
1 Gerando um XML da Nota fiscal eletrônica (LimerSoft SisVendas versão 12) 

 

No programa LimerSoft SisVendas versão 12 gera o XML da NFe de produtos versão 4.01, porém será necessário programas emissores 

similares ao da receita, por exemplo (Sebrae, NfeMais e NfeMail ou outros que possuem as mesmas características) para importação do 
XML, editar informações de impostos de seu segmento, para após o envio e validação. 

Atenção: O gerador do XML da NFe 4.01 do LimerSoft SisVendas 12 é apenas uma interface para exportação dos dados cadastrados no 
sistema. Qualquer alteração adicional precisa ser realizada diretamente nos emissores de transmissões, após a importação do arquivo 
XML.  

Verifique também a versão que os emissores aceitam para importação de arquivos XML, atualmente o LimerSoft SisVendas versão 12, 
gera somente arquivo XML da NFe 4.01. Para outras versões consulte com nosso suporte. 

Requisitos mínimos: 

• Conhecimentos avançados de informática. 
• Possuir certificado digital A1 ou A3 previamente instalado em sua maquina. 
• Autorização e documentação para emissão de notas fiscais eletrônicas junto a receita. 
• LimerSoft SisVendas versão 12 (Exceto Standard/Online). 

• Software emissor da NFe da instalado, por exemplo (Sebrae, NfeMais e NfeMail ou outros que possuem as mesmas 
características) para importação do XML, editar informações de impostos de seu segmento, para após o envio e validação. 
 

• Cadastro de clientes completo (Nome, endereço, telefone, e-mail).  
                                                  Pessoa Física: CPF e RG.  
                                                  (Pessoa Jurídica: CNPJ e IE) 
 

• Cadastro de produtos completo (Tela Material – Referencia/código, descrição, unidade, alíquota, preços... 
                                                     Tela Estoque – Quantidade de estoque... 
                                                     Tela NFe – NCM, CFOP, Unidade Tributária, %ICMS, %IPI...) 
 

• Cadastro de transportadora completo. (Caso utilize transporte para envio do programa) 
• Consulte seu contador para saber informações sobre preenchimento correto dos dados, como impostos e outros. 

1. Configurando o Gerador de XML do programa LimerSoft SisVendas. 

Acesse o Menu Utilitários > Gerador do XML da NFe do SisVendas > configurar. 
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Na tela Certificado > clique sobre o símbolo, para inserir o 
certificado digital, que deve estar instalado previamente em seu 
sistema operacional. 

 
Selecione o certificado digital e clique em ok para inserir o 
certificado digital. 

 
 

 
Na tela Geral > clique no campo logo marca no símbolo e insira o 
logotipo da sua empresa. 

 
Na tela Emitente preencha os dados completos de sua empresa.  
 
Atenção: é importante salientar que essa tela não deve conter 
caracteres especiais, tais como, “.;-_/_”, entre outros. 
 
Campo CNPJ, IE, Fone, CEP, Número devem conter somente 
números. 
Campo Razão Social, Fantasia, Logradouro, Bairro somente 
devem conter letras. Não insira caracteres especiais. Para inserir 
sua Cidade, clique em Consultar e preencha o nome de sua 
cidade, selecione e após clique em salvar configurações. 
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Selecione o Regime de sua empresa. 
 

 

2. Gerando um XML, pelo gerador de XML da NFe. 

  
 
Clique em novo para gerar um XML. 

 Novo cadastro  Editar cadastro 

 Salvar cadastro  Cancelar. 
 

 

 
Clique em CFOP e insira no filtro de pesquisa. 
Numero de Nota Fiscal e Cód. Nota Fiscal deve ser a mesma 
numeração. Obs. Se você possuí notas geradas pelo emissor 
anteriormente, insira a numeração correta e clique em próximo. 

  
 
Na tela Emitente, selecione o Regime e clique em próximo. 

 
Na tela Destinatário, clique em Cliente e insira no filtro de pesquisa, 
verifique as informações, pressione em inserir Brasil e clique em 
próximo. 
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Na tela Produtos, clique em inserir produto, para inserir todos os 
produtos da nota. 

 
Selecione a lista de preço, estoque, e o produto pela descrição, 
verifique as informações e clique em confirmar. 

 

 
 

 
Após selecionar todos os produtos da nota clique em próximo. 

 
Na tela Transportadora, selecione ou preencha os dados, se o 
usuário trabalha com envio de produtos, clique em próximo. 

 

 

 

 

 
Na tela Valor da Nota > clique em Calcular totais e gerar e 
validar NFe. Ao pedir para imprimir clique na opção (Não). 

 
É extremamente importante que, a mensagem acima seja exibida. 
Caso ela não apareça, verifique todas as telas novamente e tente 
novamente, pois ela indica que o XML foi gerado com sucesso. 
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Se aparecer a seguinte mensagem no rodapé da tela. Atenção: Algum campo obrigatório numérico/inteiro contém caracteres 
inválidos ou é nulo. Isso significa que você inseriu caracteres como traços, pontos, entre outros, nas telas que só aceitam números. Por 
favor, verifique a tela de configuração do cadastro do Gerador de XML da NFe e as telas em que foi gerado o XML. 
 
Se aparecer a seguinte mensagem no rodapé da tela. Atenção: dados dos produtos estão incompletos no cadastro de produtos. 
Essa mensagem significa que o cadastro do cliente ou produto pode estar incompleto, verifique a tela de configuração do cadastro do 
Gerador de XML da NFe e as telas em que foi gerado o XML. 
 

3. Gerando um XML pelo gerador de pedidos. 

Requisitos mínimos: 

• Leia os tutoriais - Realizando seu primeiro pedido de vendas 
• Configuração da tela do Gerador de XML da NFe. 

O pedido de vendas é realizado através do PDV. Para efetuar um pedido de vendas entre no Menu Manutenção > Novo Pedido, ou pelo 

ícone abaixo: 

 

 

Em gerador de pedido, selecione o tipo de pedido, ative a opção abrir o gerador da NFe e clique em ok. 
Crie um pedido completo conforme ensinamos nos tutoriais de vendas e clique em salvar pedido > opção sim. E no fechamento do 
pedido, verifique as opções e clique em confirmar. 
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Selecione o CFOP na tela do Gerador, confirme as informações e clique em confirmar. 

 

 

 

 

 

Ao chegar no gerenciador, volte até o inicio e confira todas as 
telas, lembre que o numero da nota e código da nota não podem 
ser repetidos. 

 
É extremamente importante que, a mensagem acima seja exibida. 
Caso ela não apareça, verifique todas as telas novamente e tente 
novamente, pois ela indica que o XML foi gerado com sucesso. 

 

Todos os XML da NFe serão salvos na pasta Notas Validades: (Entre no Menu Computador do Windows > Diretório C: > Arquivos de 
Programas > Pasta LimerSoft SisVendas > Notas Validadas). 
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4. Importar/validar e transmitir o XML da NFe em programas emissores. 

Exemplo emissor da Sebrae (emissor que atualmente é gratuito). Para outros emissores consulte o fabricante. 

 

Acesse o link: http://bit.ly/EmissorSebrae > e clique para download e instalação do Emissor 

 

Ao iniciar o emissor > Clique em incluir para inserir os dados da sua empresa e depois de cadastrado, selecione sua empresa e clique em 
iniciar. 
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Depois de inserir os dados da sua empresa, acesse sistema > certificados > incluir 

 

Clique em Sistema > Importação de Arquivos > Clique em Localizar, selecione a pasta em que se encontram salvos os XMLs. 

Após mostrar os XMLs da pasta >selecione os XML desejado e clique em importar. 
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Se indicar a importação em verde, foi importada com sucesso. 

 

Selecione Notas Fiscais, gerenciar notas > Pesquisar > selecione o XML da Nfe e clique em Detalhar. 

 

A partir desse momento é necessário verificar com seu contador os impostos e dados a serem incluídos na sua nota. 

Se você utiliza outro emissor, consulte o fabricante para informações de como importar o XML, editar e transmitir. 

Após editar todas as informações da Nota, você voltará em Notas Fiscais > Gerenciar Notas > Pesquisar > Selecione o XML e clique em 
Transmitir. Qualquer erro informado nessa tela é necessário consultar o seu contador ou ao fabricante Emissor. 

O suporte LimerSoft SisVendas se limita somente ao gerar o arquivo XML, qualquer informação adicional, recomendamos que consulte 
ao seu contador e o fabricante do Emissor. 


