
Como utilizar o Módulo NFC-E 

Datacamp 

    Acessando o sistema e recebendo carga. 

                      Primeiramente faça login com o seu usuário e Senha; 

 
 

Será apresentada a tela inicial da NFC-e; 

 



 

Clique neste botão   e será retornado o menu da NFC com todas opções 

do sistema.  

 

Aperte o “F7”   , clique na aba Utilitários  

                                     e clique em Receber Carga. 

Em seguida ao aparecer a seguinte mensagem, aperte o botão “F9” ; 



 

          Aguarde a conclusão do processo de recebimento de carga. 

 

 

 

 

 

Clique no botão “ESC”   para sair. 

                  Abertura de Caixa 

Com a tela inicial aberta, aperte o “F7”    e clique na aba Sistema 
                                          

                                           Clique no botão caixa 

 

                 Ao aparecer essa tela clique no botão Abrir Caixa; 



 

 

  Nesta tela insira o valor inicial do caixa e clique no botão confirmar ou 

aperte o botão “F9”   ; 

 



                          Clique no botão “ESC”   para sair. 

 

 

 

                           Efetuando vendas à vista 

Aperte a letra “K” para selecionar o produto 

 

 

 

        Depois a letra “P” para efetuar o pagamento 



 

 

Repasse com “Enter” ou aperte o “F7” para a NFC-e ser impressa. 

             Efetuando vendas a prazo 

Clique neste botão   e será retornado o menu da NFC com todas opções 

do sistema.  

Clique no botão Cliente  ou apenas aperte o botão “F9”  ; 

 

         Nesta tela selecione o cliente desejado e finalize com ENTER; 



 

               Na tela inicial do sistema terá o nome do cliente. 

 
Aperte a letra “K” para selecionar o produto 

 



 

 

Depois a letra “P” para efetuar o pagamento e em FORMA DE 

PAGAMENTO selecione pagamento A PRAZO. 

 
Repasse com “Enter” ou aperte o “F7” para a NFC-e ser impressa. 

Fechamento de Caixa 

Com a tela inicial aberta, aperte o “F7”    e clique na aba Sistema 
                                          



                                           Clique no botão caixa 

   

                  Ao aparecer essa tela clique no botão Fechar Caixa; 

 

  Nesta tela insira o valor final do caixa e clique no botão confirmar ou 

aperte o botão “F9”   ; 



 

Aperte o botão “F9”  para confirmar a operação e “ESC”  

para sair na próxima tela. 

 

 

 

 

 


