Tutorial de Configuração - NFS-e BeeWorker

Este Tutorial é uma demonstração “passo a passo” de como configurar o
Sistema BeeWorker. Leia atentamente todos os passos. Ao final você estará
apto para configurar o sistema.

1. Acessar a Janela de Configuração
 Na área principal do programa, vá em Configurações e clique na opção Gerais.
Uma janela dividida em abas se abriu. Cada aba será uma Nova Etapa na
configuração.

2. Dados da Empresa (1ª Aba)

Preencha todos os Campos com (*), pois os mesmos são obrigatórios.




Preencha os campos com as informações corretas.
A maior parte das informações da empresa necessárias podem ser
consultadas nos sites:
o http://www.sintegra.gov.br/
o https://mobiliarioonline.pbh.gov.br/mobiliario-cadastropublico/f/t/emiteficwebsel



Opções de Regime de Tributação disponíveis:
o
o
o
o
o
o

o

- Normal
-

Microempresa municipal
Estimativa
Sociedade de profissionais
Cooperativa
MEI - Simples nacional
ME EPP - Simples nacional

Caso tenha dúvidas, entre em contato com seu contador



Opções de Operação Padrão - deve ser definido o Regime mais utilizado. O
Regime poderá ser modificado de forma individual em cada Nota:
o
o
o
o
o

o

-

Tributação no Município
Tributação Fora do Município
Isenção
Imune
Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial
Exigibilidade Suspensa por Procedimento Administrativo

Caso tenha dúvidas, entre em contato com seu contador



Se a empresa for “ME EPP – Simples Nacional”, será exibido o campo
Alíquota de ISS para ser definido com uma dessas opções:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

-

0,00 A 180.000,00 2,00%
180.000,00 A 360.000,00 2,79%
360.000,01 A 540.000,00 3,50%
540.000,01 A 720.000,00 3,84%
720.000,01 A 900.000,00 3,87%
900.000,01 A 1.080.000,00 4,23%
1.080.000,01 A 1.260.000,00 4,26%
1.260.000,01 A 1.440.000,00 4,31%
1.440.000,01 A 1.620.000,00 4,61%
1.620.000,01 A 1.800.000,00 4,65%
1.800.000,01 A 3.660.000,00 5,00%

Caso tenha dúvidas, entre em contato com seu contador



Na opção Logomarca, clique na lupa e selecione a Logo de sua empresa
(apenas imagens com extensão JPG)
Caso necessite de Suporte, entre em contato com a aldeiadigital.com (31)2538-6800

3. Endereço (2ª Aba)
Preencha todos os Campos que possuem (*), pois são obrigatórios.


Preencha todos os campos corretamente. O único campo não obrigatório é
o complemento.

4. Dados do Contador (3ª Aba)
 Nesta aba, o preenchimento é opcional.
 Informando os dados requisitados, o sistema poderá enviar
automaticamente as notas fiscais ao contador pelo e-mail fornecido.

5. Atividades Empresa (4ª Aba)
 Aqui são definidas as Atividades exercidas pela Empresa (CTISS), que podem ser
filtradas pelo (CNAE). Basta utilizar os campos de pesquisa, onde pode ser
inserido tanto o Número quanto a Descrição da Atividade. As setas para cima e
para baixo podem ser utilizadas para Remover ou Inserir um CTISS.

Caso tenha dúvidas, entre em contato com seu contador

6. Conta de E-mail (5ª Aba)
 Para que o programa execute as opções de envio automático de e-mails, é
necessário fornecer os dados de uma conta de e-mail válida. Certo de que os
dados fornecidos estão corretos o sistema utilizará o e-mail informado para
realizar os envios
Se não for utilizar o envio de e-mail, desconsidere esta configuração.





Ao escolher o seu provedor, o BeeWorker irá preencher alguns campos
automaticamente. Se o seu não estiver disponível, entre em contato com a
aldeiadigital.com para requisitar sua implementação, ou selecione Outros e
forneça as informações necessárias
Preencha as outras informações solicitadas

7. NFSe (6ª Aba)






Nesta aba você define o comportamento do programa durante a emissão
de uma Nota
Insira o valor correto do Último RPS. Caso não saiba, deixe o valor padrão.
Leia atentamente cada opção e marque aquelas que forem úteis.
No Campo Pasta do XML, é informado o endereço físico onde o sistema
irá salvar o XML das Notas Fiscais. Você pode altera-lo clicando na lupa
Se for utilizar a opção de Envio Automático, é necessário definir o assunto
e mensagem nos dois últimos campos

Agora basta clicar em OK. A Configuração do sistema foi finalizada com sucesso. Para
Emitir uma Nota Fiscal, é necessário o cadastro de pelo menos um Cliente e um
Serviço. Caso tenha dúvidas, entre em contato com a aldeiadigital.com (31) 25386800.

