
1 Importar o XML da NFe para o programa LimerSoft SisVendas. 

 

Através desse tutorial, será possível visualizar como são realizadas as importações de XMLs da NFe (Vendas/compras). 

Requisitos mínimos: 

• Conhecimentos básicos de informática. 
• LimerSoft SisVendas (Business, Professional, Ultimate e Premium). 
• Leia tutorial Tela de consultas/pedidos. 

1. Importar arquivo XML como uma nova compra para o LimerSoft SisVendas. 

Se o seu fornecedor lhe forneceu o XML da NFe da compra, será possível importar para o programa LimerSoft SisVendas. Acesse o 
Menu Utilitários > Gerador do XML da NFe do SisVendas.  

 
 

Na tela do Gerador > clique em Importar do LimerSoft SisVendas > 
Importar arquivo XML como uma nova compra para o LimerSoft 
SisVendas. 

Busque o local onde esta localizada os XML e selecione. 
Selecione o estoque em que deseja salvar a importação e clique 
em confirmar. 

O programa ira tentar localizar se esse dados já foram cadastrados anteriormente, caso não localize, será gerado automaticamente no 
LimerSoft SisVendas os dados da nota como fornecedor, produtos e pedido de compra em aberto. Entre na tela de consultas/pedidos 
finalize o pedido com o fechamento e a forma de pagamento, que no cadastro de produto será acrescentado a quantidade de estoque. 
 
1. Importar arquivo XML como uma venda compra para o LimerSoft SisVendas. 

Se possuir notas já geradas anteriormente de vendas, será possível importar o XML da NFe para o programa LimerSoft SisVendas.  

O programa ira tentar localizar se esse dados já foram cadastrados anteriormente, caso não localize, será gerado automaticamente no 
LimerSoft SisVendas os dados da nota como cliente, produtos e pedido de venda em aberto. Entre na tela de consultas/pedidos finalize o 
pedido com o fechamento e a forma de pagamento, que a quantidade de estoque será dada baixa no cadastro de produto. 

  
 
Na tela do Gerador > clique em Importar do LimerSoft SisVendas > 
Importar arquivo XML como uma nova venda para o LimerSoft 
SisVendas. 

 
Busque o local onde esta localizada os XML e selecione. 
Selecione o estoque em que deseja salvar a importação e clique 
em confirmar. 


