GERENCIAMENTO DA NF-E
	
  
Visando potencializar os processos do recurso Gerenciamento da NF-e (Nota
Fiscal Eletrônica), foi desenvolvida uma nova parametrização no desempenho do
recurso. Os formulários e funcionalidades continuam os mesmos, entretanto quem
irá realizar o esforço será o sistema ACBrNFeMonitor (Monitor do NF-e). Dessa
forma, o AgriManager apenas irá ler o retorno do monitor, deixando o sistema
mais ágil.
Benefícios
§ Fácil manutenção;
§ Rápida resposta a mudança de layouts, esquemas e serviços;
§ Independência do componente do ACBr;
§ Maior facilidade para integrar os códigos fonte.
Funcionamento
O SIAGRI ERP AgriManager passa a gerar apenas o arquivo (.xml) da NF-e e aguarda
o retorno do ACBr NFeMonitor no formato (.txt), conforme demonstrado na
ilustração do processo pela Figura 1 abaixo.

Figura 1 – Ilustração demonstrando o processo entre o SIAGRI AgriManager e o ACBr
NFeMonitor.

	
  

Itens de Configuração Alterados
§ AGRI MANAGER – Módulos;
§ Emissão de Notas Fiscais;
§ Faturamento de Pedidos;
§ Geração de Notas de Venda para Cooperados;
§ Impressão de NF;
§ Nota Fiscal de Cereais;
§ Nota Fiscal de Descartes;
§ Nota Fiscal de Pluma;
§ Nota Fiscal de Sementes;
§ Nota Fiscal de Subprodutos;
§ Parâmetros Gerais.
Passo a Passo
§ Sistema – AgriManager:
1. Acesse o Módulo: Controladoria → Administração do Sistema →
Parametrização → Parâmetros Gerais.
I. Na tela dos Parâmetros Gerais, clique na aba superior
Administrativo/Financeiro e na aba inferior NFe. Figura 2.
§ Sistema – ACBrNFeMonitor:
2. Acesse as configurações do ACBrNFeMonitor. Na tela de configuração realize as
parametrizações nas abas:
I. WebService. Figura 3.
II. Diretórios. Figura 4.
Parametrização no Sistema – Agri Manager
1) Clique na aba superior Administrativo/Financeiro, na tela dos Parâmetros
Gerais.
2) Na aba superior Administrativo/Financeiro da tela dos Parâmetros Gerais,
clique na aba inferior NF-e.
3) Diretório de Envio do XML: Nesse diretório deve ser informado o local que
gera o arquivo (.xml) da NF-e. Os Sistemas AgriManager e o ACBrNFeMonitor
devem ter acesso irrestrito a esta pasta.
4) Utilizar Monitor da NF-e: Escolha o processo para o envio das NF-e: Sim - o
sistema AgriManager passa a utilizar o ACBrNFeMonitor para o envio das NF-e.
Não - o sistema AgriManager continua na versão antiga para o envio das NF-e.

	
  

5) Localização do Diretório Raiz do Monitor da NFE: Nesse diretório deve ser
informada a localização em que o (ACBrNFeMonitor.exe) estiver instalado.

Figura 2- Tela do Recurso Parâmetros Gerais na aba inferior NF-e.
Parametrização no Sistema – ACBrNFeMonitor
1) Clique na aba WebService, na tela das configurações do Sistema
ACBrNFeMonitor.
2) Na aba WebService, selecione o UF de Destino.

Figura 3- Tela da Configuração do Sistema ACBrNFeMonitor na aba WebService.
3) Clique na aba Diretórios, na tela das configurações do Sistema
ACBrNFeMonitor.

	
  

Figura 4- Tela da Configuração do Sistema ACBrNFeMonitor na aba Diretórios.
	
  
Nos campos dos passos quatro (Pasta Arquivos NFe) e
cinco (Pasta Arquivos Inutilização) da Figura 4, a
estrutura de pastas internas (conforme visto em
destaque na cor laranja) não pode ser modificada. Somente na pasta raiz é
permitido que o caminho seja modificado.
Observações

§

Na Parametrização dos diretórios dos Sistemas AgriManager e o
ACBrNFeMonitor, foi utilizado como exemplo nas figuras de demonstração, o
caminho da pasta raiz: (D:\Sistemas\AgriManager\), sendo que estes devem
ser modificados para a pasta raiz em que estiver instalado o sistema
ACBrNFeMonitor. Aconselhamos que o Monitor do NF-e seja instalado em
uma rede compartilhada, para que seja utilizado em vários terminais, conforme
realizado com a pasta dos Report´s, do sistema AgriManager. As pastas
internas que são os caminhos após a pasta raiz, não devem ser modificadas
para não prejudicar o funcionamento do recurso implementado.

Requisitos e Qualidade de Software
SIAGRI – Software para Agronegócio

	
  

