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Dúvida:
Como Emitir Relatório de Vendas Automação x NFC-e no Integral?

Sumário:
1 - Emitindo o Relatório de Vendas Automação x NFC-e

Solução:
Este relatório é utilizado para identificar os cupons que não tiveram o XML, referente ao NFC-e, importados no sistema.

IMPORTANTE:
Para mais detalhes do funcionamento completo da Importação da NFC-e, consulte o documento: " Manual | Procedimento Completo Importação
NFC-e Integral ".
Para mais detalhes sobre os relatórios e conferencias da NFC-e, consulte o documento: " Manual | Procedimento Completo Gerar Relatórios
Conferências NFC-e Integral ".

1 - Emitindo o Relatório de Vendas Automação x NFC-e

Rotina:

Valida Vendas NFC-e

Programa:

SPD256

Localização:

SPED EFD - NFe NFCe / Gestao NFe - NFCe / NFCe / Conciliacao/ Vendas Autom. x NFC-e

Para emitir o relatório de Vendas Automação x NFC-e, acesse a localização citada acima.

Campos importantes da tela acima:

Campos

Descrição

Loja:

Informe a loja desejada para gerar o relatório.

Referencia de:

Informe o mês e o ano desejados para gerar o relatório.

Faixa de Dia:

Informe a faixa do mês para gerar o relatório.

Faixa ECF:

Se desejar, informe a faixa de ECF, ou pressione a tecla Enter para considerar todos (01 a 99) e prosseguir.

Arq/Imp:

Informe a letra A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora.

Spool:

Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso contrário irá
carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.

CSV:

Esse campo será preenchido automaticamente com o nome informado no campo Spool, qual será gerado no
diretório /u/rede/csv.

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo.

Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na
tela, conforme o exemplo abaixo.

Para visualizar em pdf, em seguida pressione a tecla P e a Enter até confirmar. Abra o arquivo nomeado no campo Spool dentro da pasta /u
/rede/rel-pdf, conforme o exemplo abaixo.

Para visualizar em csv, abra o arquivo nomeado no campo Spool dentro da pasta /u/rede/rel-pdf, conforme o exemplo abaixo.

