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1 - Informações Importantes  
 

Nosso software foi desenvolvido em uma plataforma Web, sendo assim se faz necessário que 
sua internet esteja em perfeitas condições para o uso do mesmo, o sistema pode ser usado em qualquer 
navegador, contudo recomendamos o uso dos navegadores mais tradicionais como Google Chrome, 
Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera e Microsoft Edge. 
 

O acesso ao sistema é feito através do link: erp.intsys.com.br, com usuário e senha recebidos por 
e-mail após o fechamento do contrato.  

  

2 - Login  
 

Ao acessar nossa página o sistema passará a exibir a seguinte tela onde serão preenchidos o 

login e senha. 

 

 

 

3 - Tela Principal 
 

O sistema em sua tela principal, é composto por uma barra de ferramentas lateral onde 

disponibilizamos as abas de Cadastros, Fiscal e NF-e, na parte superior exibimos o nome da empresa, 

CNPJ e o usuário logado no sistema. 

 

 
 

ABA DE CADASTROS  

 

Abrindo a aba Cadastros, teremos todas as opções referentes ao cadastro no sistema (Empresa, 
Clientes, Condição de Pagamento, Grupo de Produto, Produto, Transportadoras, Informações 
Complementares), vamos descrever cada uma delas abaixo: 
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4 - Cadastros - Empresa 
 

É a aba do sistema onde vamos configurar todas as informações pertinentes a empresa que 
utilizará o sistema. 
 

4.1 - Cadastros - Empresa - Configurações 

Se refere aos dados básicos da empresa, é necessário o preenchimento de todos os campos para 
que não tenha nenhum problema quanto ao envio de NF-e. 
 

 
 

4.2 - Cadastros - Empresa - Geral  

Na aba Geral iremos configurar a nossa empresa, temos alguns campos chave. 
 
- Regime tributário: Normal (Indicado para Lucro Real / Lucro Presumido) e Simples Nacional. 

- Existem parâmetros para liminares vigentes (verificar com o contador). 

- Layout DANFE: Configura minha DANFE em retrato ou paisagem. 

- Ambiente NFE: Homologação (em testes) ou produção que já seria uma nota oficial. 

- Ambiente NFSE: Homologação (em testes) ou produção que já seria uma nota oficial. 

- Tipo do certificado digital – Temos duas opções (A1 certificado em arquivo) e (A3 certificado em 

cartão / token). 

- Casas Decimais: Configuração de quantas casas decimais o sistema vai operar para os cálculos. 
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4.3 - Cadastros - Empresa – Serviços 

Aba destinada a quem possuí o pacote de serviços, nessa tela é de suma importância o preenchimento 
da Série do RPS. 
 
Para clientes da GINFES, é necessário incluir o regime especial de Tributação. 
 
Recomendamos para o preenchimento dessas informações o auxílio do contador responsável. 
 

 
 

 

5 - Cadastros - Cliente 
 

Ao clicar nessa aba, o sistema exibirá a parte de pesquisa de clientes já cadastrados, onde 

teremos alguns filtros como por exemplo Status e Razão Social e um botão de pesquisa , facilitando 
a busca.  

 
Na parte da listagem de cada cliente, no final de cada linha podem aparecer alguns botões: 

 

- Este botão tem como finalidade acessar ao cadastro do cliente (editar). 

- Este botão tem como finalidade excluir o cliente. (nesse caso o cliente passa a ter um status de 
Excluído, podendo ser reativado , caso seja necessário.  

- Este botão aparece somente para os clientes Excluídos , que possibilita ativar o cliente novamente. 

 

 
 
 
O sistema possibilita a impressão de dois relatórios de clientes, modelos Analítico e Sintético), 

respeitando o filtro em tela, para serem visualizados basta clicar no botão imprimir . 
 

Relatório de Cliente Analítico: Lista todos os dados do cadastro do cliente, de forma detalhado. 
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Relatório de Cliente Sintético: Lista somente algumas informações importantes do cadastro do cliente, 
tais como Razão Social, Nome Fantasia, CPF/CNPJ, Telefone e UF. 
 

 
 
 

Para cadastrar um novo cliente precisamos clicar no botão Cadastrar  que fica do 
lado direito na parte superior da tela, uma vez clicada ela exibe uma nova tela onde será iniciado um 
novo cadastro de cliente, que veremos no detalhe logo abaixo. 

 
 

5.1 - Cadastros - Cliente - Dados Pessoais 

Aba destinada ao cadastro do cliente sendo dados primordiais para o uso do sistema, vou citar 
alguns itens de suma importância: 
 
Indicador da IE - Relacionado diretamente ao campo Inscrição Estadual, tendo as seguintes opções: 
Contribuinte ICMS - Para todos os casos que o cliente houver uma I.E (Inscrição Estadual). 

Contribuinte Isento - Utilizado para empresas isentas como por exemplo instituições de caridade.  

Não Contribuinte - para todo e qualquer cliente que não possua I.E (Inscrição Estadual). 

 

Além da parte inferior, mais abaixo temos 2 grids de cadastros, um referente ao contato, e 

outro ao endereço, para adicionar um contato ou um endereço novo, basta clicar no botão Adicionar 

, que imediatamente o sistema abrirá o campo para que seja preenchido os cadastros. 
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Demais botões que aparecem nessa tela de cadastro na coluna Ações. 

 

 - Botão para SALVAR os dados inclusos nas telas de Contato e Endereço. 

- Botão para VOLTAR a tela incial (sem salvar). 

 - Botão para Excluir Endereço  / Contato existente. 

 

 

 

Observação 1: No cadastro do contato, caso o campo e-mail esteja preenchido e o tipo estiver como 

COMERCIAL, o sistema enviará a NF-e (.XML e .PDF) automaticamente para o cliente (no caso de 

AUTORIZADA). 

 

Observação 2: O cliente pode ter vários Endereços (Comercial, Entrega, Faturamento, Residencial), o 

sistema permite o cadastro de quantos forem necessários, basta diferenciar pelo Tipo. 

 

5.2 - Cadastros - Cliente - Outros 

Essa aba é destinada há outras informações do cliente tais como: 
 

Condição de Pagamento: Podemos definir uma condição de pagamento padrão para esse cliente 

específico no qual ao emitir uma NF-e, essa informação já vai ser vinculada a nota. 

Forma de Pagamento: Podemos definir uma forma de pagamento padrão para esse cliente específico 

no qual ao emitir uma NF-e, essa informação já vai ser vinculada a nota. 

Inscrição SUFRAMA: Se o cliente é vinculado a SUFRAMA é nesse campo que devemos informar. 

Dados Bancários: Para informar dados bancários do cliente (somente para registro). 

Referencias Comerciais: Assim como na tela anterior baseada em um grid para que possamos 

adicionar quantas referencias forem necessárias. 
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5.3 - Cadastros - Cliente - Histórico 

Tela onde podemos colocar qualquer tipo de Observação referente a esse cliente, lembretes ou 

obrigações, anotações em geral. 

 

 
 

6 - Cadastros - Serviços 
 
Aba destinada para o cadastro dos serviços a serem utilizados na emissão de Ordem de Serviço / 
NFS-e. 
 
Existem alguns campos destinados a um layout específico, portanto é de suma importância saber qual o 
layout o município que minha empresa está alocada utilizada. 
 
A tela é composta por uma linha com filtros (Status, Código, Descrição) e a listagem do resultado 

abaixo. Ao final da linha referente ao serviço temos dois botões  (editar) e  (excluir).  
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Para realizar um cadastro de um novo serviço basta clicar no botão   que fica localizado no 
canto direito alto da tela. 
 
Nessa nova aba o sistema apresentará os dados necessário para cadastro do Serviço que são: 
 
Código: Código interno do sistema , pode ser incluso qualquer numeração. 
Descrição: Informar a descrição do serviço que consequentemente sairá na NFS-e. 
Código Item Lista: Código do serviço cadastrado no munucipio responsável.  
Código Tributação no Municipio: Código de tributação exigido pelo município. 
(GINFES) Exigibilidade ISS: Essa opção é caracterizada como Natureza da operação da nota de 
serviço, uma configuração de suma importancia para emissão. 
(PRODAN-SP) Tipo de Tributação:  Para Emitentes do municipio de São Paulo, é necessário incluir o 
tipo de tributação a ser realizado na nota fiscal de serviço. 
 
Observação importante:  Esses dados são de suma importancia para emissão da NFSE- uma vez 
preenchidos de forma incorreta, pode acarretar em possíveis erros no momento da validação do RPS, 
nossa recomendação é de qualquer dúvida quanto ao preenchimento dos mesmos, consultar o contador 
responsável da empresa para o auxílio no preenchimento. 
 

 
 

Após o preenchimento dos dados basta clicar no botão , para que o sistema acate o novo 

serviço. 

 

7 - Cadastros - Condição de Pagamento 
 

Nessa tela podemos cadastras diversas condições de pagamento no qual o sistema irá utilizar 

no preenchimento da nota fiscal.  

Na parte superior da tela temos o botão Cadastrar   a direita, utilizado para inserir 

uma nova condição abaixo temos os filtros “Status” e “Descrição” e o botão de pesquisar. 

Status - Podendo ser uma condição Ativa ou Excluída. 

Descrição - Onde realiza a busca pela descrição da condição de pagamento.  

Mantendo a dinâmica das demais telas do sistema, temos os botões de editar  , e excluir  

a condição de pagamento. 
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Na imagem abaixo temos um exemplo de cadastro de condição de pagamento em 3x sendo 

0/15/30/, para essa situação eu cliquei no botão adicionar 3 vezes e para cada linha eu adicionei os 

dias e o percentual adequado para cada data. Reparem que a primeira está com 33,34 e nas demais 

33,33, isso é para o fechamento dos 100,00%, não importa como será feita a divisão das parcelas e 

dos percentuais, o que realmente importa é o total fechar com 100,00%, caso isso não aconteça, ao 

salvar o sistema exibirá uma mensagem de que é necessário fechar nos 100,00%. 

Observação: Não precisa digitar o símbolo % no campo. 

 

 

 

 

ABA FISCAL  

 

8 - Fiscal - Configuração Municipal  
 

Tela destinada a realizar as configurações fiscais relacionada a serviços, visando automatizar o 
preenchimento dos campos das tributações e os cálculos automáticos dos impostos para a emissão da 
NFS-e. A tela segue a proporção das demais, onde no topo do lado direito temos o botão Cadastrar 

, e mais abaixo temos três filtros ( Status, Código item e Descrição), no qual é possível 
indentificar as regras já criadas. 
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Após clicar em Cadastrar  ele nos exibe a tela para o início da configuração, na parte 

superior temos o Código Item Lista (Que seria o código que foi dado ao serviço solicitado pela 

prefeitura), Descrição e Data de Cadastro.  

 

 
 

Mais abaixo temos a parte de configuração das situações tributárias, vamos descrever cada campo: 

 

Situação Tributária de PIS: Obrigatório e sem à mesma preenchida, a nota não pode ser enviada.  

PIS %: Quando utilizado uma CST que contenha cálculo de imposto PIS, é obrigatório o preenchimento 

da alíquota para que o sistema efetue o cálculo. 

Situação Tributária COFINS: Obrigatório e sem à mesma preenchida, a nota não pode ser enviada.  

COFINS %: Quando utilizado uma CST que contenha cálculo de imposto COFINS, é obrigatório o 

preenchimento da alíquota para que o sistema efetue o cálculo. 

Retenções: Parte destinadas a todos os possíveis impostos que poderão ser retidos na nota de Serviço. 

Informar somente os campos que houver um % de retenção para sua empresa. 

 

Observação importante:  Esses dados são de suma importancia para emissão da NFSE- uma vez 
preenchidos de forma incorreta, pode acarretar em possíveis erros no momento da validação do RPS, 
nossa recomendação é de qualquer dúvida quanto ao preenchimento dos mesmos, consultar o 
contador responsável da empresa para o auxílio no preenchimento. 
 

ABA NFSE 

 
9 - NFSE - Ordem de Serviço  
 

Para a emissão da Ordem de Serviço em nosso sistema, iremos ir até o caminho NFSE / Ordem de 

Serviço, no qual nos abrirá a tela de consulta das Ordens de Serviço. 

Nessa tela logo no topo temos os filtros de Número, Cliente (Razão Social), Status, e data, que 

poderão ser utilizados para obter um determinado filtro na listagem das Ordens de Serviço, para isso 

basta selecionar o filtro e clicar no botão pesquisar. 

      O botão  (Editar) – Uma vez clicado, leva à tela de preenchimento da ordem serviço 

novamente, lembrando que a Ordem de serviço uma vez efetivava e transformada em NFSE, não pode 

mais ser editada. 
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Obsevação importante sobre a tela: O sistema trabalha neste módulo com as Ordens de Serviço 

podendo elas estarem em 5 status diferentes que vou listar abaixo: 

 

Criado: A Ordem de Serviço foi somente salva no sistema. 

 

Aprovado: Uma vez a nota cadastrada o sistema exibe o botão Aprovar, uma vez aprovado ele fica 

com uma trava onde não pode ser alterado mais , só restando as opções de gerar nota ou finalizar. 

 

Nota Gerada: Esse Status é exibido somente depois da Ordem de Serviço aprovada e gerada nota 

fiscal. Uma vez com este Status ele só podera ser cancelado se a nota que foi gerada não foi enviada 

a prefeitura. 

 

Finalizado: Este Status é utilizado para quem não emitie NFS-e e só trabalha com a Ordem de Serviço, 

então esse status é utilizado apenas quando o processo foi realemnte finalizado, não tendo mais 

possibilidade de geração de nota, somente fica disponível a opção de cancelamento da mesma. 

 

Cancelado: Utilizado é quando a Ordem de serviço foi cancelada. 

 

 
 

Existe a possibilidade de impressão de um relatório referente a essa listagem das ordens de 

Serviço através do botão  imprimir que lhe exibirá o Relatório de Ordem de Serviço (sintético) - 

Este formato exibe as Ordens de Serviço em lista contendo os seguintes campos: Número, Data (data 

de cadastro), Cliente, Status, Nota Gerada, Total. 

 

 
 

   Para cadastrar uma nova Ordem de serviço basta clicar no botão , que o sistema 

exibirá a tela inicial de cadastro da Ordem de serviço que chamamos de Ordem de Serviço Cadastro. 
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9.1 - Ordem de Serviço - Ordem de Serviço 

Aqui é necessário incluir o cliente que será emitido a Ordem de Serviço, o cliente poderá ser 

selecionado através do botão pesquisar, uma vez cadastrado o cliente, basta clicar no botão 

 que o sistema irá liberar as demais abas para preenchimento. 
 

 

9.2 - Ordem de Serviço - Item 

Na parte superior temos a seleção do Serviço a ser listado na Ordem de Serviço, seguido da 
quantidade, valo unitario do serviço e Valor Deduções, para informar alguma dedução. 
 
Na linha de baixo temos Data de Orçamento e Data Garanta que são opcionais, que agregam na 
questão de controle interno. 
 
Mais abaixo temos a parte de Tributação onde teremos os campos: 
 
Situação Tributária de PIS: Obrigatório e sem à mesma preenchida, a nota não pode ser enviada.  

PIS %: Quando utilizado uma CST que contenha cálculo de imposto PIS, é obrigatório o preenchimento 

da alíquota para que o sistema efetue o cálculo. 

Situação Tributária COFINS: Obrigatório e sem à mesma preenchida, a nota não pode ser enviada.  

COFINS %: Quando utilizado uma CST que contenha cálculo de imposto COFINS, é obrigatório o 

preenchimento da alíquota para que o sistema efetue o cálculo. 

Retenções: Parte destinadas a todos os possíveis impostos que poderão ser retidos na nota de Serviço. 

Informar somente os campos que houver um % de retenção para sua empresa. 

 

Observação importante:  Esses dados são de suma importancia para emissão da NFSE- uma vez 
preenchidos de forma incorreta, pode acarretar em possíveis erros no momento da validação do RPS, 
nossa recomendação é de qualquer dúvida quanto ao preenchimento dos mesmos, consultar o 
contador responsável da empresa para o auxílio no preenchimento 
 
Lembrando que uma vez a configuração municipal realizada anteriormente, esses campos serão 
preenchidos de forma automatica. 
 



MMaannuuaall  EERRPP  --  GGrruuppoo  MMóódduullooss  

14 
 

 

 
 

Na parte inferior temos o que chamados de grid de itens, onde o serviço é adicionado em nota, 
lembrando que o item só será adicionado no grid se efeturarmos o preenchimento dos campos e 

clicarmos no botão , após isso feito o sistema aloca o serviço na linha do gride e o mesmo 

pode ser excluído através do botão  e também pode ser editado através do botão , que uma 
vez acionado o item voltará a parte superior de edição onde poderá ser alterado, porém nunca se 
esqueça de adiciona-lo novamente. 
 

O cancelamento de Ordem de Serviço pode ser feito através do botão . Além disso temo o 

botão de impressão da ordem de serviço individual, que seria o botão que uma vez clicado 

nos exibirá a impressão da ordem.     
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9.3 - Ordem de Serviço - Pagamento 

Aba destinada aos dados de faturamento da Ordem de serviço, no qual poderemos escolher uma 
condição de pagamento para à mesma, além de definir parcelas, e a forma de pagamento a ser 
utilizado. 
 

 

 
 

10 - NFSE - Nota Serviço  
 

Para a emissão da Nota de Serviço em nosso sistema, iremos ir até o caminho NFSE / Nota Serviço, 

no qual nos abrirá a tela de consulta das Notas de Serviço. 

 

Nessa tela logo no topo temos os filtros de Nota, RPS, Cliente (Razão Social), Status, e data, que 

poderão ser utilizados para obter um determinado filtro na listagem das notas, para isso basta 

selecionar o filtro e clicar no botão pesquisar. 
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      O botão  (Editar) - Uma vez clicado, leva à tela de preenchimento da Nota serviço novamente, 

lembrando que a Nota de Serviço uma vez enviada, não pode mais ser editada. 

 

Na linha referente a nota fiscal ainda temos mais 3 botões que são: 

 

 Atualizar Status – Serve para atualizar uma nota quando a mesma não voltar da prefeitura com um 

status final, como por exemplo Autorizado. 

 Imprimir  - Serve para impressão da nota fiscal de Serviço, essa forma de impressão também 

possibilita o usuário salvar o arquivo em PDF.  

 Cancelar  - Serve para efetuar o cancelamento da nota fiscal junto ao municipio de forma oficial. 

 

 
 

Existe a possibilidade de impressão de um relatório referente a essa listagem das notas de 

serviço através do botão  imprimir que lhe exibirá o Relatório de Nota de Serviço (analítico)  

Este formato exibe as Notas de Serviço em lista contendo os seguintes campos: Cliente, Status, Número, 

PIS, Cofins, Iss, Pis Ret., Cofins Ret., CSLL Ret., IRPJ Ret., INSS Ret. e Total. 

 

 
 

Para cadastrar uma nova Nota de serviço basta clicar no botão , que o sistema exibirá a 

tela inicial de cadastro da Nota de serviço que chamamos de Dados da NFS-e. 

 

 

10.1 - Nota de Serviço - Dados da NFS-e 

Aqui é necessário incluir o cliente que será emitido na Nota de Serviço, o cliente poderá ser 

selecionado através do botão pesquisar, uma vez cadastrado o cliente, basta clicar no botão 

 que o sistema irá liberar as demais abas para preenchimento, nessa aba temos também quatro 

campos diferenciados que são : 

 

Código de Obra: Para quem presta serviços em obra é necessário informar o campo. 

Código Art:  Cada obra tem o seu código de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica). 
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Local da Prestação: Deve ser informado onde o serviço será prestado, tendo somente duas opções 

possíveis , Endereço Prestador e Endereço Tomador. 

 

Observação: Local destinado a descrição de qualquer observação que o usuário queira fazer alguma 

anotação interna, lembrando que não sai da impressão , o campo que sai na impressão da nota é o 

campo que fica localizado na parte do item do serviço chamado “Descrição”.   

 

 
 

10.2 - Nota de Serviço - Item 

 
Na parte superior temos a seleção do Serviço através do botão buscar serviço. No campo chamado 
descrição o sistema já carrega automaticamente a descrição do serviço, porem esse campo é o que sai 
na impressão da nota chamado “Discriminação dos Serviços” então caso tenha alguma observação que 
queira que saia na impressão da nota de serviço, ela deve ser preenchida neste campo. 
 
Um pouco mais abaixo temos os campos do serviço tais como Código, Serviço e finalmente o Valor, que 
é onde colocaremos o valor a ser cobrado do serviço. 
 
Na linha de baixo temos mais alguns campos a serem destacados: 
 
Valor Unitário: será transportado o valor preenchido no campo de Valor que fica acima. 
Valor Deduções: Caso tenha alguma dedução a ser feita na NFS-e ele será informado neste campo, 
lembrando que ele fará o abatimento desse valor no total da nota. 
Valor Liquido: É o resultado do calculo Valor Unitário – Valor Deduções. 
Data Orçamento: Campo opcional para controle interno de data de orçamento. 
Data Garantia: Campo opcional para informar a garantia do serviço caso hajá. 
 
Calcular Impostos: Este botão realiza os calculos automáticos da nota fiscal é essencial clicar nele. 
Mais abaixo temos a parte de Tributação onde teremos os campos: 
 
Situação Tributária de PIS: Obrigatório e sem à mesma preenchida, a nota não pode ser enviada.  

PIS %: Quando utilizado uma CST que contenha cálculo de imposto PIS, é obrigatório o preenchimento 

da alíquota para que o sistema efetue o cálculo. 

Situação Tributária COFINS: Obrigatório e sem à mesma preenchida, a nota não pode ser enviada.  

COFINS %: Quando utilizado uma CST que contenha cálculo de imposto COFINS, é obrigatório o 

preenchimento da alíquota para que o sistema efetue o cálculo. 

% Iss: Deve ser informado a alíquota do ISS a ser cobrado na nota. 
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Valor Iss: É o resultado do cálculo da base x o % de ISS informado no campo anterior. 

Retenções: Parte destinadas a todos os possíveis impostos que poderão ser retidos na nota de Serviço. 

Informar somente os campos que houver um % de retenção para sua empresa. 

 

Observação importante:  Esses dados são de suma importancia para emissão da NFSE- uma vez 
preenchidos de forma incorreta, pode acarretar em possíveis erros no momento da validação do RPS, 
nossa recomendação é de qualquer dúvida quanto ao preenchimento dos mesmos, consultar o 
contador responsável da empresa para o auxílio no preenchimento 
 
Lembrando que uma vez a configuração municipal realizada anteriormente, esses campos serão 
preenchidos de forma automatica. 
 

 

 
 
 
 
Na parte inferior da tela, temos a possibilidade de cancelar nota fiscal , uma vez que a mesma foi 

enviada e está dentro dos prazos legais do municipio, através do botão  , além disso temos o 

botão , utilizado para salvar a nota, e de suma importancia, pois recomendamos sempre salvar 

para que possa ser liberado o botão  que é o botão a sser clicado para o sistema enviar a 
nota fiscal para a prefeitura. 
 

Após o envio é possível realizar a impressão da nota fiscal através do botão . 
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10.3 - Nota de Serviço - Pagamento 

Aba destinada aos dados de faturamento da Nota de serviço, no qual poderemos escolher uma 
condição de pagamento para à mesma, além de definir parcelas, e a forma de pagamento a ser 
utilizado. 

 
11 - Cancelamento da Nota de Serviço  
 
Para efetuar o cancelamento de uma nota fiscal de serviço basta entrar na tela de pesquisa da nota, 

localizar a nota que deseja ser cancelada, e depois disso clicar no botão  cancelar. 
 

 
 
Após clicar o sistema exibirá a tela abaixo: 

 
Após incluir o motivo do cancelamento basta clicar em Sim e aguardar a mensagem de confirmação. 
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