
ASASYS INFORMÁTICA 

GUIA DE CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO ASASYS NFCE 
 

A. CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO ASASYS NFCE 

 
Antes de começar todo processo de instalação e configuração do ASAsys NFCe é necessário que o cliente já 

tenha resolvido todos os trâmites burocráticos junto a SEFAZ. Verifique com o cliente se ele já tem em “mãos” o 

certificado digital e se o mesmo está instalado, o cliente também precisa ter o email de retorno com os Tokens 

de Homologação e Produção.  

 
1.  Para funcionar corretamente o ASAsys NFCe necessita ter as informações do cliente cadastrado corretamente no 
ASAsys, abra o ASAsys e acesse 2. Gestao Administrativa > 1. Cadastros > 1. Filial aperte Enter na opção Consulta e 
verifique se todos os dados da filial em que será feita a instalação do ASAsys NFCe estão preenchidos de forma correta. 
É imprescindível que todas as informações estejam preenchidas de forma correta e de acordo com o cadastro da filial 
junto a Receita Federal, caso não esteja vá à opção Altera e acerte todos os campos do cadastro. Ao finalizar a 
alteração faça uma exportação para a filial para que o cadastro da frente de loja seja atualizado. 
 
2. Antes de começar a instalação, verifique se o Certificado Digital está instalado na maquina, siga o passo a passo: 
Abra o Internet Explorer > clique no menu Ferramentas > Opções de Internet > clique na aba Conteúdo > clique no botão 
Certificados e verifique nesta tela se o certificado esta instalado. É necessário que o certificado esteja instalado antes de 
prosseguir para a próxima etapa. 
 
3. Certifique-se de que a impressora que será utilizada esteja corretamente instalada e configurada no sistema 
operacional (Windows), verifique e anote o número da porta COM que a impressora esta configurada. Obs.: remova toda 
e qualquer instalação do ACBr Monitor antes de prosseguir com a instalação. 
 
4. Caso o caixa do ASAsys não esteja instalado efetue a instalação do mesmo. Obs.: É necessário que se instale o 
ASAsys Caixa antes de instalar o ASAsysNFCe. Com o caixa instalado efetua as configurações abaixo: 
 

a. Clique com o botão direito do mouse no atalho do ASAsys caixa e clique em editar.  
b. No bloco de notas na linha CALL CWMENU32 /R:PLJECF.INT /C:C:\ASA\EXEC /D:C:\HOME\TERM01 /U:BALCAO /S:BB0101 altere 

PLJECF.INT para PLJ22.INT, clique no botão fechar e salve a alteração. 
c. Abra o ASAsys Caixa, para entrar nos parâmetros e acesse: 08.Impressora Fiscal > 03.Ambiente PDV 

ASAsys aperte Enter para efetuar as configurações: 
d. Na pergunta “Escolha o Ambiente para o uso do PDV:” aperte Enter na opção “NFC-e”. 
e. A próxima tela vai lhe pedir a porta em que a impressora está instalada “Escolha o Número da Porta Serial:”, 

escolha a porta de acordo com a porta definida pelo Windows para a impressora e confirme com Enter. 
f. Na próxima tela será pedido o token do cliente, este token é o retorno de confirmação da Sefaz. Veja na 

imagem abaixo um exemplo do email enviado pela Sefaz: 

   
Digite o token no campo e a seguir aperte Enter para confirmar. Obs.: Se você estiver efetuando a instalação 
pela primeira vez na loja é importante que você na configuração utilize primeiro o Token de teste e depois 
que todos os testes forem feitos altere para o Token oficial. 

g. Em IdToken digite o Identificador de acordo com o Token que você esta utilizando, confirme com Enter. 

Token oficial.  

ID Token 

Token homologação.  



h. Informe a Impressora a ser Usada? Selecione a impressora que esta instalada e aperte Enter para 
confirmar. 

i. Na opção “Informe o Ambiente de Envio” faça a escolha de acordo com o ambiente a ser utilizado. Se você 
estiver fazendo a primeira instalação e escolheu o Token de teste escolha a opção Homologação. Se os 
testes já foram efetuados e foi feita a escolha do Token de produção escolha a opção Produção, a seguir 
confirme com Enter. 

j. Na pergunta “Informe o Componente”, escolha “TecnoSpeed”. 
k. Em Ativar Debug? Selecione Não e aperte Enter. A Configuração está finalizada. 

 
l. Agora menu aperte Enter em 01.Legenda Tributária..: ? e configure conforme a imagem abaixo, ao finalizar 

aperte ESC para voltar ao menu anterior. 

 
m. Acesse 02.Formas de Pagamento.: ? e efetue as configurações conforme a imagem abaixo, Ao finalizar 

aperte ESC para voltar ao menu anterior. 

 
Aperte ESC 2x para sair dos parâmetros de configuração do ASAsys caixa. Obs.: neste guia é explicado 
apenas como configurar as informações necessárias ao correto funcionamento do ASAsysNFCe, caso 
esteja fazendo implantação da loja não esqueça de fazer as outras configurações necessárias ao 
funcionamento do ASAsys. 

n. Para terminar as configurações do ASAsys Caixa clique com o botão direito do mouse no atalho do ASAsys 
Caixa e clique em editar. No bloco de notas na linha CALL CWMENU32 /r:PLJECF.INT /c:C:\ASA\EXEC /d:C:\HOME\TERM01 
/u:BALCAO /s:BB0101 altere PLJ22.INT para PLJECF.INT, clique no botão fechar e salve a alteração. Configurações 
finalizadas. 

 
5. Para iniciarmos a instalação do ASAsysNFCe acesse o link http://gestorfarma.asasys.com.br/AsaSysNFCe/NFCeInstall/publish.htm e faça o 
download do programa de instalação. 
 
6. Acesse a pasta em que o download foi efetuado e execute como administrador o programa: setup.exe Ao abrir a tela 
do instalador clique no botão instalar para que o instalador de inicio ao processo de instalação: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
7. O instalador iniciará o download dos arquivos necessários a instalação aguarde até que o download seja finalizado. 
 

 
 
 
 
 
8. Se ao final do download aparecer a tela abaixo, desmarca a caixa “Sempre perguntar antes de abrir este arquivo” e 
clique no botão Executar. 

 
 

9. Ao aparecer a tela abaixo clique no botão Instalar e aguarde até aparecer à próxima tela. 

 
 

10. Ao aparecer a tela abaixo clique no botão Avançar para que seja instaladas as dependências. 



 
 

11. Nas próximas telas clique também em avançar. 

           
 
 

 
12. Para que a instalação seja efetuada na tela abaixo clique no botão Instalar e aguarde o final da instalação das 
dependências.  

           
 
13. Finalizada a instalação clique no botão Concluir. 

 
 
14. A tela inicial de instalação agora é apresentada novamente clique no botão Validar para que as configurações 
efetuadas no ASAsys Caixa sejam verificadas. 
 



 
 
15. Após a validação é apresentada a tela abaixo, clique no botão Instalar. 
 

 
16. Aguarde o final do download dos arquivos de instalação. 

 
 
17. Se aparecer a tela a abaixo, novamente desmarque a caixa “Sempre perguntar antes de abrir este arquivo” e clique 
no botão Executar. 

 
 
18. Aguarde alguns instantes até que a tela de instalação principal ficar como na imagem abaixo e clique em OK. 



 
 
19. A instalação está finalizada. Aguarde uns 2 minutos e abra o ASAsys Caixa para efetuar os testes de venda e 
verificar se a instalação foi efetuada com sucesso. 
 
 
 
 
 

B. PROCEDIMENTO PARA DESINSTALAR O ASASYS NFCE. 

Caso seja necessário refazer a instalação do ASAsysNFCe siga os procedimentos descritos abaixo. 

1. No Windows vá até o Painel de Controle e abra Adicionar ou remover programas/Programas e Recursos. 

2.  Na tela Adicionar ou remover programas/Programas e Recursos localize os programas em destaque na tela abaixo. 

 
3. Clique no spdGOV e a seguir no botão Desinstalar. 

 
 
4. Ao aparecer a tela abaixo clique no botão Sim. 

 
 



5. Caso apareça a tela a seguir clique no botão Sim para Todos 

 
 
6. Ao termino da remoção do programa vai aparecer a tela abaixo, clique em OK. 

 
 
7. Faça o mesmo procedimento para os programas spdGOV 2.0, spdNFCe X.X.XX.XXXXX (onde x é o número da 
versão ) – Dependências e por último o ASAsysNFCe.UI. 
 
Obs.: Se ao reinstalar o ASAsysNFCe aparecer a tela abaixo, clique no botão Desinstalar. Esta tela aparece pois existe 
sujeira da instalação anterior no Windows e o instalador precisa efetuar a remoção destes arquivos antes de prosseguir 
com a instalação. Finalizado a remoção clique em OK e efetue o processo de instalação novamente. 

           


