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1. INTEGRAÇÃO NFC-e X SGC

Para utilização do aplicativo LSoft NFCe é necessário que ele esteja integrado o LSoft SGC.

No LSoft SGC é necessário parametrização específica nas seguintes telas:

� Cadastro de Usuários PDV
� Cadastro de Formas de Pagamento
� Arquivo de Produtos
� Arquivo de Kits de Produtos
� Arquivo de Alíquotas

1.1. CADASTRO DE USUÁRIOS PDV

Nesta tela podemos realizar o cadastro, definir a função e permissões específicas de todos os usuários do LSoft 
NFCe.

Acesso no SGC: Menu Arquivo => Usuários PDV.

� Supervisor -> Um usuário supervisor terá acesso a todas as funcionalidades do sistema.

� Operador -> Um usuário operador não terá acesso aos relatórios. Os demais acessos deverão ser 
definidos nas permissões disponíveis na tela.

1.2. CADASTRO DE FORMAS DE PAGAMENTO

Acesso no SGC: Menu Arquivo => Formas de Pagamento

Para que uma forma de pagamento esteja disponível no LSoft NFCe é necessário que ela tenha a configuração 
“Exportar ECF”.

O nome da forma de pagamento aparecerá conforme cadastro no campo “Descrição da Finalizadora no ECF”.

É possível configurar as permissões que serão habilitadas para cada forma de pagamento.
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=> Tela de Cadastro de Formas de Pagamento para sistemas configurados para aceitar  “multiplas formas de 
pagamento”
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=>  Tela de Cadastro de Formas de Pagamento para sistemas sem configuração de aceitar “multiplas formas de 
pagamento”

1.3. ARQUIVO DE ALÍQUOTAS

Para que a alíquota seja considerada no LSoft NFCe é necessário que para ela esteja definida no sistema LSoft 
SGC.

Acesso no SGC: Menu Arquivo => Alíquota -> Botão Novo
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1.4. ARQUIVO DE PRODUTOS

Para que os produtos sejam exportados para o LSoft NFCe é obrigatório as seguintes informações:

=> Aba Geral

� Nome Resumido: Este nome que será considerado na exibição do nome do produto no 
LSoft NFCe.

� Código de barras 

� Estoque Total: O estoque do produto não pode estar zerado, exceto quando configurado para 
permitir.

� Venda Cupom: Se definido uma tabela para Venda de Cupom, o valor da tabela de preço deve ser
maior que zero.  
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=> Aba Fiscal

� Alíquota: Incluída com o Tipo ECF e associada à alíquota com “Código ECF”, sendo obrigatório a 
associação do CFOP.

� NCM: NCM real do produto conforme obrigatoriedade da Lei de Olho no Imposto.

� CEST: Código Especificador da Substituição Tributária, para permitir o controle da ST. 
https://www.confaz.fazenda.gov.br/anexo-i.pdf
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=> Aba Adicionais / Balança 

IMPORTANTE: No campoMateriais9 informar o código de barras válido do produto. Caso o produto não tenha 
código de barras deve ser informado “SEM GTIN”. 

As seguintes informações não são obrigatórias, mas podem ser úteis para empresas que utilizam balança 
integrada com o LSoft NFCe.

� Pesável: Indica se o produto é pesável ou não.

� Informações para Balança: Informações que serão impressas na etiqueta de peso do produto.
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1.5. ARQUIVO DE KITS DE PRODUTOS 

Possibilita o cadastro de Kits de produtos para venda de todos os itens do kit de forma automatizada. 

Acesso no SGC: Menu Arquivo => Kits de Produtos
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2. INICIANDO O LSOFT NFCe

Antes de iniciar o LSoft NFCe confira a impressora padrão do computador.

Para iniciar o LSoft NFCe deve ser acionado o seguinte ícone que estará disponível na área de trabalho:

Será então, apresentada a tela de inicialização abaixo. 

Inicialmente, a tela principal do sistema será a seguinte:

Se existir, será apresentado uma listagem dos produtos não exportados em exportação anterior.
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3. VENDAS

Para realizar uma venda aperte a tecla F1 ou selecione a opção Venda e aperte a tecla Enter.

O sistema poderá ser configurado para que na abertura da tela seja feita a entrada do Supervisor e sem seguida 
do Operador. Eles podem passar o cartão ou digitar a senha.

Feito as entradas, a tela de vendas será exibida.
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Se houver alguma NFC-e pendente de processamento do XML para o sistema SGC será exibido a tela 

para reprocessamento. 

Após reprocessar a tela anterior será fechada e poderá ser iniciado as vendas. 
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3.1. CABEÇALHO

1. Indica a série usada no NFCe.
2. Indica o número da próxima NFCe.
3. Indica o operador logado.
4. Indica a data atual.
5. Indica a hora atual.
6. Indica a versão do LSoft NFCe.
7. Indica a última exportação de produtos realizada.

3.2. RODAPÉ

No rodapé da tela contém uma legenda com todas as funcionalidades que poderão ser aplicadas pelo usuário no 
lançamento da venda. 

F1 – Buscar Cliente 
F2 – Desconto Item 
F3 – Acréscimo Item 
F4 – Cancelar Item 
F5 – Buscar Produto 
F6 – Consultar Preço 
F7 – Forma Emissão
F8 – Atualizar Tabelas
F9 – Inf. Complementares 
F10 – Fechar Cupom 
F11 – Cancelar NFCe
F12 – NFCe Emitidos

3.2.1. ATUALIZAÇÃO DE TABELAS

Produtos, Clientes, Finalizadoras e Operadoras são atualizadas automaticamente no Lsoft NFCe uma vez ao dia, 
no momento em que o sistema é inicializado. Para atualizações no decorrer do dia deve ser utilizado a tecla F8.

3.2.2.  BUSCAR CLIENTE

Para emitir um cupom nominal aperte a tecla F1 para localizar o cliente desejado. Este processo poderá ser rea-
lizado antes ou depois do lançamento do item. 

���� F2-Critério: lista os possíveis campos para busca no banco de dados.  Por exemplo: Nome, CPF,
etc...

���� F5-Buscar: neste campo, informe parte da palavra, nome ou expressão que se deseja pesquisar
conforme opção do Critério da Busca. Pressione ENTER para iniciar a pesquisa no banco de dados.

���� F6-Critério de Busca
 “Iniciado  com”:  Por  exemplo,  se  desejo  encontrar  “LSOFT SISTEMAS  LTDA”,  basta  digitar:  “lsoft” e
pressionar enter. 

 “Qualquer parte do texto”: Neste critério basta digitar “sist” e pressionar enter.
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Estarão listados todos os registros que atendem à palavra de busca. Realizada a pesquisa, clique sobre o cliente 
que deseja selecionar e aperte uma das teclas para lançar o item: F2 ou Enter ou se preferir botão Selecionar.

Logo após a seleção, a tela de procura será fechada e o foco do sistema retornará à tela anterior.

3.2.3. BUSCAR PRODUTO

Para acessar a tela de Busca Rápida do Produto aperte a tecla F5. 

���� F2-Critério: lista  os  possíveis  campos para busca no banco de dados.   Por  exemplo:  Nome,
Código, etc...

���� F5-Buscar: neste campo, informe parte da palavra, nome ou expressão que se deseja pesquisar
conforme opção do Critério da Busca. Pressione ENTER para iniciar a pesquisa no banco de dados.

���� F6-Critério de Busca
 “Iniciado com”: Por exemplo, se desejo encontrar “Embutido de frango”, basta digitar: “embutido” e
pressionar enter. 

 “Qualquer parte do texto”: Neste critério basta digitar “fran” e pressionar enter.

Estarão listados todos os registros que atendem à palavra de busca. Para localizar o item desejado escolha o tipo
de Critério. Após a escolha do critério digite no campo Busca o item que deseja localizar, selecione o mesmo e 
aperte uma das teclas para lançar o item: F2 ou Enter ou se preferir botão Selecionar.

Logo após a seleção, a tela de procura será fechada e o foco do sistema retornará à tela anterior.
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Além da opção F5 Buscar Produto, caso o funcionário saiba o código do item é só informá-lo no campo Informe o
Código do Item e pressione “Enter”. Através do código de barra do item também é possível efetuar o lançamen-
to. 

Outra forma de lançar o item é informar a quantidade que o cliente deseja levar vezes (X) o código do item no 
campo Informe o Código do Item.
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3.2.4. DESCONTO ITEM

Pré-condições para conceder desconto por item: 

���� O desconto do item deve ser feito sempre antes do lançamento do item (produto).

���� Valor do desconto menor que o valor do item.

Para conceder desconto por item aperte a tecla F2, escolha o tipo de desconto % ou R$ coloque o valor ou per-
centual no campo Desconto. Clique no botão Confirmar ou aperte a tecla F2 para conceder o desconto ou clique 
no botão Cancelar ou aperte a tecla ESC para desistir. 

Após lançar o item, podemos observar que o percentual do desconto foi considerado.

3.2.5. ACRÉSCIMO ITEM

Pré-condições para conceder acréscimo por item: 

���� O acréscimo do item deve ser feito sempre antes do lançamento do item (produto).

���� Liberação pelo supervisor se o operador não tem permissão para essa operação.

���� Valor do acréscimo menor que o valor total do item.
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Para conceder acréscimo por item aperte a tecla F3, escolha o tipo de acréscimo % ou R$, coloque o valor ou
percentual no campo Acréscimo. Clique no botão Confirmar ou aperte a tecla F2 para conceder o acréscimo ou
clique no botão Cancelar ou aperte a tecla ESC para desistir.

Após lançar o item, podemos observar que o valor do acréscimo foi considerado.

3.2.6. CANCELAR ITEM

Para cancelar o item aperte a tecla F4 e em seguida informe o número do item que deseja cancelar no campo 
Informe o Número do Item á Cancelar.

A liberação deverá ser feita pelo supervisor se o operador não tiver permissão para essa operação.

Após digitar “Enter” o item será retirado da lista.
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3.2.7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Para mais informações no cupom fiscal aperte a tecla F9 e digite as informações necessárias. Clique no botão 
Confirmar ou aperte a tecla F2 salvar ou clique no botão Cancelar ou aperte a tecla ESC para desistir.

3.2.8. CONSULTA PREÇO

Para realizar a consulta de preço do item aperte a tecla F6 e em seguida digite o código do produto que deseja 
consultar.
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Para buscar pelo nome aperte a tecla F5. 

Para retornar a tela de venda aperte a tecla ESC.

3.2.9. FECHAR CUPOM

Para fechar um cupom aperte a tecla F10 e em seguida escolha uma das formas de pagamentos que está do lado 
superior esquerdo. Selecione a forma de pagamento desejada e aperte a tecla Enter. Assim o caixa estará livre 
para efetuar uma nova venda. 

No exemplo abaixo escolhemos a forma de pagamento “Dinheiro” e informamos o valor repassado pelo cliente. 
Após acionar a tecla Enter o sistema efetuou o calculo do troco.
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Em uma mesma venda é possível utilizar várias formas de pagamento. Selecione a forma de pagamento deseja-
da, em seguida aperte a tecla Enter, no campo Valor digite o valor a ser pago pela forma de pagamento escolhi-
da. Faça o mesmo processo para as demais formas de pagamento escolhida pelo cliente até que o campo Restan-
te seja igual a R$ 0,00, sendo assim, a venda será concluída com a utilização de várias formas de pagamento.

É possível conceder desconto F2 no final da venda e também o acréscimo F3. Escolha a forma de pagamento, em
seguida aperte a tecla Enter e conceda o desconto F2 ou acréscimo F3 se necessário. 
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Após definido a forma de pagamento, tecle ENTER para concluir a venda. Nesse momento será gerado e impressa
a NFCe.  

A transmissão para solicitar autorização de uso à SEFAZ e o processamento para envio do XML ao sistema LSoft 
SGC ocorre automaticamente no mesmo momento.  

Para consultar a situação de transmissão e processamento da NFCe tecle F12 e terá acesso à tela de  
NFCe Emitidas.  

Depois do fechamento do cupom fiscal e processamento do XML a venda estará disponível no SGC.  A situação 
será “Venda Cupom” e o cliente “Consumidor”, caso ele não tenha sido identificado no NFCe.
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3.2.10. TIKET DE TROCA

Para imprimir um comprovante de ticket de troca no sistema, ao lançar os produtos apertar F10 para fechar a 
NFC-e, na tela de formas de pagamento apertar ALT + T onde aparecerá uma tela para que sejam selecionados os
produtos que deverão ser impressos no comprovante de troca, feito isso selecionar a forma de pagamento para 
finalizar o cupom, imprimirá o NFCe e um comprovante de troca separados.

3.2.11. FORMA DE EMISSÃO

Por default, devemos usar a forma de emissão “NORMAL” que é o procedimento padrão de emissão com trans-
missão da NFC-e para a SEFAZ de origem do emissor para obter a autorização de uso. 

Para indicar/alterar a forma de emissão da NFC-e aperte a tecla F7 .
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Se em decorrência de problemas técnicos, seja por parte do emissor ou por parte da SEFAZ o contribuinte não 
conseguir transmitir a NFC-e ou não obtiver resposta à solicitação dos pedidos, poderá alterar a forma de emis-
são da NFC-e adotando a modalidade de Contingência off-line.

Ao selecionar a opção de contingência, é obrigatório informar uma justificativa.

Observe que ao selecionar a forma de emissão em contingência na tela de vendas estará destacado esta 
informação. Todas as vendas realizadas enquanto estiver selecionado este modo serão emitidas em contingências
e posteriormente quando voltar a situação normal da SEFAZ deverão ser retransmitidos no modo de emissão 
NORMAL.
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Selecionando a tecla F12 podemos visualizar as notas emitidas. Observe que a nota emitida em contingência foi 
processado o XML no Web Service da LSoft, mas não foi gerado número de protocolo de autorização da SEFAZ, 
portanto a mesma ainda não consta na base de dados da SEFAZ. 

Ao atualizar a tela de vendas teclando F1 ou ao alterar a forma de emissão para NORMAL, se houver NFC-e em 
contingência pendente de transmissão o sistema irá exibir uma mensagem questionando se o usuário deseja 
fazer a transmissão. 

Se a resposta for sim e o servidor SEFAZ já estiver estabelecido, as notas serão transmitidas. 

Durante a transmissão, o ícone disponível no canto superior direito ficará piscando e no momento que for 
concluída a emissão das notas em contingência será exibida no canto inferior direito uma mensagem informando.

Veja exemplo na tela a seguir.
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3.2.9. CANCELAR  NFC-e

Para cancelar a última NFC-e emitido aperte a tecla F11 e em seguida aperte a tecla ESC para desistir do cance-
lamento do cupom ou aperte a tecla Enter para efetuá-lo.
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5. NFC-e EMITIDAS

A tela de NFC-e Emitidas pode ser utilizada para impressão, transmissão, cancelamento e consulta aos dados de
todas as notas fiscais emitidas pela sistema. Para acesso, utilize a tecla F12 ou selecione a opção NFC-e Emitidas
e aperte a tecla Enter. 

A tela inicial exibe uma listagem das últimas notas emitidas. O usuário tem a opção de utilizar outros filtros:
destinatário, série e número e período de emissão.

  Em Digitação

A segunda coluna de ícones, indica o status de processamento da NFCe no Web Service de integração com o sis-
tema LSoft SGC.

  Falha ao processar XML no Servidor LSoft 

  XML processado no Servidor LSoft
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5.1. CONSULTA

 Botão “Consultar” -> Consulta a situação da NFC-e junto a SEFAZ.  É exibido ao usuário uma men-
sagem com o retorno da consulta. 

5.2. IMPRESSÃO

 Botão “Imprimir” > Gera o DANFE para visualizar, imprimir, gerar PDF ou enviar por E-mail.
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5.3. CANCELAMENTO

 Botão “Cancelar” -> Cancela a NFC-e que já foi autorizada pelo SEFAZ.  
Obrigatório informar justificativa.

→ Condições para Cancelamento

• NFC-e autorizada, o usuário deve utilizar a inutilização de numeração se a NFC-e não estiver autorizada;
• NFC-e autorizada em até 30 minutos;
• Possuir o número do protocolo de autorização de uso;
• A mercadoria não pode ter circulado;

5.4. INUTILIZAÇÃO

 →Botão “Inutilizar”  Para inutilização de um número de NFC-e que não será utilizado. 

Durante a emissão de NFC-e é possível que ocorra, eventualmente, por problemas técnicos ou de sistemas do 
contribuinte, uma quebra da sequência da numeração. Exemplo: a NFC-e nº 100 e a nº 110 foram emitidas, mas 
a faixa 101 e 109, por motivo de ordem técnica, não foi utilizada antes da emissão da nº 110.

A funcionalidade de inutilização de número de NFC-e tem a finalidade de permitir que o emissor comunique à
SEFAZ, até o décimo dia do mês subsequente, os números de NFC-e que não serão utilizados em razão de ter
ocorrido uma quebra  de sequência da numeração da NFC-e.  A inutilização  de número só é  possível  caso a
numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma NFC-e (autorizada, cancelada ou denegada).

→ Condições de Inutilização

•  O número de NFC-e não pode ter sido utilizado, a providência correta para uma NFC-e autorizada é o 
cancelamento de NFC-e;
•  A inutilização de faixa é limitada a 2.000 números por pedido, caso a faixa de inutilização seja superior 
será necessário dividir o pedido em diversos pedidos;
•  Uma faixa de inutilização não pode conter números já inutilizados ou utilizados.
•  O prazo para inutilização é até o 10º dia do mês subsequente da quebra da numeração.
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Informe a série, o intervalo de numeração das Nfe que serão inutilizadas e a justificativa para inutilização.
Será então habilitado o botão “Gravar”. 

Ao acionar o botão “Gravar” será iniciada a transmissão ao SEFAZ. Após conclusão da transmissão será gravado a 
data, hora e protocolo de confirmação.

5.5. CANCELAMENTO POR SUBSTITUIÇÃO

→ Botão Canc. Subst.  Para cancelamento de um NFCe que foi substituída. 
 

Esse evento deve ser utilizado apenas quando existir outra NFC-e em duplicidade, que tenha sido emitida e au-
torizada em contingência anteriormente e acoberte a mesma operação. O prazo da autorização não pode ser 
superior a 168 horas (7 dias). 

Quando existem 2 NFC-e(s) representando a mesma venda (uma em emissão normal e outra em contingência)
indicando duplicidade, o contribuinte deve cancelar a anterior indicando que foi feita uma nova emissão.

Normalmente acontece assim:
1.A empresa envia para a Sefaz uma NFCe com tipo de emissão Normal (NFCe 1)
2.Devido a algum problema ou indisponibilidade, não é possível obter o retorno se aquela NFCe foi ou
não autorizada
3.Sendo necessária realizar a venda, a empresa envia outra NFCe representando a mesma operação,
porém agora em contingência Offline (NFCe 2)
4.Quando o problema é resolvido, é verificado que a NFCe 1 havia sido autorizada pela Sefaz. Porém a
NFCe 2também foi emitida (em contingência) e tem valor legal. Portanto existem 2 notas (NFCe 1  e
NFCe 2) acobertando a mesma venda
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5.Neste  caso,  a  empresa  deve  emitir  um  Cancelamento  por  Substituição  cancelando  a  NFCe  1  e
referenciando que a NFCe 2 foi emitida em seu lugar e é o documento de posse do consumidor

5.6. REPROCESSAR

 →Botão Reprocessar  Enviar o XML da NFCe para o Web Service reprocessar e enviar para o 
LSoft SGC.
 

5.7. EXPORTAR XML

 →Botão Exportar XML  Exporta o XML da nota para o destinatário. 

A exportação de XML pode ser feita de forma individual ou mensal.  Escolha o modo de exportação desejado.

5.7.1. XML Individual

Possibilita copiar o XML autorizado da nota selecionada em uma pasta a determinar no momento da cópia.
 

5.7.2. XML Mensal

Possibilita copiar todos os XMLs autorizados durante o mês selecionado para uma pasta determinada, sendo
opcional gerar os XMLs agrupados ou não. 

A primeira vez que utilizar a opção de gerar XMLs mensal, será necessário informar a pasta onde os arquivos 
deverão ser gravados. Nas próximas gerações, o sistema reconhecerá a pasta, não sendo necessário informá-la 
novamente.

Em seguida informe o mês para geração dos XMLs. Marque a opção “Compactar XMLs” caso deseje gerar os XMLs 
compactados em único arquivo.

Opcional enviar o XML por e-mail. Nesse caso marque a opção “Enviar por E-mail” e configure o e-mail conforme 
desejado.
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Observe que o arquivo gerado estará anexado ao corpo do e-mail.
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6. SUPERVISOR

Algumas funcionalidades do LSoft NFCe estão disponíveis apenas para supervisores. 

Tecle F2 ou selecione a opção Menu Supervisor e aperte a tecla Enter. Em seguida, informe o código ou passe o 
cartão do supervisor.

Será aberta a tela com as funcionalidades e relatórios gerenciais disponíveis.

6.1. ENTRADA/SAÍDA DO OPERADOR

Antes de liberar o caixa para lançamento das vendas é necessário que seja feita a Entrada do Operador. 

Quando houver necessidade de troca de operador é necessário realizar a Saída do Operador e posteriormente a 
Entrada do novo operador. 

Ao final do expediente é necessário realizar a Saída do Operador.

Para dar Entrada ou Saída do Operador tecle F1 ou selecione a opção Saída do Operador e aperte a tecla Enter.
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6.2. SANGRIA DE CAIXA

A sangria de caixa, também conhecida como recolhimento ou alívio, consiste em remover dinheiro do caixa sem 
uma programação definida, como a transferência de valores que estão em excesso no caixa para outro local mais
seguro.

Para realizar a Sangria de Caixa tecle F2 ou selecione a opção Sangria de Caixa e aperte a tecla Enter.

6.3. SUPRIMENTO DE CAIXA

O suprimento ou reforço de caixa, que consiste em suprir o caixa em situações como, por exemplo, falta de tro-
co.

Para realizar o Suprimento de Caixa tecle F3 ou selecione a opção Suprimento de Caixa e aperte a tecla Enter.

6.4. STATUS DE SERVIÇO

Para verificar como está o status de serviço na SEFAZ, tecle F4 ou selecione a opção Status de Serviço e aperte a
tecla Enter.
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6.5. EXPORTAR XML

Para gerar o XML tecle F5 ou selecione a opção Exportar XML e aperte a tecla Enter.

Mais informações disponíveis no item 5.7. Exportar XML
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