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Importador de XML 

1 Configurações e Parâmetros 

1.1 Instalação 

 

Acesso 

 Acessar no servidor do sistema o diretório C:\wts\modules 

 

 

Motivação 

Realizar as configurações necessárias para executar os processos de recebimento de compra com importação do 

XML.  Primeiramente ensinaremos a instalação do módulo desses processos. Na versão 5.0 existem recursos de 

extensibilidade, onde módulos são instalados separadamente. A importação XML é um módulo que dever ser 

instalado e está disponível apenas nas versões superiores ao release 5.15. 

 

Parâmetro 

Sem necessidade de parametrização 

 

Operação 

1. Selecionar o arquivo Millennium!enfe.minst; 

 

2. Clicar duas vezes sobre o arquivo para executar a instalação; 
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3. Após a instalação retornará a mensagem. Feche o diretório. 

 

4. Acesse o Gerenciador de Usuários. Verifique com a empresa o acesso ao gerenciador de usuário; 

5. Selecionar o grupo, em seguida Direitos do Grupo/Logística/Recebimento. Libere o novo recurso 

Recebimento de Embarque de Compra(Automático), disponível após a instalação do módulo; 

 

6. Clicar em Salvar, feche a janela; 

 

 

7. E confirme a alteração; 
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8. Acesse o sistema e depois o link: Logística/Recebimento. Observe que o recurso Recebimento de Embarque 

de Compra(Automático) está liberado. 

 

Validação e Saída 

Clicar no link para abrir a tela de recebimento. Com o módulo de importação de XML instalado podemos utilizá-lo 

nos processo de recebimento de compra. 

 

 

1.2 Conta de Recebimento de e-mail 

 

Acesso 

 Utilitários/Administrador/Configurações Gerais 
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Motivação 

Configurar a conta de recebimento de e-mail que será utilizada para fazer o download automático dos xmls. 

 

Parâmetro 

Sem necessidade de parametrização. 

 

Operação 

1. Clicar na pasta SISTEMA/Messenger e em seguida na aba Configurações recebimento e-mail. 

 

2. Preencha os campos. As informações devem ser fornecidas pela equipe da TI da sua empresa ou através do 

provedor de e-mail da empresa. Ou em caso de dúvidas, análise as contas da empresa configuradas em 

aplicativos de e-mail como Outlook, Outlook Express e etc. 

3. Os campos Manter Cópia Servidor e Dias Cópia Servidor possui o mesmo comportamento de qualquer 

servidor de e-mail, que após fazer o download do XML mantém no servidor de e-mail uma cópia do mesmo. 

4. O campo “Baixar a partir de”, o programa fará o download somente se a data do e-mail for superior a data 

informada neste campo. Este recurso é útil quando a empresa já possui uma conta de e-mail para XMLs e 

armazena os e-mails antigos. Para evitar que o programa faça download dos XMLs antigos defina uma data. 

5. Salvar Parâmetros. 

 

Validação e Saída 

Conta de e-mail para download do XML está configurada. 
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1.3 Parâmetros para Validação 

 

Acesso 

 Utilitários/Administrador/Configurações Gerais/Entrada Nota Fiscal Eletrônica 

 

Motivação 

Recurso para validação do processo. 

 

Parâmetros 

 Ter filial cadastrada no sistema; 

 Ter conta caixa cadastrada no sistema; 

 Ter condição de pagamento cadastrado no sistema; 

 Ter conta de e-mail cadastrada. 

 

Operação 

Guia Geral 

Ao final do processo o sistema poderá gerar automaticamente uma movimentação influenciando ou não o 

financeiro, isso dependerá do evento utilizado. Portanto, é preciso estabelecer qual a conta do tipo caixa para cada 

filial. Se a empresa possui várias filiais a configuração deverá ser para todas. 

 

1. No campo Horas de Consultas Status Sefaz, determina até quanto tempo depois do recebimento do XML, o 

programa ficará analisando se esse XML ainda está válido. Por exemplo, uma empresa recebe o XML do seu 

fornecedor, porém dentro do prazo fornecido por lei esse fornecedor cancela a nota fiscal e a empresa não 

tem como saber desse cancelamento. Com este campo, após o recebimento do XML o sistema ficará 

consultando no SEFAZ o status desse XML dentro do prazo estabelecido. 
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2. Em Calcular Impostos (Ignora XML) os campos PIS, ICMS e COFINS quando ligados, não validará as 

informações contidas no XML recebido. Todas as informações de impostos da nota fiscal estão descritas no 

XML, porém existem situações onde a empresa que está recebendo o XML não utilizará os impostos 

discriminados no XML, sendo assim deverá ligar os campos dos impostos e aplicar suas próprias regras. Por 

exemplo, a empresa classificada como Simples Nacional não terá PIS, ICMS e COFINS informado na nota 

fiscal emitida. 

 

 

Guia CTe 

3. É possível padronizar um produto especifico para o processo de recebimento Conhecimento de Transporte 

Eletrônico (CTe).  

4. Informe uma condição de pagamento, pois o sistema irá gerar um movimento de CTe com essa informação. 

 

 

Guia NFe 

5. Selecionar a condição de pagamento para o recebimento da nota fiscal eletrônica; 
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6. O campo Diferença e preço permitido definem a diferença de preço informada no pedido e que será 

permitido ao receber o XML do fornecedor; 

 

Guia Contas E-mail 

7. Selecionar qual e-mail para o download do recebimento automático do XML. 

 

 

8. Salvar Parâmetros. 

 

Validação e Saída 

Parametrizada as configurações do evento para o recebimento. 

 

1.4 Tabela de CFOP no Evento 

Acesso 

 Evento de recebimento de compras 

 

Motivação 

Configurar a tabela de cfop padrão do evento de recebimento. Pois esta configuração permite que o 

programa identifique automaticamente qual o evento que será usado para o faturamento. 

Parâmetro 

Sem necessidade de parametrização 

 

Operação 
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1. Selecionar o evento de recebimento; 

2. No espaço vazio da tela de recebimento, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Alterar 

Evento; 

 

3. Clicar na guia Fiscal e em seguida, sobre a Tabela de CFOPs Padrão; 

 

 

4. Efetue as configurações necessárias para utilizar no recebimento automático: 

 

Tipo de Produto: Tipo de produto que passará pelo evento acessará; 

Filial: Filial do recebimento; 

CFOP Estadual: Selecionar o código de cfop para dentro do estado para a entrada; 

CFOP Interestadual: Selecionar o código de cfop para transações interestaduais; 

 

CFOP Devolução Estadual: Cfop de devolução dentro do Estado; 

CFOP Devolução Interestadual: Cfop de devolução fora do Estado; 

CFOP Importação: Cfop para processo de importação; 
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Tipo Empresa Origem (Entrada Via XML Nfe): Preenchido automaticamente durante o recebimento dão XML, pois o 

programa identifica a empresa origem através do CNPJ, localiza o fornecedor e analisa o cadastro do sistema o 

campo Tipo de Empresa. Dessa forma, é possível ter comportamentos diferentes identificando o cfop diferente para 

cada tipo de empresa origem; 

Tipo Empresa (Entrada Via XML Nfe): Identifica a filial durante o processe de recebimento do XMl o programa 

identifica a filial e verifica o tipo de empresa para a filial do XML que foi emitido. Dessa forma, é possível ter 

comportamentos diferentes identificando cfop diferente para cada tipo de empresa da filial sem precisar usar o 

campo Filial. 

Gerador (Entrada Via XML Nfe): Nos casos em que o fornecedor é especifico para essa situação, desse modo a cfop 

também tem que ser específica. 

 

CFOP Estadual Origem e CFOP Interestadual Origem: Utilizado para fazer o “de para” quando o cfop do XML for “X” 

e o cfop da entrada for “Y”. Por exemplo, uma nota fiscal emitida pelo fornecedor que do ponto de vista dele é uma 

venda, porém para a empresa que receberá o XML será uma compra. Portanto, neste caso a tabela seria preenchida 

com: 5.101 ou 5.102 e a coluna CFOP Estado estaria preenchido como 1.101 para operação dentro do estado. Para 

as operações interestaduais funciona da mesma forma, na coluna CFOP Interestadual Origem está 6.102 e na coluna 

CFOP Interestadual seria 2.102.  

CFOP Devolução Origem e CFOP Importação Origem: Tem Campos digitáveis com o mesmo tratamento das demais 

colunas; 

 A configuração depende da regra de cada empresa. Pois, existem empresas que produz e venda e outras compram e 

revendem. 



 
 
 

11 
 

 

5. Utilize os botões na lateral esquerda da tela para inserir, excluir e navegar entre as linhas; 

 

6. Após o preenchimento clicar em OK; 

7. Salvar para gravar. 

 

Validação e Saída 

O recebimento automático irá validar as configurações para utilizar o evento no processo. 

 

1.5 Código do Fornecedor 

Acesso 

 Produtos e Serviços/Cadastros/Código de Barras 

 Produtos e Serviços/Produtos 

 

Motivação 

Configurar o código de  barras e a tabela de fornecedores do cadastro de produtos, pois os processos que veremos a 

seguir fazem os vínculos identificando o produto através do código de barras ou pela tabela de fornecedores. 

 

Parâmetro 

Sem necessidade de parametrização 

 

Operação 

1. Na tela de cadastro do código de barras, selecionar o fornecedor e o produto; 

2. Informar o código de barras do fornecedor e clique em Efetivar; 
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3. Busque o produto desejado e entre na tela de cadastro; 

4. Clicar na guia Compras e em seguida, Tabela de Fornecedores; 

5. Selecionar o fornecedor do produto; 

6. Informar o mesmo código do produto que está no XML da nota fiscal, para que no momento do recebimento 

o sistema associe o produto 

 

7. Observe o código do produto na nota fiscal abaixo. 

 

8. Clicar Ok; 

9. Salvar para gravar. 

 

Validação e Saída 

Configuração do produto para utilização no processo de recebimento automático do XML. 



 
 
 

13 
 

2 Processos 

2.1 Recebimento de NF-e sem Pedido de Compra 

2.1.1 Importar XML 

Acesso 

 Logística/Recebimento/Recebimento de Embarque  de Compra(Automático) 

 

Motivação 

Ao importar o XML o programa identifica automaticamente o produto pelo campo código de barras ou pela tabela 

de fornecedores do cadastro do produto. 

 

Parâmetros 

 Ter recebido o e-mail com a nota fiscal e o XML do fornecedor. 
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 Ter o XML processado no seguinte diretório do servidor: C:\wts\download_enfe\Processados, ou seja, o 

download do XML é feito automaticamente devido às configurações dos parâmetros do e-mail. 

 

Após o processamento do XML o programa cria o recebimento de embarque. O recebimento de embarque de 

compras é um pré-recebimento que se baseia única e exclusivamente no XML, é o primeiro passo que pode ser 

iniciado antes mesmo da mercadoria chegar à empresa. Caso esteja tudo parametrizado com o e-mail, o programa 

irá criar este recebimento automaticamente no momento que faz o download do e-mail. Observe o pré-recebimento 

gerado automaticamente após o download. 

 

 

Operação 

No entanto iremos simular o recebimento de forma manual. 

1. Na tela de recebimento clicar no link Outras Funções;  

2. Selecionar Verificar e-mail. Esse recurso força o recebimento do e-mail sem aguardar o agendador, que 

refere-se às configurações do Scheduler.ini de dentro do diretório wts; 

 

3. Observe o recebimento gerado; 

 

4. Observe que o XML é processado automaticamente no diretório do servidor 

C:\wts\download_enfe\Processados; 

5. No caso de ocorrer algum problema no processo de verificar e-mail é criada automaticamente uma pasta 

nomeada “problemas” no diretório do servidor; 
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6. Na pasta problemas é exibido o XML e o log; 

 

7. Clicando no log, o sistema exibe a informação sobre o motivo do erro. Desse modo, as informações sobre o 

erro sempre estará disponível no arquivo.log; 

 

8. Observe que no recebimento os campos, “Autorizado SEFAZ” e “Validado Usuário” estão marcados. Porém 

após o recebimento é necessário uma validação manual do usuário. A quantidade de validação depende da 

parametrização, quanto mais completos os parâmetros de configurações, menos informações manuais o 

usuário terá que informar nessa etapa do processo; 

 

9. Caso o campo Validado Usuário não esteja marcado, clique duas vezes sobre o recebimento para acessar a 

tela de alteração. Será exibidas informações da nota, a situação perante a SEFAZ, o Status da nota. O campo 

faturado será marcado automaticamente após o faturamento; 
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10. Abaixo os dados do XML; 

 

11. Veja que as configurações realizadas nos parâmetros gerais foram carregadas automaticamente. O usuário 

poderá alterar o evento, a condição de pagamento e a conta; 

12. No campo Fatura mostra os dados que será gerado no financeiro, como o número do título, vencimento e o 

valor; 

 

13. Na guia Itens é apresentado os dados relacionados aos produtos do XML. Todos os campos descritos com 

XML são informações constantes no próprio XML, os demais campos são informações do Millennium que o 

programa vinculou automaticamente; 

 

14. Caso existe campo sem preenchimento, o sistema não permitirá a validação do XML e o faturamento não 

será realizado; 

15. Clicar em Salvar após a validação; 

16. Caso ocorra algum problema de validação, a informação será exibida na coluna “Log” da tela de consulta do 

recebimento. Clique duas vezes sobre a coluna. Nesse caso não houve nenhum problema, portanto não 

existe informação. 
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Validação e Saída 

Recebimento realizado com sucesso. 

2.1.2 Faturamento 

 

Acesso 

 Logística/Recebimento/Recebimento de Embarque de Compra(Automático) 

 

Motivação 

Faturar o recebimento de embarque automaticamente para finalizando o processo.  

 

Parâmetro 

Os recebimentos devem estar validados 

 

Operação 

1. Localizar o recebimento na tela de consulta de embarque de compra(automático); 

2. Clicar no link Outras Funções e em seguida, Faturamento Automático; 

 

 

 

 



 
 
 

18 
 

3. Nesta tela é possível faturar grupos de recebimentos de acordo com as opções de filtragem. Por filiais, por 

fornecedores, selecionando um período de recebimento ou através da data final. Clicar Próximo; 

 

4. Selecionar o recebimento.  Ou bipe o código de barras da nota fiscal no campo Número da Nota Fiscal. Clicar 

Próximo; 

 

5. O sistema exibirá o número do recebimento e as demais informações do XML. Clicar em Processar; 

 

6. Se o faturamento não for processado a informação será exibida no campo Status, bem como a informação 

de faturamento realizado com sucesso; 

 

7. Consulte o financeiro gerado: Financeiro/Pagar/Títulos. Utilize os campos de busca para localizar o título e 

clique em Procurar.  O sistema exibirá o título gerado após o faturamento; 

 

8. Consultaremos a movimentação: Compras/Consulta Movimentações. Clicar em Procurar, o sistema exibirá a 

movimentação, após o recebimento automático. 

 

 

Validação e Saída 
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Após ser realizado o faturamento do recebimento automático, foi gerado o financeiro a e movimentação. 

2.2 Recebimento de NF-e com Pedido de Compra 

2.2.1 Importar XML 

 

Acesso 

 Logística/Recebimento/Recebimento de Embarque de Compra(Automático) 

 

Motivação 

Ao importar o XML o programa vincula o pedido de compra automaticamente, valida o preço diferente do 

XML, valida a quantidade entre pedido e o XML e valida também o NCM diferente entre o pedido e o XML. 

 

Parâmetro 

 Ter o XML processado no seguinte diretório do servidor: C:\wts\download_enfe\Processados, ou seja, o 

download do XML é feito automaticamente devido às configurações dos parâmetros do e-mail. 

 

Operação 

1. Localize o recebimento gerado automaticamente após o download de e-mail do XML; 

2. Consultaremos no diretório C:\wts\download_enfe\Processados no servidor, o XML já processado; 

 

3. Simularemos o recebimento de forma manual. Para isso, recortaremos o arquivo .XML do diretório 

Processados; 
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4. Colar o arquivo no diretório download_enfe; 

 

5. Foi deletado o diretório Processados; 

 

6. Foi excluído o recebimento no sistema Millennium; 

 

7. No link Outras Funções, selecione “Verifica e-mail”; 
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8. Após o processamento clique no botão Procurar. Observe que foi gerado um novo recebimento; 

 

9. Ao consultaremos o diretório novamente, perceba que o diretório “Processados” foi criado novamente e 

dentro dele o XML; 

 

10. Observe que no recebimento os campos, “Autorizado SEFAZ” e “Validado Usuário” estão marcados. Isso 

significa que a nota já foi autorizada pela Sefaz e validada. Caso o recebimento não esteja validado, acesse a 

tela de alteração, preencha as informações que faltam para a validação do recebimento, conforme já visto 

anteriormente; 

 

11. Salve as informações e verifique se a coluna “Validado Usuário” foi marcada; 

12. Lembrando que na coluna Log pode ser consultado o erro do processo. 

 

Validação e Saída 

Recebimento realizado com sucesso. 

2.2.2 Faturamento 

 

Acesso 

 Logística/Recebimento/Recebimento de Embarque de Compra(Automático) 
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Motivação 

Realizar o faturamento do recebimento de embarque automático, finalizando assim o processo.  

 

Parâmetros 

 Os recebimentos devem estar validados; 

 Ter pedido de compra cadastrado no sistema; 

 

Operação 

1. Primeiramente consultaremos o pedido de compra. Acesse o link Compras/Pedidos de Compra; 

2. Clicar em Procurar, clique duas vezes sobre o pedido de compra para acessar a tela de alteração. Observe o 

código do produto e o código do fornecedor; 

 

3. Na tela de consulta selecionamos o link Outras Funções e depois Faturamento Automático; 

 

4. Preencha os campos de filtro e clique em Próximo; 

 

5. Marque o recebimento ou bipe o código de barras da nota fiscal no campo Número da Nota Fiscal e  

pressione Enter, automaticamente o campo Processar será marcado. Clicar Próximo 
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6. Os dados do XML são exibidos. Clicar em Processar 

 

7. Observe a coluna Status com a mensagem “Faturado com sucesso”. Lembre-se que caso haja algum 

problema no processo, será informado nessa mesma coluna. 

 

8. Clicando no link Inicio, localizado do lado esquerda da tela na parte inferior, o sistema voltará para a tela de 

filtragem; 

9. Na tela de consulta de recebimento, observe que a coluna Faturado foi marcada; 

 

10. Consultaremos o pedido de compra, acesse o link: Compra/Pedido de Compra. Na tela de filtragem ligue o 

campo Efetuado e clique em Procurar. O pedido de compra será exibido; 

 

11. Consultaremos o financeiro. Acesse o link: Financeiro/Pagar/Títulos. Informe o Tipo Data: Emissão e clicar 

em Procurar. Observe o título gerado automaticamente após o faturamento; 

 

12. Consultaremos também a movimentação gerada automaticamente após o faturamento. Acesse o link: 

Compras/Consulta Movimentações. Clicar em Procurar e observe a movimentação; 
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Validação e Saída 

Faturamento de recebimento de embarque automático realizado. 

2.3 Recebimento de CT-e 

2.3.1 Importar XML 

 

Acesso 

 Logística / Expedição e Recebimento / Recebimento de Embarque de Compra (Automático) 

 

Motivação 

Com objetivo de facilitar o entendimento, a explicação será iniciada com CT-e, pois é o recebimento mais 

simples, não envolve pedido de compra e diversos produtos. O único produto que será utilizado é o serviço 

vinculado nas configurações gerais do sistema. 

 

Parâmetros 

Ter os seguintes cadastros devidamente configurados: 

 CFOP; 

 Evento de Recebimento de CT-e 

Compras/Movimentações 

Clicar com o botão direito do mouse na parte branca da tela e selecione a opção Alterar Evento. Na guia 

Fiscal, clicar na Tabela de CFOPs Padrão. Observe que o tipo de produto é Serviço, a CFOP Estadual para operações 

de dentro do estado e CFOP Interestadual para operações para fora do estado. 
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Para a direita da tabela nas colunas CFOP Estadual Origem e CFOP Interestadual de Origem são informações do XML. 

No processo de importação, o sistema irá analisar estes CFOPs e associá-los ao CFOP Estadual. Os demais campos já 

foram explicados anteriormente. Clicar OK e em seguida, Salvar. 

 
 

 
 Serviços; 

 Condição de Pagamento; 

 Fornecedor; 

 Filial; 

 Conta Caixa; 

 Parâmetros Gerais 

Utilitários/Administrador/Configurações Gerais/Entrada Nota Fiscal Eletrônica. Na guia CTe, deve estar 

vinculado o serviço e a condição de pagamento. Salvar Parâmetros. 

 

 

Operação 

1. Consultaremos o XML no diretório C:\wts\download_enfe\Processados no servidor. Observe o XML já 

processado após o download.  

 
 

2. Em seguida consultaremos dentro do sistema. Acesse o link Logística/Recebimento/Recebimento de 

Embarque de Compra(Automático). Clicar em Procurar, o sistema exibe a movimentação do recebimento 

automático após o download do XML. 
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3. Simularemos o recebimento de forma manual. Para isso, recortaremos o arquivo .XML do diretório 

Processados; 

 

4. Colar o arquivo no diretório download_enfe; 

 

5. Foi deletado o diretório “Processados”; 

 

6. Foi excluído o recebimento no sistema Millennium; 
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7. No link Outras Funções, selecionar Verificar e-mail. Esse recurso força o recebimento do e-mail sem aguardar 

o agendador que se refere às configurações do Scheduler.ini de dentro do diretório wts; 

 

 

8. Após o processamento clique no botão Procurar, o sistema exibirá o novo recebimento; 

 

9. Observe as colunas “Autorizado SEFAZ” e “Validado Usuário” estão marcadas devido à configuração dos 

parâmetros gerais. Caso o recebimento não esteja validado acesse a tela de alteração, preencha as 

informações que faltam para a validação do recebimento. Observe os campos: 

Guia Geral 

 

o Tipo Documento: Programa identifica automaticamente um CT-e ou uma NF-e; 

o Num Recebimento:Número gerado automaticamente no sistema Millennium; 

o Filial:Identificada automaticamentepelo CNPJ do destinatário que consta no XML; 

o Fornecedor:Identificado automaticamente pelo CNPJ do Emitente; 

o Data: Informação constante no XML e que será levada para o Livro fiscal posteriormente; 

o Nota Fiscal: Informação constante no XML e que será levada para o Livro fiscal posteriormente; 

o Valor Total da Nota: Informação constante no XML e que será levada para o Livro fiscal posteriormente; 
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o Situação SEFAZ: Situação de momento deste XML na SEFAZ, caso o XML não esteja autorizado não será 

permitido faturar. 

Status 

 

o Autorizado SEFAZ: Último status consultado do XML no SEFAZ; 

o Cancelado SEFAZ: Último status consultado do XML no SEFAZ; 

o Validado Usuário: Programa marca automaticamente se todas as pendências foram solucionadas. Para 

validar basta efetivar e se os campos mínimos necessários estiverem de acordo, o programa 

automaticamente marca o campo validado usuário; 

o Faturado: Campo marcado automaticamente quando o recebimento já gerou uma movimentação. 

Dados XML 

 Todos os camposdeste grupo são dados do XML não tratados, apenas para informação do usuário 

 

o Emissão Nota Fiscal; 
o Chave; 
o Nome Emitente; 
o CNPJ Emitente; 
o Nome Destinatário; 
o CNPJ Destinatário 

 
Configurações 
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o Evento: O programa identifica automaticamente de acordo com o parâmetro, mas permite informar 

manualmente qual evento será utilizado para faturar este XML; 

o Condição de Pagamento: O programa identifica automaticamente de acordo com o parâmetro, mas permite 

informar manualmente qual condição de pagamento será utilizada para faturar este XML; 

o Conta: Condição de Pagamento: O programa identifica automaticamente de acordo com o parâmetro, mas 

permite informar manualmente qual condição de pagamento será utilizada para faturar este XML. 

Documentos Originários 
Este campo é muito utilizado para os casos de recebimento de CT-e, pois dentro destes arquivos a transportadora 

informa qual nota da empresa que está sendo cobrada neste conhecimento. 

 
 

o A Empresa tomadora do serviço de frete emite uma NF-e de venda; 

o A transportadora executa o serviço fazendo a entrega desta nota fiscal; 

o A transportadora emite o CT-e cobrando o serviço prestado; 

o Dentro deste CT-e consta o número da Nota fiscal de venda transportada. 

Se o campo “Já transportada?” estiver marcado, significa que a transportadora está cobrando mais de uma vez a 

mesma nota fiscal. Como é a primeira vez que esse XML será importado o campo está em branco. 

Guia Itens 

Neste grupo de informações o programa apresenta os dados relacionados aos produtos do XML. Todos os 

campos que estão descritos com (XML), são informações constantes no XML, os outros campos são informações do 

Millennium que o programa conseguiu vincular automaticamente, caso haja algum campo sem a informação 

vinculada, o programa não permitirá validar o XML, não permitindo assim faturar. 
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10. No caso de CT-e não há muito que vincular, pois não existe pedido de compra, o serviço é único, então o 

processo é mais simples, para recebimento de NF-e o relacionamento destes campos é fundamental. Salve 

as informações e verifique se a coluna “Validado Usuário” foi marcada; 

11. Lembrando que na coluna Log pode ser consultado o erro do processo. 

 

Validação e Saída 

Recebimento de CT- e realizado. 

2.3.2 Faturamento 

Acesso 

 Logística/Recebimento/Recebimento de Embarque de Compra(Automático) 

 

Motivação 

Faturar o recebimento de embarque automaticamente para finalizando o processo.  

 

Parâmetro 

Os recebimentos devem estar validados 

 

Operação 

1. Localizar o recebimento na tela de consulta de embarque de compra(automático); 

2. Clicar no link Outras Funções e em seguida, Faturamento Automático; 

 

3. Nesta tela é possível faturar grupos de recebimentos de acordo com as opções de filtragem. Por filiais, por 

fornecedores, selecionando um período de recebimento ou através da data final. Clicar Próximo; 
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4. Selecionar o recebimento.  Ou bipe o código de barras da nota fiscal no campo Número da Nota Fiscal e 

pressione Enter, automaticamente o campo Processar será marcado. Clicar Próximo; 

 

5. O sistema exibirá o número do recebimento e as demais informações do XML. Clicar em Processar; 

 

6. Se o faturamento não for processado a informação será exibida no campo Status, bem como a informação 

de faturamento realizado com sucesso; 

 

7. Consulte o financeiro gerado: Financeiro/Pagar/Títulos. Utilize os campos de busca para localizar o título e 

clique em Procurar.  O sistema exibirá o título gerado após o faturamento; 

 

8. Consultaremos a movimentação: Compras/Consulta Movimentações. Clicar em Procurar, o sistema exibirá a 

movimentação com o número da nota fiscal foi gerada automaticamente. 

 

9. Observe que a coluna “Faturado” está marcado. 

 

Validação e Saída 

Realizado faturamento do recebimento automático finalizando assim o processo de importação de XML de CT-e. 
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3 Ações 

Utilizar as Ações da tela de recebimento de embarque de compra automático. A seguir, veremos cada uma 

delas. 

3.1 Abrir Movimento 

 

Acesso 

Logística/Recebimento/Recebimento de Embarque de Compra(Automático) 

 

Motivação 

Consultar um movimento gerado após o faturamento. 

 

Parâmetro 

Sem necessidade de parametrização 

 

Operação 

1. Na tela consulta de Recebimento de Embarque de Compra(Automático) utilize os campos de filtragem e 

clique em Procurar; 

2. O sistema retornou o recebimento gerado automaticamente após a importação do XML. Perceba que já está 

faturado; 

 

3. Clicar no link Ações em seguida Abrir Movimento; 

 

4. Observe que a tela do movimento é aberta para consultar as informações. Porém não será possível a 

alteração das informações uma vez que já houve o faturamento com a emissão da nota fiscal. 
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Validação e Saída 

Consulta da movimentação realizada. 

3.2 Consulta SEFAZ 

Acesso  

 Logística/Recebimento/Recebimento de Embarque de Compra(Automático) 

 

Motivação 

Consultar a veracidade do XML na SEFAZ e atualizar o status “Cancelado Sefaz” do recebimento do XML. Lembrando 

que o sistema realiza essa consulta automaticamente através do agendador “Schudeler.ini”, localizado no diretório 

wts do servidor Millennium. 

 

Parâmetro 

Sem necessidade de parametrização 

 

Operação 

1. Observe que existe uma movimentação, cuja nota está autorizada na SEFAZ.  

 

2. Utilizaremos a Ação, Salvar XML 
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3. Selecione um diretório para armazenar o XML, informaremos o número da nota fiscal e clicar em Salvar; 

 

4. Abra o XML e copie a chave da nota fiscal; 

 

5. Observe que a situação da nota no site da SEFAZ está autorizada; 
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6. Veja agora a consulta de uma nota fiscal que foi cancelada pelo fornecedor; 
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7. Na tela de consulta do recebimento de embarque clicar em Ações e em seguida Consultar Sefaz; 

 

8. Na próxima tela clique apenas em Efetivar. Atualize a tela de consulta clicando em Procurar, repare que o 

automaticamente foi marcado a coluna Cancelado Sefaz; 
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9. Nesse caso é necessário entrar em contato com o fornecedor para saber o motivo do cancelamento da nota. 

 

Validação e Saída 

Ação Consulta da nota fiscal eletrônica realizada. 

3.3 Imprime Documento 

Acesso 

 Tela de consulta do recebimento automático 

 

Motivação 

Impressão da nota fiscal eletrônica e de conhecimento de transporte eletrônico (CT-e) 

 

Parâmetro 

Sem necessidade de parametrização 

 

Operação 

1. Localizar a movimentação de recebimento automático; 

2. Clicar no link Ações; 

3. Selecionar Imprime Documento; 

 

 

4. Observe a impressão em PDF da nota fiscal; 
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Validação e Saída 

Ação impressão do documento realizada. 

3.4 Reavaliar Relacionamentos 

Acesso 

 Tela de consulta do recebimento de compra automático 

 

Motivação 

Após a importação do XML, caso o número do pedido de compra não esteja contido no XML o usuário 

poderá fazer o vinculo manual. Porem, para que o programa avalie os dados do pedido com o XML é necessário usar 

a ação Reavaliar Relacionamentos. 
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Parâmetro 

Sem necessidade de parametrização 

 

Operação 

1. Localizar a movimentação do recebimento de compra automático; 

2. Clicar duas vezes para alterar a movimentação; 

3. Clicar na guia Itens. Observe que a coluna “Pedido Compra” está em branco, pois no XML não está contido o 

número do pedido. Nesse momento, pode ser vinculado o número do pedido de compra; 

 

4. Clicar no campo ... (reticência). Observe que o sistema carrega todos os pedidos vinculados ao fornecedor; 

 

 

5. Marque o pedido; 

6. Clicar Selecionar; 

7. O sistema vincula automaticamente o número do pedido de compra na coluna Pedido Compra. 

 

8. Clicar Salvar. A seguir, os dados devem ser reavaliados; 

9. Clicar em Ações em seguida, Reavaliar Documentos; 
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10. Na próxima tela, Efetivar; 

11. Lembre-se que caso tenha alguma divergência de informação nesse processo, a coluna Log informará. Caso 

contrário, não será exibida nenhuma mensagem. 

 

Validação e Saída 

Ação Reavaliar Documentos realizado. 

3.5 Salvar XML 

Acesso 

 Tela de consulta do recebimento de compra automático 

 

Motivação 

Salvar o arquivo XML, que após sua importação fica arquivado no banco de dados. 

 

Parâmetro 

Sem necessidade de parametrização 

 

Operação 

1. Localizar a movimentação de recebimento automático; 

2. Clicar no link Ações; 

3. Selecionar Salvar XML; 
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4. Selecione o diretório, informe o nome e clicar Salvar; 

 

5. Selecionar o diretório onde foi salvo o arquivo e observe o XML; 

 

 

Validação e Saída 

XML salvo 

3.6 Visualiza Documento 

Acesso 

 Logística/Recebimento/Recebimento de Embarque de Compra(Automático) 
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Motivação 

Permite visualizar em tela a nota fiscal eletrônica e conhecimento de transporte eletrônico 

 

Parâmetro 

 Tela de consulta do recebimento de compra automático 

 

Operação 

1. Localizar a movimentação de recebimento automático; 

2. Clicar no link Ações; 

3. Selecionar Visualiza Documento; 

 

 

4. O sistema abrirá em tela a nota eletrônica fiscal; 
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Validação e Saída 

Ação Visualiza Documento realizado. 

4 Validações 

4.1 NCM 

 

Acesso 
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 Logística/Recebimento/Recebimento de Embarque de Compra(Automático) 

 

Motivação 

Validar o NCM do produto quando na base de dados, este produto apresenta o NCM diferente ou 

simplesmente não tenha o NCM. Ao finalizar a importação do XML, o programa grava o mesmo NCM contido no 

XML. 

 

Parâmetro 

Sem necessidade de parametrização 

 

Operação 

1. Primeiramente consultaremos o produto que será validado. Acesse: Produto/Produto e Serviços/Produtos; 

2. Informamos o código do produto e em seguida Procurar; 

3. O sistema retornará o produto cadastrado, clique duas vezes sobre o produto para acessar a tela de 

alteração; 

4. Acesse a guia Fiscal e observe os campos: Código NCM, Código Fiscal e Perfil Imposto; 

 

5. Realizamos a importação de um XML com NCM diferente apresentado no cadastro do produto acima. Após a 

importação o sistema gravará o novo NCM no cadastro; 

6. A seguir, consultaremos o XML no diretório: C:\wts\download_enfe do servidor Millennium; 
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7. Clicamos duas vezes sobre o XML e selecionamos o NCM que será aplicado no cadastro do produto após a 

importação; 

 

8. Selecionar o link Outras Funções e em seguida, “Verifica e-mail”; 

 

9. Clicar em Procurar, será exibido o XML importado automaticamente; 

 

10. Clicar duas vezes sobre o recebimento para acessar a tela de alteração; 

11. Na guia Itens, observe a coluna NCM, cujo mesmo será gravado no cadastro do produto; 

 

12. Consultamos novamente o cadastro do produto e perceba que o novo NCM foi vinculado automaticamente. 



 
 
 

46 
 

 

 

Validação e Saída 

Validação do XML realizada. 

4.2 Preço 

Acesso 

 Logística/Recebimento/Recebimento de Embarque de Compra(Automático) 

 

Motivação 

Ao importar o XML será validado o preço do produto. O programa encontra o pedido de compra com o mesmo 

número contido no XML e faz a validação do preço. Caso haja diferença será informada no log. 

 

Parâmetro 

Sem necessidade de parametrização 

 

Operação 

1. Primeiramente, consultaremos o XML no diretório: C:\wts\download_enfe do servidor Millennium; 

 

 

2. Clicamos duas vezes sobre o XML. Perceba que na TAG <xPed> é informado o código do pedido de compra. 

Portanto, ao importar o XML o programa busca esse número do pedido e vinculará a esse recebimento; 
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3. Em seguida, consultaremos o pedido de compra. Acesse: Compras/Pedido de Compras; 

4. Clicar em Procurar, observe o pedido com o mesmo número do XML; 

 

5. Na seqüência realizaremos a importação do XML; 

6. Selecionar o link Outras Funções e em seguida, “Verifica e-mail”; 

 

7. Clicar em Procurar, será exibido o XML importado automaticamente;  

 

8. Veja que esse recebimento não está validado pelo usuário; 

9. Siga para a coluna Log e dê um duplo clique para ver a mensagem de que o preço está divergente. Clicar OK; 

 

10. O próximo passo é alterar o pedido de compra; 

11. Na tela de consulta de pedido de compra, clicar duas vezes sobre o pedido para acessar a tela de alteração; 

12. Veja que a princípio o valor o preço é R$ 79,50; 
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13. Iremos alterar o preço para R$ 80,00 e Efetivar; 

 

14. Localizar a movimentação do recebimento. Clicar em Ações em seguida, Reavaliar Documentos; 

 

15. Na próxima tela, Efetivar; 
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16. Atualize a tela do recebimento clicando em Procurar; 

 

17. Perceba que a coluna Validade Usuário está marcada; 

18. Consultando a coluna Log, perceba que não há mais mensagem; 

 

19. Clique duas vezes sobre o recebimento e veja o pedido de compra vinculado à movimentação. Caso deseje 

alterar o pedido de compra, clicar em ...(reticências) e selecione o pedido,conforme já explicado 

anteriormente; 

 

 

Validação e Saída 

Validação de preço realizada na importação do XML. 

4.3 Código de Barras EAN 

Acesso 

 Logística/Recebimento/Recebimento de Embarque de Compra(Automático) 

 

Motivação 

Após a importação do XML será validado o código de barras do produto. Há caso em que se no produto da 

base de dados não esteja configurado com o mesmo código de barras contido no XML o programa não associa 

automaticamente, sendo assim o usuário deverá vincular manualmente; 

 

Parâmetro 

Sem necessidade de parametrização 
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Operação 

1. Primeiramente consultaremos o produto que será validado. Acesse: Produto/Produto e Serviços/Produtos; 

2. Informamos o código do produto e em seguida Procurar; 

3. O sistema retornará o produto cadastrado, clique duas vezes sobre o produto para acessar a tela de 

alteração; 

4. Acesse a guia Compras em seguida clique na Tabela de Fornecedores; 

 

5. Observe que a tabela está em branco, ou seja, não existe nenhum código para ser associado no momento da 

importação do XML; 

6. Em seguida, consultaremos o código de barras EAN do produto. Clicar no link inferior Código de Barras; 

 

7. Selecionar o fornecedor e tecle Enter. Observe que não existe nenhum código de barras vinculado ao 

produto. Desse modo, no momento da importação do XML o programa não conseguirá associar esse 

produto devido à falta do código de barras nesse campo e também no campo da tabela de fornecedores; 

 

8. Na seqüência, consultaremos o XML no diretório: C:\wts\download_enfe do servidor Millennium; 
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9. Clicamos duas vezes sobre o XML.  Veja que abaixo do código do produto está o código de barras EAN 

“7891234123459” que será gravado no programa;  

 

10. Realizaremos a importação do XML.  Selecionar o link Outras Funções e em seguida, “Verifica e-mail”; 

 

11. Clicar em Procurar, será exibido o XML importado automaticamente;  

 

12. Veja que esse recebimento não está validado pelo usuário; 

13. Siga para a coluna Log e dê um duplo clique para ver a mensagem. Nesse caso é informado que o produto, 

cor, estampa tamanho e cfop não foram encontrados, pois o código de barras do produto não está sendo 

informado em seu cadastro. Clicar OK; 

 

14. O próximo passo é vincular o produto manualmente dentro do recebimento realizado; 

15. Localize o recebimento e clique duas vezes para alterá-lo, acesse a guia Itens;  

16. Clicar em ...(reticência); 
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17. Selecionar o produto; 

 

18. Em seguida, faça o mesmo para buscar a Cor, Estampa, Tamanho e CFOP, este último localizado mais para a 

direita da tela; 

 

19. Na guia Geral, em Configurações selecionar o Evento e depois clique para Salvar; 

 

20. Observe que o campo Validado Usuário foi marcado. A seguir o código de barras do produto; 

 

21. Na tela de consulta do produto faça a busca do cadastro do produto, depois clique no link Código de Barras. 

Informe o código do fornecedor e tecle Enter. O sistema exibirá o código de barras que foi gravado 

automaticamente após a importação do XML e o vinculo manual do produto; 

 

22. Desse modo, na próxima importação o programa vai associar automaticamente o produto, pois o código de 

barras já está gravado. 
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Validação e Saída 

Realizado a validação do código de barras após a importação do XML. 


