão Produto. 

 

 

Depois clique em NOVO 
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Preencha todos os campos AMARELOS, conforme o exemplo e clique em SALVAR. 

 

 

Cadastrado o item, agora podemos cadastrar uma tabela de preço fixa. Para isso selecione a 

tabela desejada e pressione ENTER (do teclado). 
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Você terá a opção de colocar o preço de venda em cima de um percentual do preço de custo, como 

no exemplo em que estamos aplicando uma porcentagem de 300%. Assim o sistema gera 

automaticamente o valor final de venda 

 

 

Caso você tenha o preço de venda já em mãos, pressione ENTER duas vezes, chegando ao último 

retângulo e especifique o preço de venda em REAIS. 
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Aperte o ENTER para inserir o preço na tabela. 

 

Você pode também cadastrar um código de barras no seu produto. Na listagem em azul à direita, 

Mais Opções, clique opção CODIGO DE BARRAS. 
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Se você trabalhar com código de barras, pode digitá-lo no espaço especifico indicado na imagem 

abaixo. Preencha em QT. ESTOQUE a quantidade do item que está cadastrando. Caso não queira 

que este item alimente a entrada do estoque, preencha o campo com “0”. 

 

 

Caso você não utilize código de barras, repita o CODIGO DO PRODUTO no campo CODIGO DE 

BARRAS. 
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Preenchidos os campos, com o cursor no quadro da Qt. Estoque pressione o ENTER. 

Feche a tela no X ao lado, clique novamente em SALVAR. 

 

 

Agora para verificar a tabela de impostos do seu item clica na linha azul circulada: 
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Neste momento devem ser cadastrados os impostos referentes ao produto em questão. O 

SIEM possui uma vasta gama de configurações, podendo ter seus impostos cadastrados 

por UF, CFOP, CLIENTE, entre outros. 

Obs.: Por uma questão de segurança, nós da Soften Sistemas não preenchemos nenhum 

imposto para os clientes, todas estas informações devem ser passadas pela contabilidade 

da empresa contratante. 

 ICMS: 

 

 IPI: 
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 PIS: 

 

 COFINS: 
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EMITINDO A NF-E 

Para emitir a NF-e você deve clicar na seta ao lado de VENDA, e clicar em NOTA FISCAL: 

 

 

Depois clique em NOVO. 
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Na tela PRINCIPAL, devem ser preenchidos todos os campos amarelos, conforme a 

imagem: 

 

Depois que todos os campos da primeira aba forem preenchidos, clique em PRODUTOS E 

SERVIÇOS, localize o item que deseja vender clicando em LOCALIZAR 

PRODUTO/SERVIÇO, coloque quantidade e valor unitário (caso não esteja cadastrado no 

item). 

 

  

 

 

  



                  
 

Rua Donato Vissechi, 417                                                                                                  (11) 3522-9234 
Centro – José Bonifácio – SP                 www.SoftenSistemas.com.br                        (21) 4063-9103  
CEP – 15.200-000                                                                                                                (61)4063-9165 

Em seguida pressione ENTER no campo V. Unitário, para que o produto caia na listagem 

inferior. Repita o processo para os demais itens 

 

Depois de inseridos todos os produtos, clique na terceira aba, TOTAIS E IMPOSTOS, e 

confira a tributação da nota em questão, depois marque PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO 

FINALIZAR (para exibir uma previa da mesma para conferencia) e finalize a nota no botão 

FINALIZAR. 
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E em seguida aparecerá a PRÉ-VISUALIZAÇÃO da nota fiscal, neste momento é muito 

importante conferir todos os dados, pois a partir do momento em que a mesma for 

autorizada, nenhuma alteração mais poderá ser feita. 

 

Após conferir e certificar- se que está tudo certo com a NF-e feche à prévia e clique no 

botão GERENCIADOR. 
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Selecione o certificado e clique no botão OK. 

 

 

Selecione a nota fiscal que deseja transmitir e clique no botão 1- TRANSMITIR NFe, e em 

seguida clique em OK. 

 

Selecione a nota novamente e clique em 2- CONSULTA AUTORIZ. 
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Após assinar e autorizar sua NF-e, você pode imprimir e enviar por e-mail 

automaticamente, basta clicar em 3-IMPRIMIR E E-MAIL: 

 

 

Em seguida aparecerá a seguinte mensagem, se você desejar enviar a NF- e em PDF e 

XML para o E-mail do cliente, basta clicar em SIM, caso contrario cliquem e NÃO. 
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Em seguida a nota estará pronta para IMPRESSÃO ou para ser salva em PDF. 
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EXPORTANDO ARQUIVOS XML 

 

É comum em escritórios de contabilidade que os contadores peçam aos seus clientes os 

arquivos XML das notas do mês para fazerem a escrituração fiscal e o calculo dos 

impostos devidos. 

Para exportar todos os arquivos do SIEM, selecione o período desejado, relativo ao mês, e 

clique em LOCALIZAR. 

 

 

Listadas todas as notas, clique em EXPORTAR TODOS XML. 
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Em seguida localize o diretório onde deseja salvar os arquivos, ou clique no botão Criar Nova 

Pasta, renomeie a mesma com um descritivo relacionado aos arquivos e clique em OK. 
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CARTA DE CORREÇÃO NA NF-e 

A carta de correção pode ser emitida em um período de 720h (30 dias) após a autorização 

da NF-e. Tem como objetivo corrigir informações presentes na DANFE, desde que não 

implique em alterar valores da mesma. 

Vale lembrar também que a Carta de correção não altera campo nenhum na impressão da 

DANFE, ela serve apenas como um apêndice a ser anexado na nota fiscal. 

Para fazer uma carta de correção no SIEM, clique no botão GERENCIADOR. 

 

 

 

Selecione o certificado digital e pressione OK 
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Selecione a NF-e e clique no botão EVENTO. 

 

 

Na tela seguinte você deve selecionar a opção CARTA DE CORREÇÃO, e em seguida 

clique no botão NOVO EVENTO. 
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Preencha o campo Descrição do evento com as alterações que deseja fazer na NF-e, e 

clique em ENVIAR E AUTORIZAR para confirmar a ação. 

 

 

A partir do momento em que for autorizado o evento, o botão EMITIR COMPROVANTE 

será habilitado, e você pode imprimir o comprovante com o protocolo de autorização. 
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O comprovante pode tanto ser IMPRESSO quanto salvo em PDF, basta selecionar a opção 

desejada abaixo. 
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CANCELAMENTO DA NF-e 

O cancelamento da NF-e só poder ser realizado em um prazo de 24h a partir da data de 

autorização, mas certifiquem-se da legislação vigente em seu estado, alguns estados como 

Mato Grosso possuem algumas particularidades e só permitem o cancelamento dentro de 

2h a partir da autorização da mesma. 

Para fazer um cancelamento no SIEM, clique no botão GERENCIADOR 

 

Selecione o certificado digital e pressione OK. 
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Selecione a NF-e e clique no botão EVENTO. 

 

 

Na tela seguinte você deve selecionar a opção CANCELAMENTO, e em seguida clique no 

botão NOVO EVENTO. 

 

 

  



                  
 

Rua Donato Vissechi, 417                                                                                                  (11) 3522-9234 
Centro – José Bonifácio – SP                 www.SoftenSistemas.com.br                        (21) 4063-9103  
CEP – 15.200-000                                                                                                                (61)4063-9165 

Preencha o campo Descrição do evento com o motivo para o qual é necessário o 

cancelamento da NF-e, e clique em ENVIAR E AUTORIZAR para confirmar a ação. 

 

 

 

A partir do momento em que for autorizado o evento, o botão EMITIR COMPROVANTE 

será habilitado, e você pode imprimir o comprovante com o protocolo de autorização. 
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O comprovante pode tanto ser IMPRESSO quanto salvo em PDF, basta selecionar a opção 

desejada abaixo. 
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DUVIDAS E SUPORTE 

Clientes Soften contam com o melhor suporte técnico da América latina! Sempre que 
for necessário, entrem em contato conosco por um de nossos canais de atendimento! 

 

 

 

Ou acesse o Chat em: 

https://www.softensistemas.com.br/suporte/ 

 

 


