
Importação de NFe diretamente do Portal Nacional 

 

         O sistema Consisanet conta com a importação de NFe diretamente do Portal 

Nacional, dispensando a digitação de dados e trabalho desnecessário. 

Com essa funcionalidade o usuário economiza tempo e esforço, podendo 

dispensar o trabalho manual de digitação de NFe. A importação direta do site 

permite que se obtenham todas as informações da NF, apenas com a chave de 

acesso da mesma. 

 

1 - Veja os procedimentos para realizar a importação. 

 

No módulo fiscal acesse o menu: Movimento > Livro Fiscal. Marque a opção 

“Importar NFe (Portal NFe) e selecione “Obter dados de Nfe – F3” 

 

 
          

Quando pressionar F3 será aberta a tela para digitação da Chave da NFe ou 

para leitura da chave através do leitor de código de barras. 

 

 

 
 

Nessa tela são apresentadas duas opções de importação: “Consulta 

completa (Requer Certificado)” e “Consulta simplificada (não requer 

certificado)”. 

Para não precisar configurar o certificado digital escolha a opção “Consulta 

simplificada”, quando usuário seleciona essa opção e confirma clicando em OK-F8, 

ou pressiona F8, o sistema abre a tela para digitação do Código de segurança do 

portal. 

 

1.2 Código de segurança 

 



Na tela com o Código de segurança do portal da NFe,  basta digitar o código 

de segurança, e clicar no botão “Importar – F8” ou pressionar a tecla F8 para 

importação da NFe. 

 

 
 

Caso a imagem do código de segurança seja de difícil interpretação, clique 

no link “Atualizar Imagem” abaixo da imagem. Após clicar em “Importar F8”, o 

sistema abre a tela de parametrização dos dados de importação. 

 

1.3 Configuração dos parâmetros de importação 

 

Quando o sistema apresenta a tela de parâmetros da importação, o usuário 

deve configurar a forma de contabilização através do TIM, se gera financeiro, 

atualiza dados, etc. 

 

 
 

Nesta tela de configuração dos dados de importação quando usuário clicar 

em Importar ou pressionar F8, o sistema importará a nota com todos os dados de 

produto, cliente/fornecedor, parcelas, tributação, conforme constarem nas 

informações do site.  

 

1.4 Finalização da importação 

 

Quando o sistema concluir a importação o sistema apresenta mensagem de 

confirmação, o usuário deve clicar em OK para visualizar o lançamento no livro 

fiscal. 

 



 
 

Caso a nota fiscal já tenha sido importada o sistema apresenta mensagem 

informando ao usuário que a mesma já foi importada. 

 

 
 

Neste caso o usuário deve conferir o documento lançado no livro fiscal pela 

opção Fiscal>Movimento>Lançamento Livro fiscal. 

 


