Como Tirar Sua Primeira Nota

Este Tutorial disponibilizado aos usuários do sistema NFS-e BeeWorker,
demonstra o “passo a passo” de como utilizar o sistema para emissão da
primeira nota fiscal de serviço.
Pressupondo que as configurações iniciais já tenham sido executadas,
seguindo os passos do manual de configuração. É necessário ter
cadastrado no mínimo um cliente e um serviço para a emissão da primeira
nota. Para isto, execute os comandos “1” e “2”, cujo intuito é ajudar no
cadastro do Primeiro Cliente e do Primeiro Serviço. Já para gerar o
Atendimento e Nota Fiscal, você deve acompanhar o Comando ”3”.
1- Cadastro do Cliente


No menu, vá na opção Cadastro e selecione Cadastro do cliente.



Será aberta a tela abaixo. Para dar início ao processo clique no (+)



Seleciona a natureza da pessoa. São disponíveis os seguintes tipos:
o
Pessoa Física
o
Pessoa Jurídica
o
Pessoa de Natureza Mista
o
Pessoa de Natureza Indefinida
o
Pessoa com Residência no Exterior



Preencha os campos requisitados e adicione um endereço, clicando em
“Incluir” no canto superior direito.
Diante da tela seguinte, coloque as informações requisitadas e pressione
OK para dar continuidade.





Para finalizar o cadastro, basta conferir os dados e clicar no disquete.
Assim, o procedimento é finalizado.



Feche a tela para dar continuidade.

2- Cadastro do Serviço


No menu principal, vá na opção Cadastro e selecione Cadastro de
Serviço.



Será aberta a tela abaixo. Para dar início ao processo clique no (+)





No primeiro campo digite um Código qualquer para controle da empresa
Preencha o Nome, Descrição e Valor do Serviço.
Em Item do Serviço, clique na lupa e selecione com um duplo clique o
CNAE referente.

Confira os Dados e Clique no Disquete para finalizar o Cadastro

3- Gerando um Atendimento e a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica


O atendimento é uma facilidade e um pré-requisito para se gerar uma
NFS-e. É emitido tanto para controle ou orçamento, quanto para dar
início ao procedimento de geração da NFS-e. Não possui valor fiscal.



No menu, vá na opção processos e clique em atendimento.



Na janela que foi aberta, clique no botão (+) para dar início ao
atendimento



Na opção razão social, clique na lupa e selecione o cliente que foi
cadastrado com um duplo clique



Clicando em incluir, selecione o serviço com um duplo clique e preencha
a quantidade vendida.
É possível nesta mesma tela, mudar a descrição do serviço e o seu valor.



Após este processo, clique no disquete para salvar o atendimento e
selecione o modo de faturamento da nota fiscal



O sistema NFS-e BeeWorker disponibiliza dois modos de faturamento. O
direto, o qual a nota é salva e transmitida automaticamente e o manual,
onde é permitida a alteração manual da nota, tanto para corrigir valores
quanto para inserir impostos e retenções.



Caso selecione a opção faturar direto, basta inserir o certificado digital e
aguardar o término do processo.



Se for utilizar o modo de faturamento manual, é necessário conferir
todos os campos em busca de falhas e certificar-se que os impostos e
alíquotas foram inseridos corretamente. Salve a nota clicando no
disquete.



Então transmita a nota para a prefeitura, clicando na opção que se
encontra a direita da impressora.

Imprimindo/Gerando PDF de sua primeira NFS-e
Com a nota já autorizada, basta clicar na impressora para abrir a tela de impressão
Você possui 4 opções
A primeira da esquerda para direita, lhe permite imprimir diretamente na impressora
que for selecionada em seguida.

A segunda da esquerda para direita, permite salvar em a nota em HTML

A opção que possui um símbolo vermelho, irá gerar um arquivo PDF no local onde você
selecionou.

A última opção irá fechar esta janela e voltar para a anterior

Status

Possíveis da NFS-e

Utilizando o sistema BeeWorker, sua nota fiscal de serviço poderá se encontrar em 5
diferentes status. São eles:
Em Digitação – Nota fiscal está sendo modificada e ainda não foi salva no sistema.
Verifique a consistência dos dados e clique no disquete (para salvar a mesma).
Local - Nota está salva no sistema, sendo necessária sua Transmissão para prefeitura.

Em Processamento – Nota está em trâmite com o servidor da prefeitura. Caso esta opção
esteja afixada na nota, ela deverá ser consultada clicando na primeira opção da direita
para a esquerda no menu superior.

Autorizada – Nota já se encontra no servidor da prefeitura e possui Valor Fiscal. Pronta
para impressão.

Rejeitada – Nota possui uma irregularidade ou emissor da nota está irregular. Verifique
seus dados e tente gerar uma nova NFS-e. Em caso de dúvidas, entre em contato com
seu Contador.

Cancelada – A nota já foi cancelada na prefeitura.

Cancelando NFS-e
Sua Nota Fiscal de Serviço só pode ser Cancelada se o motivo for “Falta de itens no
serviço”. Caso contrário, deverá ser utilizado o modo de substituição da nota. Não
obedecendo este requisito, poderão ser cobrados encargos fiscais.


Cancelando a NFS-e

Para Cancelar sua Nota, entre na janela “Notas Fiscais”. Na lupa, selecione a
nota específica com um duplo clique (certifique-se que a mesma possui status
autorizada) então clique no botão de cancelamento e selecione o motivo. Clique OK e
aguarde o término do processo.

Substituindo NFS-e
O método de substituição de NFS-e, deve ser utilizado caso tenha emitido uma
nota anterior com erro de digitação ou valores incoerentes. Para isto, gere um novo
atendimento e então uma nota fiscal no modo Manual (seguindo os primeiros passos
deste manual). Então, ao transmitir sua nota, será utilizado um botão diferente do
habitual. O botão que possui duas setas divergentes.
 Ao clicar nele, será aberta uma tela de pesquisa, onde se deve selecionar com
um duplo clique a nota a ser substituída.
 Aguarde o término do processo.

Reimpressão de sua NFS-e
Na tela de Notas Fiscais, clique na lupa e selecione com um duplo clique a nota
autorizada. Ela será aberta, então clique na impressora e a nota será impressa.

Se você chegou até aqui, provavelmente está apto a tirar Notas Fiscais de Serviço e
usufruir das facilidades que o BeeWorker oferece. Qualquer dúvida, problema ou
sugestão, entre em contato (31)2538-6800.

