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MODELOS

MODELOS DE CERTIFICADOS SUPORTADOS
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• Modelos A1 – arquivo instalado direto no computador
• Modelos A3 – Token, Pendrive, ou leitora onde se substitui o cartão e-cnpj para empresa desejada

MODELOS DE DOCUMENTOS IMPORTADOS PARA O E-CAPTURADOR
• Modelo de Documentos que podem ser importados para o sistema: 55(NF-e), 57(CT-e), 65(NFC-e), 67(CT-e OS) e 59 (CFe).

MODELOS DE DOCUMENTOS BAIXADOS DA SEFAZ
•

Modelo 55 – Nota Fiscal Eletrônica e Modelo 57 – CTE- Conhecimento de Transporte Eletrônico
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RELATÓRIOS E MANIFESTAÇÃO

RELATÓRIOS GERADOS PELO SISTEMA
•
•
•
•

SUMÁRIO

Relatório de Resumo Geral de todos os documentos fiscais baixados e armazenados
Relatório de Resumo de Manifestações Conclusivas do Destinatário
Relatório com Notas Canceladas
Relatório de Eventos Atrelados a cada XML ( carta de correção, notas que passaram pela barreira e cancelamentos)

MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO DESTINATÁRIO
Temos as seguintes opções de manifestação:
• Confirmação da operação
• Desconhecimento da operação
• Operação não Realizada, onde é possível escrever um breve motivo da operação não ter sido realizada
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EDITOR
EDITOR DE SPED
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É possível editar os seguintes arquivos do SPED:

• EFD ICMS/IPI, EFD Contribuições, ECD e ECF em formato TXT
• Não é possível editar em lote os registros
• Deve-se selecionar algum registro específico, ex: C100 e realizar todas as alterações, um por vez. Após o filtro, somente os
registros C100 são exibidos
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CONFIGURAÇÕES

CONFIGURAÇÕES GERAIS
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• É possível selecionar o local de salvamento dos arquivos, seja ele localmente no computador ou em alguma pasta específica na sua rede.
• Caso a empresa possua Proxy, o mesmo pode ser identificado automaticamente ou definido de forma manual. O mesmo deve ser compatível com o protocolo http 1.1 ou superior.
• Os seguintes endereços devem estar liberados para acesso HTTP e HTTPS:
www.nfe.fazenda.gov.br, www1.nfe.fazenda.gov.br, s3-sa-east-1.amazonaws.com, 360ws.e-auditoria.com.br

• A máquina onde o e-Capturador será instalado e executado deve ter o mínimo possível de restrições locais e principalmente de rede, caso contrário, essas restrições podem afetar o correto funcionamento do programa.
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REQUISITOS

REQUISITOS COMPUTACIONAIS E DE REDE PARA USO DOS SISTEMAS.
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•
•
•
•
•
•
•

Microcomputador ou notebook, com processador de dois núcleos e 1.5GHz ou superior;
Memória RAM de 2 GB ou superior;
Espaço mínimo disponível em disco rígido de 5 GB*;
Sistema Operacional: Windows 7, 8 ou 10;
Microsoft NET Framework 4.5;
Link de Internet: 1MB ou superior.
*Espaço mínimo necessário para instalação do software. Este requisito não contempla o espaço para armazenamento dos
XML’s.

REQUISITOS RECOMENDÁVEIS PARA MELHOR DESEMPENHO:
•
•
•
•
•

Microcomputador ou notebook, com processador de quatro núcleos e 2.0GHz ou superior;
Memória RAM de 4GB ou superior;
Espaço mínimo disponível em disco rígido de 5 GB*;
Sistema Operacional: Windows 7, 8 ou 10;
Link de Internet: 5MB ou superior.
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HOSTS:

LIBERAÇÃO DE HOSTS:
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É aconselhável que os responsáveis pelas áreas de tecnologia e rede estejam presentes caso a empresa possua firewall.

Atenção: Os seguintes HOSTS devem estar liberados:

PORTA: 80
PORTA: 443
.e-auditoria.com.br
.e-auditoria360.com.br
www.nfe.fazenda.gov.br
www1.nfe.fazenda.gov.br
s3-sa-east-1.amazonaws.com

8

Alguns de nossos clientes:
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Aproveite cada funcionalidade
e tenha em mãos as ferramentas
mais completas do mercado, pensadas e desenvolvidas exclusivamente para profissionais da área!

www.e-auditoria.com.br

