Setup do iFox iNotas


É necessário um Certificado eCNPJ tipo A1 que deve ser enviado por email com extensão “pfx” para
ifox@ifox.com.br e a Senha para que este certificado seja instalado em nosso servidor na Nuvem



É preciso também obter os códigos que chamamos de CSC (Cód de
Segurança) e TOKEN (Id Cód Segurança) que deve ser obtido na Sefaz do seu estado.



o Exemplo SP
Acesse o site da Sefaz do seu estado. Fale com seu contador para realizar este cadastro.

 É importante para emissão de NFCe que o estabelecimento tenha pelo menos um
SAT cadastrado na Sefaz.


Neste exemplo será estado de SP : www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCePortal/



SE NÃO POSSUIR CADASTRAMENTO PARA NFCE, selecione “CREDENCIAMENTO”, e acesse inicialmente
“Ambiente de Testes”. Aparecerá tela para acesso com Certificado Digital.
Caso já possua credenciamento vá direto ao menu “Gerenciar Cód Segurança” como mostrado mais abaixo e
anote o “ID Cód Segurança” e o “Cód Segurança” e use o comando CTL + C e CTRL + V para nos enviar esses
códigos. Mais abaixo é descrito esse procedimento
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DEPOIS DE EXECUTAR TODOS OS TESTES PARA SE FAMILIARIZAR COM A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE,
VOLTE À ESTE MESMO SITE E EXECUTE O CREDENCIAMENTO COM VALIDADE JURÍDICA.

Click na Imagem do Certificado Digital. Se solicitado, selecione o Certificado Digital (caso tenha mais de 1
certificado instalado)
Informe a SENHA PIN do Certificado.
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Se ocorrer “403 – Forbidden Access Denied”, indica que o certificado digital do cliente não está instalado
no seu computador.

Caso contrário, aparecerá a tela abaixo.



Click na opção “SOLICITAR CREDENCIAMENTO” e forneça os dados solicitados.
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Volte ao Menu Principal e pegue o “Código de Segurança” para poder utilizar no ambiente de testes.
Quando for utilizar o programa em ambiente REAL com Validade Jurídica, volte nesta mesma opção e pegue
o “Código de Segurança COM VALIDADE JURÍDICA”. Acesse com o Certificado Digital e informe a senha PIN.



Click no botão “NOVO CÓD SEGURANÇA”.
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Copie este “Código de Segurança”, pois será necessário introduzir este Código no Nosso programa
NFCe, envie-nos pelo email ifox@ifox.com.br.
o Enviar ID Cód de Segurança e o Cód de Segurança.

Onde obter CSC nos estados


Acre (AC):

Antes de obter o CSC é necessário efetuar o credenciamento presencial mediante os documentos
descritos aqui. Após isso, é possível acessar o site Sefaz Online e emitir o CSC no menu "NFC-e".
http://www.sefaznet.ac.gov.br/sefazonline/servlet/principal


Alagoas (AL):

Antes de obter o CSC é preciso efetuar o credenciamento (veja como fazer). Após isso, o CSC é
solicitado presencialmente na Diretoria de Cadastro.
http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/nfce-credenciamento


Amapá (AP):

Antes de obter o CSC é preciso solicitar o credenciamento como emitente de NFC-e através
no Sistema de Administração Tributária Estadual – SATE, mediante seu login e senha, no menu
"Credenciamento". O contribuinte poderá consultar a liberação do Credenciamento através da
função “Consultar Credenciamento NFC-e”.
Após a liberação, é só fazer login no sistema SATE e solicitar o CSC no menu “Gerar CSC”.
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http://www.sefaz.ap.gov.br/sate/



Amazonas (AM):

A SEFAZ/AM dispensou a necessidade de credenciamento prévio para obtenção do CSC e,
consequentemente, para a emissão de NFC-e, conforme justificativa exposta aqui. Por isso, a
emissão do CSC é mais simplificada.
Clique aqui para emitir o CSC de homologação e clique aqui para emitir o CSC de produção.
https://nfce.sefaz.am.gov.br/nfce-services/services/CscNFCe


Bahia (BA):

A SEFAZ/BA não exige credenciamento prévio para emissão dos CSC (homologação e produção).
O CSC poderá ser emitido clicando aqui e selecionando a opção "Solicitar/inutilizar CSC".
http://www.sefaz.ba.gov.br/especiais/como_se_tornar_emissor_nfce.html


Ceará (CE):

Primeiramente é necessário se credenciar a empresa no portal da Sefaz onde após o
credenciamento ser aprovado será informado os CSC que podem ser utilizados.
http://nfce.sefaz.ce.gov.br/pages/index.jsf


Distrito Federal (DF):

Primeiramente é necessário realizar o credenciamento no portal e possuir um certificado padrão
ICP-Brasil instalado, ao final do credenciamento serão gerado dois CSC's um para o ambiente de
produção e outro para homologação.
https://receita.fazenda.df.gov.br/


Espírito Santo (ES):

Há um credenciamento antes para obtenção do CSC, tanto de homologação quanto de produção.
Ambos podem ser feitos através desse link.
https://internet.sefaz.es.gov.br/informacoes/nfcEletronica/credenciamento.php


Goiás (GO):
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Para gerar o CSC, basta cadastrar o certificado na UF, basta acessar o
site http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/jsp/SelecionarAmbienteCSC.jsf e selecionar o ambiente
desejado.



Maranhão (MA):

É necessário fazer o credenciamento para emissão de NFC-e por meio do SEFAZNET(sistema de
autoatendimento). O contribuinte informará a Inscrição Estadual que deseja credenciar e será
credenciado de forma automática para os ambientes de produção e homologação.
No mesmo sistema de autoatendimento citado acima será possível gerar o CSC.
https://sistemas.sefaz.ma.gov.br/sefaznet/login.do?method=prepareLogin


Mato Grosso (MT):

A SEFAZ/MT dispensou a necessidade do credenciamento prévio para emissão da NFC-e. Sendo
assim, basta clicar aqui para emitir o CSC de homologação (ambiente de testes). Para emitir o CSC
de produção (com validade jurídica), siga este passo a passo.
https://www.sefaz.mt.gov.br/portal/nfce/arqDownloads/Tutorial_CSC_producao_07.11.2014.pdf


Mato Grosso do Sul (MS):

A SEFAZ/MS disponibiliza o portal http://www.dfe.ms.gov.br/csc/ onde pode ser consultado os
CSC gerado ou consultar novos CSC.


Pará (PA):

É possível gerar o CSC no site da SEFAZ seguindo os passos deste manual.
http://nfce.sefa.pa.gov.br/


Paraíba (PB):

É necessário efetuar o credenciamento para emissão de NFC-e e você pode ver como fazer neste
site. Após isso, é possível emitir o CSC de homologação e produção clicando aqui.
Em ambos os casos o acesso é restrito e pode ser feito por login e senha ou via certificado digital.
https://www.sefaz.pb.gov.br/servirtual/documentos-fiscais/nfc-e/credenciamento-nfc-e


Paraná (PR):
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A geração do CSC está disponível no Portal RECEITA/PR, em Serviço: Menu DF-e /NFC-e / CSC /
Controle.
https://sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=103


Pernambuco (PE):

O CSC pode ser executado pelo e-Fisco por meio do certificado digital.
https://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_com_sca/PRMontarMenuAcesso


Piauí (PI):

É necessário realizar o credenciamento pelo portal , após a aprovação do mesmo, é possível obter
o código de segurança em "Autoatendimento", "NFC-e" e "Manutenção de CSC" do SIATWEB.
https://webas.sefaz.pi.gov.br/credenciamentoNFe/?tipo=NFCe


Rio de Janeiro (RJ):

Você deve acessar o Portal NFC-e na opção "Geração e Manutenção de CSC".
http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/menu_structure/servicos;jsessionid=gUS77h6DDEY6GkY89cl2Okl9csWgWfpt
RAuXGRlQ-NNwYKXlr6Ki!-1647536025?datasource=UCMServer%23dDocName%3A920009&_adf.ctrlstate=ahvh0jxws_1&_afrLoop=62899286420556745&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null


Rio Grande do Norte (RN):

Primeiramente é necessário realizar o cadastro no portal da Sefaz do estado, seguindo o manual,
para então acessar o portal na área restrita em em "Meus Serviços", a opção "Gerar CSC".
https://uvt.set.rn.gov.br/#/home


Rio Grande do Sul (RS):

Siga esses passos que separamos:
a) Acessar o endereço da SEFAZ-RS clicando aqui
b) Clicar em "Manutenção de CSC" e fazer login
c) Clicar em "Meus Serviços"
d) Acessar o menu "Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico", após, clicar em Manutenção de CSC.
https://www.sefaz.rs.gov.br/Site/MontaMenu.aspx?MenuAlias=m_nfe_nfce


Rondônia (RO):
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O Código CSC deverá ser obtido por meio de acesso ao Portal do Contribuinte, acesse o menu
"Portal do Contribuinte" e depois a opção "Acessar portal do Contribuinte". No portal que abrir,
faça o login usando usuário e senha, ou usando o certificado digital. Ao realizar o login selecione a
opção "Requisitar CSC".
https://sistemas.sefin.ro.gov.br/login?url=https://dec.sefin.ro.gov.br/


Roraima (RR):

Obtenha seu Código de Segurança (CSC) no menu LOGIN nesse site.
https://portalapp.sefaz.rr.gov.br/nfce/servlet/wp_login


São Paulo (SP):

Antes de obter o CSC é necessário efetuar os credenciamentos para a emissão em ambiente de
teste e com validade jurídica. O credenciamento é feito neste site, no menu "Credenciamento".
O CSC é obtido neste mesmo site, no menu "Gerenciar Cód. Segurança". Nesse menu você emitirá
tanto o CSC de homologação (ambiente de testes) quanto o de produção (com validade jurídica),
sendo que este último somente poderá ser emitido após a ativação e vinculação do equipamento
SAT.
http://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCePortal/


Sergipe (SE):

Siga esses passos que separamos:
a) Para realização de testes no ambiente de homologação, o CSC poderá ser gerado pelo próprio
contribuinte no Portal da NFC-e, não sendo necessário solicitar junto a SEFAZ
b) Para o ambiente de produção, o código CSC pode ser gerado pelo próprio contribuinte em
seu portal na página da SEFAZ utilizando o menu da NFC-e disponível na ferramenta e com o uso
do Certificado Digital da empresa.
http://www.nfce.se.gov.br/portal/portalNoticias.jsp


Tocantins (TO):

Primeiramente é necessário realizar o credenciamento pelo site da prefeitura, para então acessar o
portal, e solicitar pela opção "Gerar Código de Segurança do Contribuinte – CSC". Caso seja
homologação é pelo portal de homologação.
http://www.sefaz.to.gov.br/nfce/login.jsf
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Programando os Produtos para o iFox iNotas







Instale nosso Gerenciador do PDV
Acesse o site https://www.ifox.com.br/software_igerenciador.html
Role até o final da página, lá vai ver os instaladores / atualizadores disponíveis
Baixe o Instalador se ainda não tiver no seu Computador
Ou baixe o Atualizador se já tiver este programa instalado em seu computador
Apenas baixe a versão que irá usar no iFox iNotas
o Se for usar Não Fiscal, baixe a versão Não Fiscal
o Se for usar SAT Fisca (Cupom Consumidor)l, baixe a versão Sat Fiscal (precisa de Computador + Sat,
mas não precisa de certificado )
o Se for usar NFCe (Cupom Consumidor), baixe a versão NFCe (precisa do Certificado A1 apenas)
o Se for usar NFe, (Nota NFe Consumidor), baixe a versão NFCe (precisa do Certificado A1 apenas)
o Lembrando que a qualquer momento você pode mudar o tipo de cupom desejado na programação
do aplicativo.

Usando o Gerenciador do PDV para o iFox iNotas




O Gerenciador é um facilitador para programação e manutenção do cadastro dos produtos
Os produtos podem também ser cadastrados no próprio aplicativo
Cadastrando os produtos no Gerenciador facilita além de manter uma cópia de segurança




Estas são as opções de cadastro disponíveis
Acesse pelo menu

10



Cadastro das Mensagens disponíveis



Cadastro dos Parâmetros de operação
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Cadastro das opções de Recebimento
Deixar o padrão para SAT e NFCe
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Cadastramento das SENHAS de operação no Aplicativo




EXPORTAR as tabelas que foram cadastradas no Gerenciador
Nesta tela você pode fazer tanto EXPORTAR como IMPORTAR

 Muito CUIDADO ao selecionar a opção.
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Fazendo EXPORTAÇÃO
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Cumprido as etapas de setup do Certificado na Nuvem
Cadastro dos Códigos de Segurança da NFCe se for o caso
Cadastro e exportação dos cadastramentos
Ou cadastro pelo Aplicativo
Está pronto para emissão de Cupom Fiscal
Todos os documentos gerados são no formado eletrônico que pode ser enviado via E-mail ou WhatsApp
Mas você pode também fazer a emissão dos cupons em impressoras do tipo BlueTooth que sejam
compatíveis com o padrão ESC / POS

Verificando o Cadastro no iFox iNotas


Acesse o Menu
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Vá no Menu -> Programação e verifique os cadastros
Programe a Impressora Bluetooth se for utilizar
Antes de escolher qual impressora utilizar, você deve ter PAREADO as impressoras Bluetooth que irá utlizar
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Selecionei uma de bobina de 58mm
Exemplo Cadastro dos Produtos
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Se desejado, toque em um item para ver o Detalhamento do Cadastro
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 IMPORTANTE PARA EMISSÃO DE NFCe e NFe


Deve-se ANTES de tudo programar a Série e o Número Inicial dos cupons



Pra isto vá no Menu -> Programação -> Configurar Série e Número NFCe e NFe e RPS (se tiver serviços)
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Se no cadastro do usuário foi programado para emitir NFCe
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Programe a série e o número inicial, se não souber, seu contador saberá







Se nunca emitiu nenhuma nota, então a série será “1” e o número “1”
RPS somente caso deseje emissão de cupom de serviços
NFe – emite somente Nota Fiscal modelo 55 para cliente final, cliente consumidor.
Todos os documentos fiscais como Danfe são enviados por email e WhatsApp
Exemplo de cupom de pedido impresso
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Exemplo de cupom de Danfe impresso
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Se no cadastro do usuário foi programado para emitir NFe
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Programe a série e o número inicial, se não souber, seu contador saberá



Se nunca emitiu nenhuma nota, então a série será “1” e o número “1”




RPS somente caso deseje emissão de cupom de serviços
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Exemplos







Emitindo um Cupom Não Fiscal
Vá no menu Programação -> Cadastro do Usuário deste Programa

Mude a programação para tipo de CUPOM desejado.
Somente o tipo de cupom SAT é que é necessário montar um PC com SAT conectado na Internet para buscar
na Nuvem o cupom a ser impresso.
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Volte e faça a venda
Selecione um cliente e lance um produto
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Toque em Confirmar pedido
Se programado, veja o cupom do pedido impresso
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Toque em RECEBER
Informe o tipo do Recebimento e toque em Finalizar
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Se foi selecionado Cupom Fiscal e o cupom foi gerado corretamente, uma Danfe foi enviada para o email
cadastrado
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Um email com a Danfe foi enviada
Se desejar imprimir a Danfe, confirme
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Se o Número de Celular informado, pergunta se deseja enviar link do PDF via WhatsApp




Exemplo de PDF recebido por e-mail
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