Exportação de XML

Todos os meses os contadores solicitam o envio do xml das notas fiscais emitidas
durante o mês anterior, dessa forma segue abaixo um roteiro de como estar exportando e
compactando esses arquivos.
1) Ao acessar o SETA com seu login e senha, logue na opção 5-Módulo Retaguarda;

2) Após isso vá em Fiscal -> Consulta de Nota Fiscal Eletrônica;

3) Nessa tela de filtros é necessário escolher o modelo para exportação (1-NF-e, 2-NFCe, 3-CFe-SAT), escolha Status = Enviada (é necessário que todas as notas do período
desejado estejam enviadas, por isso é necessário estar verificando anteriormente se não
existem notas fiscais pendentes), filtrar por data e informar o período desejado que
apareçam a notas que foram enviadas a SEFAZ.

4) Na tela seguinte irá aparecer todas as notas que foram emitidas e enviadas a SEFAZ
de acordo com o filtro anterior, clique na palavra OK que fica ao lado de empresa, após
estar marcada todas as notas escolha a opção EXPORTAR XML

5) Na sequência irá aparecer uma tela para informar onde deseja salvar os arquivos que
serão exportados.
Nesse caso informei que desejo exportar para área de trabalho e na sequência cliquei em
OK

6) Na tela seguinte irá mostrar que fez a exportação para o local desejado com o nome
seguinte na pasta:

7) Após salvar a pasta na área de trabalho devo renomeá-la para ficar com um nome
mais coerente com o arquivo exportado como por exemplo NF-e_102019 (tipo de nota
que se exportou, mês e ano);
Para isso basta clicar com o botão direito em cima da basta e ir na opção
"RENOMEAR", ou F2 em cima da pasta que também é possível renomear;

8) Com a pasta com o nome correto é necessário compactar a pasta para poder enviar
arquivo único ao contador;
Na área de trabalho vai constar a pasta com o nome que foi renomeado NF-e_102019,
clique com o botão direito em cima dela e escolhe a opção "Adicionar para NFe_102019.rar"

Dessa forma o arquivo será compactado, lembrando que para fazer isso é necessário ter
instalado em sua máquina um compactador de arquivos como por exemplo o Winrar ou
Winzip.

9) Com o arquivo já compactado em sua área de trabalho basta anexar ao e-mail e
enviar para o endereço desejado.

Lembrando que esses passos devem ser realizados um de cada vez para cada tipo de
nota que a empresa emitir, fazer para NF-e, fazer para NFC-e, e para CFe-SAT caso
emita.

