
ASASYS INFORMÁTICA 
GUIA DE ENTRADA DE NOTAS 

1. ANTES DE ENTRAR COM AS NOTAS: 

A 
Podemos entrar com notas pela frente de loja ou gestão. Pela frente de loja o estoque é atualizado assim que fechamos a nota, pela 
gestão o estoque da loja só é atualizado depois que a gestão faz uma exportação. Antes de entrar com nota você deve se decidir por 
onde fazer o procedimento e seguir sempre aquele que for escolhido. Este guia rápido utilizara a Entrada de Notas da Gestão. 

Caso a loja não tenha interesse em utilizar o Check-In ignore o item 2 deste guia rápido.. 

2. CHECK-IN: 

A 
É importante que a loja faça o CHECK-IN, é com esta ferramenta que conferimos se os produtos que estão na nota foram entregues 
de forma correta (quantidade e produtos). Muitas vezes, os fornecedores fazem entrega faltando um produto ou mesmo com 
quantidades erradas e o relatório do Check-In mostra estes erros garantindo a consistência do estoque após a entrada de notas. 

B 

Para fazer o Check-In vá até 01. Frente de Loja > 5. Compras> 1. Confirmações das Compras> 05. Check-In> 2. Conferencia das 
Notas de Compra. 

• Digite a data da nota que você esta fazendo entrada. 

• Em tipo de digitação escolha a opção desejada de acordo com a forma que é feita a compra. Lojas que utilizam Compra 
Eletrônica ou confirmam pedidos de compra podem escolher a opção Com Conferência de Pedidos. Durante a conferência o 
Check-In mostra as divergências e ao final da a opção de gerar um relatório com as divergências entre o Check-In e o pedido 
gerado, caso a loja não deseja este tipo de conferência escolha a opção sem conferência. 

• No campo fornecedor aperte a tecla F2 procure o fornecedor da nota e aperte enter. 

• Agora estamos no local onde inserimos os produtos no Check-In e digitamos as suas quantidades. Para isso digite ou bipe o 
código de barras até que todos os produtos entregues tenham sido conferidos, caso você tenha que incluir um produto com 
quantidade aperte a tecla F8 digite a quantidade aperte enter e depois bipe o produto. Você também pode entrar com o produto 
pelo nome aperte a tecla F2 entre em Produto e procure o produto desejado.  

• Se você deseja corrigir a quantidade de um produto digitado aperte a tecla F2 aperte enter em Produto, procure o produto a ser 
corrigido e aperte enter, em quantidade digite 0 (zero), a quantidade do produto no Check-In será zerada agora basta inseri-lo 
novamente no Check-In com a quantidade correta. Se você deseja remover o produto do Check-In após o procedimento de zerar 
sua quantidade este produto é ignorado pela conferência basta continuar e inserir os outros. 

• Ao terminar aperte a tecla F9 para finalizar o Check-In. Se você escolheu com conferencia de pedido o sistema vai perguntar se 
deseja emitir divergência entre o pedido e o Check-In caso contrario vai aparecer um relatório com os produtos conferidos. 
Aperte a tecla ESC e agora você pode seguir para o próximo item e fazer a entrada de notas. 

3. ENTRADA DE NOTA: 

A 

Tipo de entrada escolha a opção de acordo com a compra da loja. Lojas que utilizam Compra Eletrônica ou confirmam pedidos de 
compra podem escolher a opção com conferência de pedidos durante a digitação dos produtos o sistema mostra as divergências e 
ao final da a opção de gerar relatório com as divergências entre o pedido e a nota digitada, caso a loja não deseja este tipo de 
conferência escolha a opção sem conferência. 

B 
Na pergunta Qual tipo de NOTA? Escolha a opção Compra, no campo Filial digite para qual filial será feira a entrada, caso tenha 
duvida verifique na nota no campo remetente a razão social da filial. Defina corretamente a filial, pois ao finalizar o processo de 
entrada de notas o estoque da filial que foi definida neste campo terá seus estoques atualizados. 

Para passar para o próximo campo aperte ENTER, para voltar aperte a tecla ESC. Caso não tenha valor para o campo basta apertar ENTER para prosseguir para o próximo. 

Se você apertar ENTER e não seguir para o próximo campo é porque ele é de preenchimento obrigatório. 

C Digite o número da nota na Pergunta Entrada Através de NFe responda NÃO, selecione o fornecedor apertando a tecla F2 procure o 
fornecedor da nota e aperte enter. No campo UF digite a sigla do estado que foi emitida a nota. 

D 

Procure na nota a data da emissão e digite no campo Emissão a seguir aparece o aviso ATENÇÃO: N.F. sem CHECK-IN !!! aperte 
enter (caso não apareça é porque existe Check-In para esta nota), você passa para vencimento. Verifique na nota se tem o campo 
vencimento se não encontrar olhe o boleto de pagamento e verifique a data de vencimento do mesmo, o cursor esta piscando na 
opção dias de vencimento aperte enter e no próximo campo digite a data correta do vencimento da nota. Em bonificação aperte enter 
para não (só coloque SIM se os produtos da nota são brindes do fornecedor e não serão pagos pela loja). 

E 
Os próximos campos são chamados de TOTAIS. O primeiro a ser preenchido é o Total procure na nota o campo Valor Total da Nota 
e digite, procure o campo Valor do Frete e digite em Frete, procure por Valor do ICMS ST na nota e digite em ST. Procure por Outras 
Despesas Acessórias digite o valor em Encarg. 

F 

Campo Desconto, na nota verifique o campo Desconto e digite este valor em Comerc, procure no Boleto o campo Desconto e digite 
este valor no campo Financ (se a nota tiver mais de um boleto não digite nenhum valor, mas a frente você verá como inserir mais de 
um boleto), em créditos só digite valor caso exista. Vai abrir outra caixa de cor amarela chamada Encargos Extras o primeiro campo 
GNRE é uma guia de imposto. Se tiver a guia digite o valor, no campo Data do Vencimento digite a vencimento da guia do imposto.  
Em outros você deve ver com a gerencia se os encargos da nota devem ser ou não repassados ao custo dos produtos da nota, em 
caso positivo digite novamente o valor do campo Outras Despesas Acessórias da nota e apertar a tecla enter. 

Caso a filial seja obrigada a enviar a movimentação de entrada de mercadorias para a receita irão aparecer alguns campos de cor azul que devem ser preenchidos, do 

contrario ignore o item G. Em caso de duvidas entre em contato com a gerencia. 

G 

Em Model digite o código do modelo de nota o código padrão é 55 (NFe) caso não tenha certeza do modelo entre em contato com a 
gerencia para pegar o código correto, o próximo campo é Série e é encontrado no topo da nota digite o número.  Verifique na nota se 
existe um campo Valor Isenção e digite no campo, em Outros digite a informação do campo Outras Despesas Acessórias a seguir 
aparte enter. 



H 

Aparece a pergunta Existem descontos por antecipações?, antes de responder verifique se no boleto de pagamento existe valor 
no campo Antecipação, se tiver responda SIM para a pergunta. Verifique no boleto o tipo de antecipação se por dias ou até uma 
determinada data. Se for até determinada data digite a data e o valor ao lado repare que existem 4 campos de data pois a compra 
pode ter descontos específicos de acordo com a data que for pago. Caso a antecipação seja por quantidade de dias deixe a data 
vazia, aperte enter e digite o valor de desconto dado por dia de antecipação. 

I 

Aparecendo Informar DUPLICATAS? só responda SIM para este campo se existir mais de uma duplicata para esta nota do 
contrario responda NÃO para dar prosseguimento a entrada dos itens. Respondendo SIM você será direcionado para a caixa 
duplicatas. Digite o número do 1º boleto (o campo aceita letras e números), data do vencimento, valor, desconto, crédito e taxa a ser 
paga pela boleta. Digite as próximas boletas e digite os valores dos campos para cada uma delas, terminada a digitação aperte a 
tecla F9. Se o valor somado das boletas for diferente do valor total da nota vai aparecer uma caixa de advertência Parcelas 
incompatíveis com total N.F.! aperte enter vai aparecer a pergunta Deseja confirmar mesmo assim?, respondendo SIM as boletas 
serão gravadas da forma que foi digitada mesmo que de forma errada. Responda NÃO verifique se os dados estão digitados 
corretamente, corrija caso necessário e aperte F9 novamente. Se tudo estiver OK nas boletas você passa para próxima etapa que é 
a digitação dos itens. 

J 

Em Qual tipo de leitura? escolha DICIONÁRIO. Procure na nota o campo código (chamamos este código de Dicionário) este campo 
pode conter letras e números digite e aperte enter, vai aparecer uma caixa Não Consta no Dicionário. Inserir?, verifique se foi 
digitado corretamente o código responda SIM e procure o produto que deve ser associado ao código e tecle enter. Aparecerá uma 
caixa maior se o produto for unidade aperte enter no campo tipo e no campo com aperte enter novamente, caso o produto seja 
fracionado no campo tipo digite CX aperte enter e no campo com digite a quantidade que vem na caixa. (ex.: Sonrisal Tipo CX com 
25, o produto é comprado em uma caixa com 25 unidades mas é vendido o unidade com 2 comprimidos). Na próxima vez que fizer a 
entrada deste produto não será necessário fazer este procedimento. O próximo campo é a quantidade digite a quantidade 
especificada na nota e aperte enter, no campo Tot.Item digite o valor do campo Vlr. Total da nota para o produto digitado sem 
vírgula, se for 10,50 digite 1050 e aperte enter. Aparece o campo IPI se tiver este valor digite e aperte enter, no campo desconto 
verifique se na nota aparece na descrição do produto ou em algum lugar na descrição do item a informação do desconto e digite a 
seguir aperte enter. Se anteriormente você digitou informações nos campos de cor AZUL vão aparecer alguns campos a mais para 
serem preenchidos, procure na nota as informações e digite na ordem. Digite o CFOP aperte enter, digite o CST e aperte enter, 
procure na nota o campo Alíquota de ICMS (Aliq ICMS) e digite no campo ALÍQUOTA% aperte enter. 

K 
Caso apareça uma caixa vermelha, esta caixa serve para fazer alteração de preços do produto. Neste guia não será descrito o uso 
desta caixa caso queira mais informações existem vídeo aulas descrevendo este processo. Aperte a tecla número 2 e passe para o 
próximo item. 

L 

Digite todos os produtos presentes na nota como descrito no item J deste guia, ao terminar aperte a tecla F9 para fechar. Se todos 
os dados foram digitados corretamente vai aparecer a pergunta Informar Observação? responda SIM somente se você tiver alguma 
informação a incluir na nota (alguma alteração feita para fechar a nota, ausência de um item que veio errado, etc) se tiver de enter na 
opção SIM e digite a observação ao finalizar aperte F9 para fechar a caixa. Na próxima pergunta Emitir Espelho da NF/Div.Check-
In? responda SIM se você quiser visualizar e imprimir o espelho que nada mais é que a nota digitada no ASAsys e caso tenha feito 
Check-In você também tem acesso a este relatório. Respondendo NÃO você finaliza o processo de entrada de nota e o sistema está 
disponível para que você possa fazer uma nova entrada de nota. 

M 

Caso apareça a mensagem Total incorreto !!! quer dizer que existem erros na nota, pode ser algum valor em um dos campos Totais 
ou mesmo erro de digitação em um dos itens. Aperte enter para que você possa procurar e corrigir o erro.  

• Verifique se existem erros nos campos Totais. Campos que provocam muitos erros de nota são o ST e Encargos. Verifique se os 
valores destes campos estão digitados corretamente. Outro problema é a diferença de centavos que pode acontecer, muitas 
vezes a própria nota vem com este problema e é necessário fazer um acerto (Fique Ligado valores acima de R$ 0,30 pode ser 
erro de digitação de produto neste caso verifique os produtos antes de digitar como acerto). Caso o problema seja erro no Totais 
ou a necessidade de fazer um Acerto aperte a tecla F4 escolha a opção desejada e faça a alteração.  

• Caso não seja a situação anterior ai o problema é no item. Geralmente o erro no item tem a ver com a digitação de vírgula no 
total ou troca de valores dos itens. É necessário verificar item a item para achar o erro. Aperte a tecla F5, procure o item com 
erro aperte enter sobre ele e redigite as informações de forma correta. 

Terminadas as correções aperte F9 novamente para fechar a nota.  

4. ENTRADA DE NOTA COM XML DA NFE: 

A 

Siga o guia até o item C, na pergunta Entrada Através de NFe responda SIM. Na pergunta Seleção do XML?, escolhendo Manual 
você seleciona o arquivo a ser usado em uma lista.  Escolhendo Chave o sistema da à opção de digitação ou leitura do código de 
barras presente na nota (Danfe). Vamos usar Manual, vai aparecer uma caixa com todos os XMLs disponíveis escolha o arquivo 
especifico para a nota que você esta fazendo a entrada (a nota que você digitou o número no item 3.C.), após fazer a seleção aperte 
a tecla ESC. OBS.: alguns fornecedores enviam mais de um arquivo XML para a mesma nota use a seta do teclado e de ENTER no 
outro arquivo, faça isso para todos e depois aperte a tecla ESC. 

B 

Na pergunta Confirma IMPORTAÇ responda SIM e aguarde, o sistema vai ler o arquivo e começar a importação dos dados da nota. 
Se aparecer a mensagem No. NOTA não confere com No. NFe >> o número da nota não confere com o do arquivo XML aperte 
ENTER digite o número certo e faça o procedimento novamente. Se após a importação aparecer a mensagem Não Consta no 
Dicionário. Inserir ? quer dizer que o produto da nota não tem o código de dicionário cadastrado neste fornecedor, repare no rodapé 
do sistema que aparece DIC e o numero do dicionário e ao lado o nome do produto, selecione SIM e selecione o produto na lista, 
siga os paços descrito no item 3.J para definir o dicionário para o produto. Terminando ele retorna para a importação, caso tenha 
outro produto sem dicionário vai aparecer a mesma caixa, faça o procedimento novamente.  

C 

Se aparecer a mensagem Importação realizada com sucesso! aperte ENTER, em todos os campos que aparecer aperte ENTER. 
OBS.: A antecipação precisa ser preenchida manualmente. Os boletos são importados a partir do XML basta responder NÃO, vai 
aparecer uma mensagem perguntando se deseja importar as informações do boleto. Na pergunta Por qual ordem? responda 
Digitação. Todos os produtos estarão inseridos no sistema agora basta fechar a nota apertando a tecla F9 e caso tenha problemas 
faça os procedimentos descritos nos itens 3.L e 3.M. 

 

 



5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS  

A 

Alteração de preços na entrada de notas (este procedimento pode não estar disponível caso a loja não queira que o 
operador faça alteração nos preços): a tela abaixo mostra os detalhes da alteração de preços durante o procedimento de entrada 
de notas. Ao finalizar o lançamento dos dados do produto a tela é exibida para que o operador possa fazer alteração no preço, ela 
pode aparecer após a entrada do produto ou se os produtos tiverem Substituição Tributária a tela vai aparecer no fechamento da 
nota. A imagem abaixo possui a descrição dos campos e dos comandos que podem ser utilizados na tela de alteração de preços, os 
comandos são efetuados digitando o número ao lado esquerdo do mesmo. 

 

B 

Campo ACERTO: ao apertar F4 na tela de produtos da entrada de notas o sistema faz a seguinte pergunta Qual campo deseja 
corrigir? e dá a opção de escolha ACERTO ou OUTROS. OUTROS o sistema passa por todos os campos do cabeçalho para que o 
operador possa fazer a correção necessária, ACERTO o sistema permite ao operador digitar um valor para que possa fechar a nota 
em caso de diferença entre o Total e o Valor Acumulado (valor dos produtos digitados somados). Valores digitados no campo Acerto 
alteram o valor do campo Acumulado. Pode-se digitar valores negativos neste campo para que o Acumulado fique exatamente igual 
ao campo total e com isso o operador possa fechar a nota.  

Por exemplo uma nota cujo Total seja 10,00 e o Acumulado 9,00 apertando F9 para fechar o sistema vai informar uma diferença de 
1,00 do Acumulado em relação ao Total, depois de conferir os campos e verificar se os valores digitados produto a produto estão 
corretos vi que há necessidade de um acerto aperto a tecla F4 enter em ACERTO e digito 1,00 confirmo com enter e pronto ao 
apertar F9 novamente a nota vai fechar, neste caso o sistema acrescentou 1,00 ao campo Acumulado totalizando 10,00 necessários 
para fechar a nota. Vamos inverter os valores e colocar no exemplo o Total com 9,00 e o Acumulado com 10,00, neste caso o valor a 
ser digitado no campo acerto deverá ser -1,00 para que ao apertar F9 a nota possa ser fechada corretamente. 

Lembre-se que ACERTO só deve ser utilizado depois que forem feitas todas as verificações dos valores digitados nos campos Totais 
e nos produtos digitados na nota. Algumas lojas limitam o valor que pode ser utilizado no campo acerto para evitar que os 
operadores confundam erros de digitação com reais acertos a serem feitos durante a entrada. Não confunda acerto com encargos, 
existe um campo especifico no Totais para digitar este valor. 

C 

Espelho de nota: algumas lojas exigem que o operador imprima o Espelho de Nota logo após a entrada. O procedimento de 
geração do espelho é bem simples, basta logo após apertar F9 fazer o seguinte procedimento: ao apertar F9 caso não apareça à tela 
de alteração de preços dos produtos com substituição aparecerá uma caixa com a pergunta Informar Observação? Responda Sim 
caso tenha alguma coisa que você ache importante informar (exemplo: diferença de quantidade de produto informado na nota) digite 
o texto com as informações e aperte F9 para gravar esta informação sairá no espelho da nota e poderá ser impresso, caso não tenha 
observação aperte enter em Não. Depois vai aparecer a pergunta Emitir Espelho da NF/Div.Check-in? Respondendo Sim você vai 
ver outra tela com a pergunta Ordenar por...  Digitação (ordem em que foram digitados os produtos na entrada de nota) Descrição 
(em ordem alfabética) e Código (ordem crescente dos códigos de produto no ASAsys), escolha a ordem desejada e então será 
exibido o espelho da nota que você acabou de fechar na tela. 

O espelho exibe todas as informações da entrada, use as setas do teclado para navegar e visualizar as informações do espelho. 
Para enviar para a impressora basta apertar a tecla L no teclado apertar enter duas vezes ou escolher a pagina, ou intervalo de 
paginas desejado. Em Impressoras Disponíveis escolha Compactado (padrão) ou a opção utilizada pela loja para imprimir 
relatórios do ASAsys, terminada a impressão aperte a tecla ESC para sair do espelho.  

Caso você queira visualizar ou imprimir um espelho do dia anterior ou mesmo se saiu acidentalmente do espelho logo após o 
fechamento você pode ir em 02. Gestäo Administrativa > 2. Compras > 1. Confirmaçöes das Compras > 03. Lista Espelho de NF de 
Compra defina a data desejada, para ver todas as filiais aperte enter em todas, a opção especifica permite ao operador digitar 
apenas a filial desejada. Selecionada as filiais aparece a listas de espelhos disponíveis na data especificada. Para visualizar aperte 
enter no espelho aparecerá uma seta < indicando que o espelho foi selecionado. Você pode escolher mais de um espelho para 
visualizar apertando enter no mesmo, todos com a seta serão visualizados para desmarcar aperte enter que a seta some da tela. 
Depois aperte ESC e responda sim para a pergunta Imprimir? o comando não imprime no papel apenas exibe na tela para que 
depois caso deseje se faça a impressão. Se você selecionou mais de uma nota os espelhos serão exibidos um após o outro use a 
seta para baixo para visualizar o próximo espelho de nota e assim por diante. Para imprimir aperte L no teclado e siga os 
procedimentos descritos no paragrafo acima. Você pode fazer este procedimento quantas vezes quiser pois o ASAsys armazena o 
espelho de todas as notas fechadas no sistema. 

Não esqueça em caso de duvidas ligue para o SUPORTE: 2464-4444 


