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1 Introdução

1.1 O que é o Hábil Enterprise NFC-e Gratuito

O Hábil Enterprise NFC-e Gratuito é um software voltado para a emissão de Nota Fiscal do
Consumidor Eletrôncia, NFC-e. Robusto, rápido e seguro, contando com uma interface moderna e
agradável é uma excelente opção para gerenciar a emissão de NFC-e.

A NFC-e é um documento de existência exclusivamente digital, emitido e armazenado eletronicamente,
com o objetivo de documentar as operações comerciais de venda presencial ou venda para entrega em
domicílio a consumidor final (pessoa jurídica ou física). Gradativamente, conforme houver a adesão dos
Estados ao projeto, a NFC-e vai substituir a nota fiscal de venda a consumidor, modelo 2, e o cupom
fiscal emitido por ECF.

Benefícios para o Contribuinte Emissor da NFC-e
· Redução de custos de impressão;
· Uso de papel não certificado, com menor requisito de tempo de guarda; 
· Uso de Impressora não fiscal, térmica ou a laser;
· Redução de custos de envio do documento fiscal;
· Redução de custos de armazenagem de documentos fiscais;
· Simplifica as obrigações acessórias: Dispensa de Autorização para Impressão de Documentos Fiscais –

AIDF para NFC-e, dispensa de impressão de Redução Z e Leitura X, Mapa Resumo, Lacres,
Revalidação, Comunicação de ocorrências, Cessação, etc;

· Dispensa da figura do interventor técnico;
· Transmissão em tempo real ou on-line da NFC-e para o Web Service; 
· Permite o envio da NFC-e por email; 
· Não há necessidade de autorização prévia do equipamento a ser utilizado;
· Flexibilidade de expansão de PDV;  

Benefícios para a Sociedade
· Redução do consumo de papel, com impacto positivo no meio ambiente;
· Incentivo ao uso de novas tecnologias;
· Padronização dos relacionamentos eletrônicos entre empresas;
· Surgimento de oportunidades de negócios e empregos na prestação de serviços ligados à Nota Fiscal

Eletrônica de Serviços.

Como trata-se de um emissor Gratuito de NFC-e, o Hábil Enterprise NFC-e Gratuito possui
recursos limitados, nele você poderá cadastrar produtos, clientes e as informações básicas da sua
empresa, além de emitir a NFC-e.

1.2 Requisitos do Sistema

O Hábil Enterprise NFC-e Gratuito foi desenvolvido para rodar, principalmente, nos  Sistemas
Operacionais Windows XP e Windows 7. No entanto, sabemos que ele funciona normalmente nos
seguintes ambientes:

· Windows XP
· Windows Vista
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· Windows 7
· Windows 8
· Windows 2000
· Windows 2003 Server
· Windows 2008 Server

Infelizmente, o programa NÃO poderá ser utilizado em versões mais antigas do Windows, tais como:

· Windows 95
· Windows 98
· Windows NT
· Windows ME

A configuração mínima recomendada para rodar o Hábil Enterprise NFC-e Gratuito:

Item Especificação

Velocidade de Clock do Processador 1,6 GHz

Memória RAM 1 GB

Espaço Livre no HD 200 MB

Resolução de Vídeo 1024 x 768 pixels

Link de Internet 128 Kb livre

A  configuração  considerada  ideal  para  um  bom  desempenho  do  Hábil  Enterprise  NFC-e
Gratuito:

Item Especificação

Velocidade de Clock do Processador 2,8 GHz

Memória RAM 2 GB

Espaço Livre no HD 2 GB

Resolução de Vídeo 1280 x 1024 pixels

Link de Internet 1 Mb livre

1.3 Como Instalar

As  orientações  abaixo  devem  ser  utilizadas  para  fazer  a  instalação  e  configuração  do  Hábil
Enterprise NFC-e Gratuito. São 3 passos simples e rápidos que você precisa executar para ter o
programa pronto para ser usado na sua empresa. Antes de  prosseguir,  tenha  em  mente  os  seguintes
conceitos:

· Computador  Servidor:  É  o  computador  que  armazenará  o  banco  de  dados  do  programa.  Não

necessariamente precisa rodar o Hábil Enterprise NFC-e Gratuito;

· Computador Estação: São as demais máquinas de rede que farão uso do Hábil Enterprise 

NFC-e Gratuito, acessando o banco de dados do servidor;
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Se você não for usar o software em rede, por favor, execute os procedimentos somente até o passo 2.
Dessa forma, o programa será instalado apenas em uma máquina.

Passo 1: Download do Instalador

Faça  o  download  do  arquivo  de  instalação  do  NFC-e  Gratuito  através  do  site  http://www.
habilenterprise.com.br/nfc-e,  basta  clicar  sobre  o  botão  Instalador  do  NFC-e  Gratuito.
Recomendamos  que  o  download  seja  feito  diretamente  no  computador  que  será  o  servidor  do
programa.

Passo 2: Instalação no Computador Servidor

Após o download,  execute  o  arquivo  SetupHabilGratuito.exe  baixado,  no  computador  servidor  do

Hábil  Enterprise  NFC-e  Gratuito,  ou  seja,  o  computador  que  armazenará  o  banco  de
dados.

ATENÇÃO!

É extremamente importante que a instalação do programa seja feita primeiramente no servidor. Ao
executar o arquivo de instalação, você verá a seguinte tela:

Clique no botão Avançar para prosseguir com a instalação. Clique neste mesmo botão até chegar
na tela abaixo:

http://www.habilenterprise.com.br/nfc-e
http://www.habilenterprise.com.br/nfc-e
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Certifique-se de que as três opções desta tela estejam marcadas e clique em Avançar. Utilize este
mesmo botão até concluir a instalação do programa. Ao final da instalação, será exibida a seguinte
tela:
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Deixe a opção Executar o Hábil Enterprise marcada e clique em Concluir  para testar a instalação e
verificar se o programa está funcionando corretamente. O programa deve exibir a tela abaixo:

Utilize o login (usuário) ADMIN e a senha 1 para abri-lo na primeira vez. Você poderá cadastrar
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outros usuários e senhas através do console de configuração do Hábil Enterprise NCF-e
Gratuito disponível no Painel de Controle do Windows. Basta abrir o Painel de Controle e clicar
duas vezes no ícone Configurações do Hábil Enterprise, feito isso basta acessar a área Usuários. 

Passo 3: Instalação no(s) Computador(es) Estação

Atenção!

Para emissão de NFC-e em mais de um computador é necessário que você possua um Certificado
Digital  para  cada  um  deles.  Caso  queira  emitir  NFC-e  em  vários  computadores  com  o  mesmo
Certificado  Digital  será  necessário  o  auxilio  do  suporte  técnico,  o  qual  precisa  ser  contratado
previamente.

O procedimento para instalação em todos os computadores estação é exatamente o mesmo. Copie
o  arquivo  SetupHabilGratuito.exe  para  o  computador  estação  (ou  faça  um  novo  download,  se
necessário) e execute-o.

Avance com a instalação até chegar na tela abaixo:

No campo Instalação completa do Hábil Enterprise escolha a opção Estação.  Certifique-se  de  que
apenas  a  opção  Programas,  Imagens,  Help  e  Manuais  esteja  marcada,  conforme  demonstrado
abaixo:
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Utilize o botão Avançar até receber a seguinte mensagem:

Clique em OK. Ao fazer isso será aberta uma tela solicitando a  localização  de  um  arquivo.  Nesta
tela, acesse o computador servidor (onde o programa foi instalado anteriormente) e procure pela
pasta Servidor Habil Enterprise que foi compartilhada naquele computador. Ao abri-la, selecione o
arquivo Habil.Setup e clique no botão Abrir.

Aguarde o carregamento das informações até que a tela abaixo seja mostrada:
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Mantenha a opção Executar o Hábil Enterprise marcada e clique em Concluir  para  abrir  o  Hábil
Enterprise  NFC-e  Gratuito.  Será  exibida  a  tela  de  login.  Entre  com  o  usuário  ADMIN  e
senha 1, ou com o nome de usuário e senha que você já cadastrou no computador servidor.

1.4 Faça o Backup dos seus Dados

Por favor, lembre-se sempre disso:

· Todos os computadores podem falhar eventualmente - a única questão é quando;
· Todos os hard disks (HDs) podem falhar eventualmente - a única questão é quando;
· Quedas e picos de energia podem fazer você perder ou danificar seus dados;
· O uso impróprio de utilitários do Windows podem fazer você perder seus dados;
· Vírus podem danificar ou apagar seus dados;
· Erros no HD ou falhas de memória podem fazer você perder ou danificar seus dados;

Existem muitos exemplos do que pode acontecer, mas o fato é: para se proteger  de  danos ou a  perda
dos seus dados, você  precisa  manter  uma  cópia  de  segurança  (backup)  atualizada  dos  dados  do  seu
computador.

Você  pode  (e  deve)  fazer  backup  dos  dados  toda  vez  que  sair  do  Hábil  Enterprise  NFC-e
Gratuito, no final do dia, ou quando julgar necessário.

Nós  recebemos  inúmeros  casos  de  clientes  informando  que  o  computador  estragou,  que  o  HD
apresentou  problemas,  que  os  dados  foram  acidentalmente  apagados,  que  os  computadores  foram
roubados, além de muitas outras situações que estão fora do nosso controle.
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Se você não tiver cópia de segurança (backup) dos seus dados, não há nada  que  nós  possamos  fazer
para ajudar você a recuperá-los.

É importante lembrar também que você faça backup's no HD e também em  outras  mídias  fora  do  seu
computador, como por exemplo: CDs, DVDs, Pendrives, HDs externos, outros computadores (via  rede),
etc.

Para realizar um backup do Hábil Enterprise NFC-e Gratuito você pode utilizar a tela disponível
no menu principal do programa, na opção Backup. A tela abaixo mostra a localização desta opção:

Ou ainda utilizar o console de configuração  do  Hábil  Enterprise  NFC-e  Gratuito  disponível  no
Painel  de  Controle  do  Windows.  Basta  abrir  o  Painel  de  Controle  e  clicar  duas  vezes  no  ícone
Configurações do Hábil Enterprise.

A restauração do backup apenas poderá ser feita através do console de configuração. Clique na  opção
Backup, marque a opção Restaurar Backup e clique no botão Restaurar Backup.

ATENÇÃO ! Ao fazer isso, todos os dados atuais serão substituídos pelos dados existentes no backup.
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2 Usando o Hábil Enterprise NFC-e Gratuito

2.1 Tela Inicial

Ao executar o Hábil Enterprise NFC-e Gratuito, a seguinte tela será apresentada. Você pode
abrir o Emissor de NFC-e, cadastrar sua empresa, produtos e clientes. Além de emitir relatórios,
configurar o envio de emails e acessar a ajuda.

· Emissor de NFC-e: Abre o Emissor de NFC-e;

· Empresas: Abre a tela de Cadastro de Empresas;

· Clientes: Mostra a tela de Cadastro de Clientes;

· Produtos: Irá abrir a tela de Cadastro de Produtos;

· Relatórios: Abre a tela de relatórios;

· Configurar envio de e-mails: Abre a Configuração de Emissão de E-mail;

· Ajuda: Abre o arquivo de ajuda do Hábil Enterprise NFC-e Gratuito;
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2.2 Cadastros

2.2.1 Empresas

Utilize esta tela para efetuar o cadastro da sua empresa no sistema. As informações inseridas nessa tela
são necessárias para emitir a NFC-e.

Dados importantes desta tela

Na tela de cadastro de Empresas é importante lembrar de preencher os campos existentes na área
 Básicos, Endereço, Valores Padrão e Impostos.
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Na área Básicos preencha os campos com as informações básicas da sua empresa, CNPJ, IE, Nome
Fantasia, Razão Social, Código de Regime Tributário entre outras informações, como mostra a tela
abaixo.
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Na área Endereço preencha os campos com as informações do endereço da sua empresa, CEP,
Endereço, Complemento, Número, Bairro, Cidade e UF, como mostra a imagem abaixo.
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Na área Valores Padrão preencha os campos Número atual com o número da última NFC-e
emitida, caso não tenha emitido nenhuma informe o número 0 (zero), e o número da Série atual.
Como mostra o exemplo abaixo.
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Na área Impostos preencha os campos com as informações necessárias.

· Faz retenção de CSLL, COFINS e PIS/PASEP: Marque esta opção caso necessite reter estes
impostos. Lembre-se de preencher os próximos campos com as alíquotas de cada imposto para
que as retenções sejam calculadas corretamente;

· % CSLL: Informe a alíquota de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido;

· % COFINS: Informe a alíquota de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social;

· % PIS/PASEP: Informe a alíquota do Programa de Integração Social / Programa de Formação de
Patrimônio do Servidor Público;

· % Custo Fixo: Informe o percentual de custo fixo a ser utilizado no cálculo  do  Preço  de  Venda
dos produtos;

· % ICMS Frete: Informe a alíquota do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de
Serviços (sobre o frete);

· % de IRRF: Informe a alíquota do Imposto de Renda Retido na Fonte;

· % de ISS: Informe a alíquota do Imposto Sobre Serviços;

· ICMS Padrão: Cadastre as variações de ICMS a serem utilizadas nas vendas. Os dados lançados
nesta  lista  serão  usados  quando  você  realizar  vendas  com  produtos  que  não  possuem  ICMS
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definidas em seu cadastro;

2.2.2 Clientes

A tela de clientes será utilizada para cadastrar os clientes da sua empresa. Ao cadastrar é interessante
preencher o máximo de informações possíveis sobre cada um deles, dessa forma será mais fácil
localizar um cliente na hora de fazer uma pesquisa.

A  tela  de  clientes  do  Hábil  Enterprise  NFC-e  Gratuito  permite  o  cadastro  tanto  de  pessoas
físicas quanto jurídicas. Na aba 1.Principal, que fica dentro da  área  Básicos,  você  encontrará  o  campo
Tipo Pessoa. Antes de iniciar o cadastro do cliente, escolha o formato do cadastro (Física  ou  Jurídica).
Os campos  da  tela  serão  ajustados  automaticamente  conforme  o  tipo  de  pessoa  escolhido.  Para  que
seja  possível  cadastrar  um  serviço,  você  deve  iniciar  clicando  no  sinal  de  + na  barra  de  navegação,
disponível no rodapé da tela de cadastro.

Abaixo você encontra mais informações sobre alguns dados importantes da tela de cadastro de clientes.

Dados importantes desta tela

Para  que  a  emissão  de  NFC-e  seja  feita  corretamente  você  deverá  preencher  os  campos
disponíveis nas áreas Básicos e Endereços.
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Na  área  Básicos  preencha  os  campos  da  aba  1.Principal  com  algumas  informações  básicas  do
cliente, tais como  Tipo  Pessoa,  Nome,  Data  Nascimento,  Natural  de,  Telefones,  como  mostra  a
imagem abaixo. 

Na aba 2.Outros preencha os campos Identidade e CPF, como mostra a imagem abaixo. Para que o
cliente seja impresso na DANFE da NFC-e será necessário preencher o campo CPF.
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Na área Endereço, aba 1.Endereço Principal preencha os campos com as informações básicas do
endereço do cliente, como CEP, Endereço, Número, Bairro, Cidade e UF, como mostra a imagem
abaixo. Para que o endereço do cliente seja impresso na DANFE da NFC-e você deve preencher os
campos Endereço, Cidade, Bairro e UF.
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2.2.3 Produtos

Esta  tela  deverá  ser  usada  para  cadastrar  os  Produtos  que  a  sua  empresa  vende.  Ao  cadastrar,
sugerimos que você preencha o máximo de informações possíveis sobre cada produto, isso irá facilitar a
pesquisa de produtos. Para que seja possível cadastrar um produto, você deve iniciar clicando no  sinal
de + na barra de navegação, disponível no rodapé da tela de cadastro.

Dados importantes desta tela

Na tela  de  cadastro  de  produtos  é  importante  lembrar  de  preencher  os  campos  disponíveis  nas
áreas Básicos e Impostos.
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Na área Básicos, aba 1.Principal, preencha os campos Descrição, Tipo, GTIN e na lista de códigos
insira o código NCM relacionado ao produto, como mostra a imagem abaixo.
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Na aba 3.Preços informe o Preço de Custo e o Preço de Venda do produto.
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Nesta tela também é importante que você defina os impostos referentes a cada produto. Acesse a
área  Impostos  e  preencha  os  campos  existentes,  lembrando  que,  caso  você  não  defina  as
variações  do  ICMS  no  cadastro  do  produto,  serão  usadas  as  variações  cadastradas  na  tela  de
Empresas  (recomendamos  que  verifique  o  preenchimento  de  Impostos  com  o  Contador  de  sua
empresa).
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2.2.4 Serviços

Caso você seja emissor da cidade de Manaus - AM, poderá realizar vendas de Serviços também, e usará
essa  tela  para  cadastrá-los.  Ao  cadastrar,  sugerimos  que  você  preencha  o  máximo  de  informações
possíveis sobre cada serviço, isso irá facilitar a pesquisa de serviços. Para  que  seja  possível  cadastrar
um serviço, você deve iniciar clicando no sinal de + na barra de navegação, disponível no rodapé da tela
de cadastro.

Dados importantes desta tela

Na  tela  de  cadastro  de  produtos  e  serviços  é  importante  lembrar  de  preencher  os  campos
disponíveis nas áreas Básicos e Impostos.
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Na área Básicos, aba 1.Principal, preencha  os  campos  Descrição,  selecione  o  tipo  como  Serviço,
GTIN e na lista de códigos insira o  código  NCM  relacionado  ao  produto,  como  mostra  a  imagem
abaixo.
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Na aba 3.Preços informe o Preço de Custo e o Preço de Venda do serviço.
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Nesta tela também é importante que você defina os impostos referentes a cada Serviço. Acesse a
área Impostos e preencha os campos existentes, lembrando que é obrigatório o preenchimento do
ISS,  PIS  Saídas  e  COFINS  Saídas.  Referente  ao  ICMS,  caso  você  não  defina  as  variações  no
cadastro do serviço, serão usadas as variações cadastradas na tela de Empresas (recomendamos
que verifique o preenchimento de Impostos com o Contador de sua empresa).
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2.3 Emissor de NFC-e Gratuito

2.3.1 Configurando o NFC-e Gratuito

Antes de iniciar a utilização um assistente será exibido para auxiliar na configuração do Hábil
Enterprise NFC-e Gratuito. 

Lembrando que para poder configurar o emissor de NFC-e seu computador deve estar conectado a
internet. Veja abaixo o passo a passo da configuração.

Nesta tela o assistente será apresentado, clique no botão Próximo >> para avançar para o passo 2.

No 2o passo, você selecionará a UF e Cidade da sua empresa.
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Caso você seja de Manaus - AM, o campo Tipo de Emissão de Notas ficará disponível, selecione
conforme sua situação. Caso você deixe Notas apenas Produtos ou Notas com Produtos e Serviços, será
necessário informar uma Inscrição Estadual no próximo passo, caso você selecione Notas apenas
Serviços, o campo Inscrição Estadual ficará desabilitado, não sendo necessário o preenchimento dele.
Clique sobre Produtos e Serviços para saber mais informações sobre o cadastro. 



Usando o Hábil Enterprise NFC-e Gratuito 31

Koinonia Software

Preencha os campos com as informações da sua empresa nos passos 3 e 4, caso você já tenha
preenchido essas informações no cadastro da empresa elas serão carregadas automaticamente. Após o
preenchimento dos campos clique no botão Próximo >> para avançar ao passo 5.
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Nesta etapa, o preenchimento dos campos somente são necessários se a internet de sua empresa for
controlada por um servidor Proxy. Caso sua empresa não possua esse tipo de controle apenas ignore
essa configuração, clique no botão Próximo >> para avançar para o passo 6.
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Preencha o Código de Segurança. O Código de Segurança é um código alfanumérico usado para garantir
a autoria e a autenticidade do DANFE NFC-e, gerado pela Secretaria da Fazenda do Estado do emitente,
é utilizado em ambiente de Produção e homologação.  No início o preenchimento desse campo somente
era necessário para a emissão de notas no ambiente de Produção, mas isso mudou a pouco tempo,
sendo necessário o preenchimento desse campo para emissão em Homologação(Sem validade Fiscal) e
Produção(Com validade Fiscal). Para maiores informações sobre o Código de Segurança, entre em
contato com seu Contador. 

As outras opções marque conforme sua necessidade, escolha a impressora que irá realizar a impressão
da DANFE e configure o e-mail para envio ao final da venda.

Caso você queira enviar a NFC-e emitida por e-mail para seu cliente, marque a opção Pede envio por e-
mail depois da venda e clique em Configurar e-mail. Acesse a seção Configurando a Emissão de E-mails
deste manual para saber mais.
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Verifique se as informações digitadas no passo 3 estão corretas. Se as informações da sua empresa
estiverem corretas, clique no botão Cadastrar, caso contrário clique no botão << Voltar para corrigir os
dados.
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Aguarde, o sistema irá efetuar o cadastro da sua empresa, enviando os dados informados para o web
service que irá gerenciar o envio da NFC-e.

Após o assistente cadastrar os dados da sua empresa no web service você será direcionado ao passo 9,
nele será necessário localizar o seu Certificado Digital. Ao clicar em Escolher Certificado Digital, será
mostrado os certificado instalados na própria máquina, caso seja mostrado nenhum certificado,
possivelmente ele não tenha sido instalado(Tipo A1) ou conectado(Tipo A3) na máquina.
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O Hábil Enterprise NFC-e Gratuito está pronto para ser utilizado, clique no botão Finalizar para
fechar o assistente.

2.3.2 Configurando a Emissão de E-mail

A configuração de Emissão de E-mail do Hábil Enterprise NFC-e Gratuito pode ser feita através
de dois locais. Através da tela inicial, acessando Configurar envio de e-mails, ou no Assistente de
Configuração do Emissor Gratuito, passo 06.
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Selecione a opção Usar Gerenciador Padrão do Windows caso deseje enviar através do seu cliente já
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configurado, como o Outlook ou o Thunderbird. Se a opção Usar o Hábil Enterprise for selecionada, você
deve configurar os seguintes dados:

· Endereço de E-mail: Informe o endereço de e-mail que será usado para os envios;

· SMTP: Preencha esse campo com o endereço do servidor SMTP;

· Usuário: Preencha com o usuário de acesso ao e-mail;

· Senha: Escreva a senha utilizada para acesso ao e-mail;

· Porta: Informe a porta de conexão ao servidor;

· Usa Autenticação: Marque a opção para utilizar autenticação;

· Testar Envio: Clique neste botão para testar a conexão ao servidor de e-mail.

2.3.3 Alterando as Configurações do NFC-e

Para acessar as configurações do Hábil Enterprise NFC-e Gratuito, no Emissor de NFC-e vá
em NFCe > Configurações.
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Utilize está tela para alterar as informações de configuração da emissão de NFC-e.
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Opções Principais
· Ambiente: Selecione o ambiente em que serão emitidas as NFC-e's;

· Código de Segurança: Informe o Código de Segurança que a SEFAZ gerou para sua empresa;

· Alterar Certificado: Clique neste botão para selecionar o Certificado Digital;

Proxy (caso sua empresa não utilize proxy para se conectar  a internet, deixe os próximos 4
campos em branco)
· Endereço Proxy: Informe o endereço do servidor proxy. Caso sua empresa não utilize proxy para se

conectar a internet, deixe o campo em branco;

· Porta: Informe a porta utilizada pelo servidor proxy. Caso sua empresa não utilize proxy para se
conectar a internet, deixe o campo em branco;

· Usuário: Informe o nome do usuário proxy. Caso sua empresa não utilize proxy para se conectar a
internet, deixe o campo em branco;

· Senha: Informe a senha do usuário proxy. Caso sua empresa não utilize proxy para se conectar a
internet, deixe o campo em branco;
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Outras Opções
· Observações: Insira as observações que irão sair nas informações complementares da NFC-e;

· URL Sefaz: Informe a URL da Sefaz do seu estado;

· Pede o CPF/CNPJ do cliente quando não informado: Selecione essa opção para que seja solicitado o
CPF/CNPJ quando o cliente não estiver cadastrado;

· Envia as NFCe emitidas em contingência sempre que possível: Caso haja NFC-e's emitidas em
contingência, ao conectar na internet novamente, será exibida uma mensagem solicitando o envio
dessas NFC-e's;

Opções de Impressora
· Impressora: Selecione a impressora que será impresso o DANFE de venda da NFC-e;

· Imprime DANFE detalhado: Marque está opção para imprimir os produtos na DANFE;
 
· Imprime DANFE resumido: Marque caso não deseje imprimir os produtos na DANFE;

· Decidir no final da venda: Marque está opção para decidir no final da venda;

· Imprime duas vias do DANFE: Marque está opção para imprimir duas vias da DANFE;

Opções de E-mail
· Pede envio por e-mail depois da venda: Caso você queira enviar a NFC-e emitida por e-mail para seu

cliente;

· Configurar Envio de E-mail: Clique para abrir as Configurações de Emissão de E-mail.

2.3.4 Emitindo NFC-e

Utilize esta tela para fazer as vendas/emissão de NFC-e.
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Antes de iniciar as vendas você deverá abrir  o caixa do Hábil Enterprise NFC-e Gratuito, para
isso basta clicar no botão Caixa (F3) em seguida na opção Abertura do Caixa.
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Depois de abrir  o caixa, o recurso Abre Venda (F4) será habilitado no topo da tela. Ao abrir  uma nova
venda você observará que os campos relacionados aos dados da venda foram liberados para que você
possa preenchê-los. Observe a imagem e as explicações abaixo:

· Cliente: Digite o nome ou o código do cliente. Utilize o botão  para usar a pesquisa de clientes ou o

botão  para cadastrar um novo cliente;

· Produto: Digite o código do produto. Neste campo você poderá utilizar um leitor de código de barras
para inserir o produto na venda;

· Qtde: Digite a quantidade do produto a ser vendido;

· Preço: Mostra o preço de venda do produto;

· Desconto: Se os descontos do  produto  estiverem  configurados,  você  poderá  digitar  o  percentual  de
desconto a ser aplicado no valor do produto;

· CFOP: Defina a Natureza de Operação do produto do momento da venda;

· Total: Este campo mostra o valor total dos produtos;
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Depois de ter digitado as informações do produto, pressione a tecla ENTER para inseri-lo  na  venda. Ao
fazer isso veja que  o  produto  foi  adicionado  a  lista  existente  logo  abaixo  desta  área  da tela. 
Repita  o  procedimento  de  digitação  dos  dados  do  produto  até  inserir  todos  os  produtos da
venda.

Para  fechar  a  venda,  clique  no  botão  Fecha  Venda  (F4).  Será mostrada uma  tela  solicitando  os 
dados finais da venda. Observe a tela e  as  explicações  abaixo  para  saber  como  preencher  os 
campos  da  mesma:

· Plano de Pagamento: Escolha um Plano de Pagamento já cadastrado para definir  como os valores da
venda serão recebidos;

· Forma Pgto*: Por padrão esta coluna mostrará a forma de pagamento escolhida para as parcelas. Se
o  plano  de  pagamento  escolhido  permite  a  alteração  da  forma  de  pagamento  das  parcelas,  você
poderá  escolher  uma  outra  forma  nesta  coluna.  Por  exemplo,  se  o  plano  de  pagamento  está
configurado para receber a primeira parcela em Dinheiro mas o cliente está pagando a entrada com
cartão, você poderá escolher a forma de pagamento Cartão nesta coluna para a primeira parcela;
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· Vencimento*:  Esta  coluna  mostra  a  data  de  vencimento  da  parcela.  Você  pode  editar  a  data  de
vencimento, caso necessário;

· Valor*: Esta coluna mostra o valor calculado de cada parcela. Você pode alterar o valor das parcelas,
caso necessário;

Abaixo  da  lista  de  parcelas  você  verá  as  totalizações  dos  valores  da  venda.  Se  precisar,  utilize  os
campos abaixo da lista para conceder um desconto ou acréscimo ao valor total da venda. Para concluir,
clique no botão Salvar. Ao salvar a venda será solicitada a digitação dos detalhes do recebimento.

2.3.5 Outras Opções

Para acessar as outras opções do Hábil Enterprise NFC-e Gratuito, no Emissor de NFC-e clique
em NFCe.

Enviando NFC-e em modo de contingência.

A NFC-e poderá ser enviada em modo de contingência sempre que o Emissor não conseguir comunicar-
se com o WebServise. Quando isso ocorrer você verá a tela abaixo:
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Clique no botão Sim para emitir a NFC-e em modo de Contingência. Feito isso a DANFE da NFC-e será
impressa, porém ela ainda não estará disponível no WebService da SEFAZ do seu Estado. Para enviar
essas NFC-e's que foram emitidas em modo de contingência acesse o NFC-e -> Enviar Contingência.
Você verá a tela abaixo:

Clique sobre a venda que você deseja enviar a NFC-e e em seguida clique no botão Enviar que está na
parte inferior da tela.

Inutilizar número da NFC-e

Para inutilizar uma ou mais NFC-es que não foram emitidas acesse, NFC-e -> Inutilizar. Você verá a tela
abaixo:
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· Justificativa: Preencha com o motivo ao qual você está inutilizando o número ou a sequencia;

· Número Inicial: Informe o número da Nota Inicial;

· Número Final: Informe o número da Nota Final.

Para a inutilização de apenas um número de nota, preencha os campos Número Inicial e Final com o
mesmo número. Após o preenchimento dos campos clique no botão Inutilizar para proceder com a
operação.

Enviar por E-mail.

 Utilize esta função para enviar por e-mail a DANFE da NFC-e. Lembrando, para enviar o e-mail você
deve ter no computador um gerenciador de e-mails instalado.
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Informe o número da NFC-e que deseja enviar por e-mail, ou clique no botão que possui três pontos (...)
para pesquisar e selecionar a NFC-e. Após isso pressione a tecla TAB do seu teclado ou clique fora do
campo Número da NFC-e para que as informações da venda sejam carregadas. Logo após informe o e-
mail para o qual você irá enviar a NFC-e no campo correspondente. Após o preenchimento clique no
botão Enviar.

Reimprimir DANFE.

 Utilize esta função para reimprimir uma a DANFE da NFC-e que já foi emitida. 
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Informe o número da NFC-e que deseja reimprimir, ou clique no botão que possui três pontos (...) para
pesquisar e selecionar a NFC-e. Após isso pressione a tecla TAB do seu teclado ou clique fora do campo
Número da NFC-e para que as informações da venda sejam carregadas. Após o preenchimento clique no
botão Reimprimir.

Exportar XML.

 Utilize esta função para exportar as XML das NFC-e's que foram emitidas. 
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Informe um período inicial e um período final de emissão de NFC-e que deseja exportar e clique no
botão Visualizar para mostrar as NFC-e's emitidas. Após isso, clique em  para selecionar as NFC-e's
que deseja exportar. Caso deseje compactar, selecione a opção na parte inferior da janela. Para
finalizar a exportação, clique em Salvar.   
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