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BAIXANDO O SISTEMA:
1 - DOWNLOAD:
Para realizar a instalação do sistema, acesse o link: https://www.lsoft.com.br/emissorde-mdfe/
Após acessar o link preencha as seguintes informações e clique em BAIXAR:

2 - INSTALAÇÃO
Ao finalizar o download da instalação, execute o instalador e logo após clique em
PRÓXIMO:
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Mantenha todas as opções marcadas e clique novamente em PRÓXIMO:

Mantenha a pasta de destino e clique em PRÓXIMO:
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Aguarde a finalização da instalação e clique em TERMINAR:

CONFIGURANDO O SISTEMA:
Após a instalação do sistema, na sua área de trabalho estará o ícone do sistema:

1 - Dados da Empresa:
Sendo assim, ao clicar no atalho do sistema, será realizado algumas atualizações
automáticas e irá aparecer uma tela para que você realize o preenchimento das
informações da sua empresa.
ATENÇÃO, essas informações são de extrema importância para a emissão do
documento MDF-e. Certifique-se que estão todas corretas antes de clicar em
CONFIRMAR:
Para preencher as informações, digite o CNPJ e clique na opção Dados RFB para que
busque as informações da sua empresa diretamente da RECEITA FEDERAL DO
BRASIL.
Caso prefira, pode preencher todas as informações manualmente:
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2 - Configuração do Sistema:
Após o preenchimento, o sistema irá abrir onde será necessário realizar algumas
configurações.
Primeiramente entre na tela de configuração pelo caminho FERRAMENTAS ->
CONFIGURAÇÕES ou clique na opção de configuração marcada:
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Ambiente: Use “Homologação” quando for utilizar o ambiente de teste. Use
“Produção” quando for utilizar o ambiente em produção
Formato DAMDFe: Emissão do documento em formato paisagem ou retrato.
Série: Número da série para a emissão do MDF-e.
Informar Tipo Transportador: ETC (Empresas de Transporte Rodoviário de
Carga), TAC (Transportador Autônomo de Cargas) ou CTC (Cooperativa de
Transporte Rodoviário de Cargas)
Preencher Local de Carregamento: Marcando como “SIM”, o sistema
preenche automaticamente a cidade de carregamento com a cidade do emitente
Preencher Local de Descarregamento: Marcando como “SIM”, o sistema
preenche automaticamente a cidade de descarregamento com a cidade de destino
dos documentos.
Habilitar Cálculo Peso: O sistema calcula o peso bruto da carga.
Sistema Integrado: Essa opção já vem preenchida como NÃO por padrão.
Diretório de Dados CTe: Não há necessidade de preencher esse campo.
UTC - Fuso Horário: Deve ser colocado de acordo com o fuso horário da sua
região.
Informação da Seguradora: Caso o emitente seja Prestador de Serviço de
Transporte, é necessário informar a seguradora. Sendo assim, é necessário
preencher as informações solicitadas para que na emissão do documento já puxeas automaticamente. Caso prefira, você pode preencher as informações da
seguradora no momento da emissão de cada MDF-e.
As demais configurações são com o objetivo de facilitar sua emissão do
documento. Caso alguma seja interessante para você, basta marcar a caixa que
ela será aplicada.

3 - Certificado Digital:
Após realizar as configurações, é necessário selecionar o certificado digital. Para isso,
basta ir no caminho FERRAMENTAS -> CERTIFICADO DIGITAL ou clicar na
opção marcada:
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Após isso, basta clicar na opção marcada e selecionar seu certificado digital.
ATENÇÃO: É necessário que o certificado digital já esteja instalado para que seja
possível selecioná-lo. Caso seu certificado não esteja instalado, é necessário entrar
em contato com a sua certificadora para que seja realizado a instalação.
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