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Exportar Cadastro de Produtos para o Arquivo Systax no Integral Varejo

Este documento mostrará a exportação do cadastro de produtos para uma planilha no formato .csv, no qual deverá ser enviado para a Systax (Em
presa de Inteligência Fiscal) para análise.

1 - Exportando o Cadastro de Produtos para o Arquivo Systax

Rotina:

Integração de Produtos com o Systax

Programa:

SPD189

Localização:

Exportar Arquivos / Systax / Exporta Systax

Para exportar o cadastro de produtos para o Systax, acesse a localização citada acima.

Campos referentes à tela acima:

Campos
Filial:

Descrição
Informe a Filial que enviará dados para o arquivo.
OBSERVAÇÃO: É necessário gerar um arquivo para cada filial. Orientamos este procedimento para ler todos os
cadastros, pois o Integral tem a possibilidade de trabalhar com Tributação separada por Filial.

Le Cadastro:

Informe se lerá todo o cadastro, ignorando a data de movimentação.

Le Auditados:

Informe se enviará apenas itens incluídos ou alterados no período de movimentação selecionado.

Movimentacao
ate:

Informe o período de movimentação dos Itens que serão exportados para o arquivo.

Classifica:

Informe o número da classificação desejada: 1 - Setor/Grupo/Subgrupo, 2 - Seção/Grupo/Subgrupo, 3 - Item.

Faixa de ... até:

Informe a faixa de itens que deseja ou pressione a tecla Enter até aparecer 999999 para o sistema considerar todos
os itens.

Assim que preencher os campos acima, pressione Enter ou S para confirmar a exportação do cadastro de produtos.
No exemplo abaixo, mostra uma forma de preenchimento, no qual serão enviados todos os itens movimentados entre 01/01/2018 e 01/11
/2018 da filial 01 e do setor de Whisky.

Exemplo de Preenchimento do Envio de informações

Ao confirmar é apresentado a mensagem de processamento da integração, conforme o exemplo abaixo.

IMPORTANTE: Após a importação, será gerado o arquivo sp01s03 no diretório /u/sist/sped, no qual será utilizado na importação, na
coluna Enviado da planilha conf-systax.

2 - Consultando o Itens Exportados

Para consultar os itens exportados, acesse o caminho /u/javascript/req no servidor Avanço e abra o arquivo systaxDDMMAA-HHMMSS.
csv onde: DD = dia, MM = mês, AA = ano, HH = hora, MM = minutos e SS = segundos. Abaixo segue um exemplo do arquivo gerado.

Exemplo do Arquivo Systax Gerado no Formato CSV

O arquivo é composto por código interno do produto, NCM, exceção de IPI, EAN, descrição do produto e origem, conforme exemplo
abaixo.

Exemplo do Arquivo Systax Gerado com os Produtos Exportados

3 - Discriminando os Produtos que não serão Enviados na Integração Systax

Na exportação do cadastro de produtos para o arquivo Systax existem exceções, nos quais não serão enviados, sendo eles:
1 - Itens suspensos;
2 - Itens sem tributação;
3 - Itens com movimentação, mas com cadastro excluído;
4 - Itens fora da faixa de itens, setor ou seção;
5 - Cadastro do Setor/Seção parametrizado como Frente de Loja = N;
6 - Cadastro do Setor/Seção parametrizado como Almoxarifado = S.

