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Apresentação: 

 

 

 

Finalidade do Software: 

 

O programa XML CONQUER tem por objetivo auxiliar as empresas no tocante ao 

gerenciamento de dados de arquivos XMLs de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e de Conhecimento 

de Transporte Eletrônico (CT-e), pois através desta aplicação é possível que o usuário do 

software faça o download e o armazenamento de todos os arquivos XMLs que correspondam 

às suas operações de compras (entradas) “emitidas contra o seu CNPJ” e/ousuas operações de 

vendas (saídas) “emissão própria”. 

Para obtenção de arquivos XMLs de NF-e o sistema faz a captura sem necessidade de digitar a 

Chave de Acesso, porém exige a utilização de Certificado Digital, tudo isso pode ser feito de 

uma forma muito simples, prática e automática conforme vamos demonstrar no decorrer 

desta apresentação. 

O sistema também conta com a opção de utilização deChave de Acesso para obtenção de 

arquivos XMLs sem utilização de Certificado Digital, possibilitando o download dos arquivos 

XMLs de NF-e ou CT-e de forma individual ou em LOTE. 
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Exigência para funcionalidade do software: 
Para realizar o processo de download dos arquivos XMLs de NF-e de forma automática sem 

necessidade de digitar a Chave de Acesso, será necessário queo usuário do sistema possua um 

Certificado Digital de pessoa jurídica válido, emitido pelo ICP-Brasil nos modelo A1 ou A3 

instalado em sua máquina. 

 

Para o download dos arquivos XMLs de forma individual ou em LOTE com utilização de Chave 

de Acesso, poderá ser utilizado ou não oCertificado Digital. 

 

Vantagens de utilizar este software: 

*A utilização do software permite às empresas redução de custos no processo de impressão e 

manuseio de documentação física por meio de papel. 

 

**Facilidade na guarda e no gerenciamento dos arquivos XMLs para o cumprimento das 

obrigatoriedades fiscais, na qual a legislação tributária exige dos contribuintes a guarda pelo 

período de 5 anos  de todos os arquivos XMLs que deram origem  as operações realizadas 

pelos contribuintes. 

 

***Interdependência na execução dos trabalhos relacionados à rotina da escrita fiscal. 

 

Exemplo: Os escritórios contábeis ao utilizar a ferramenta se torna independente no tocante a 

solicitação de arquivos XMLs ou documentos fiscais para seus clientes, pois os arquivos XMLs 

estarão sempre disponíveis a qualquer momento para o escritório, inclusive os arquivos os 

XMLs de compra no qual os fornecedores quase sempre não enviam para seus clientes. 
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Instalação: 
O software pode ser instalado em qualquer máquina em ambiente local em sistema 

operacional Windows, basta o usuário executar o arquivo: 

 

INSTALAR_XML_CONQUER_SYSCONV_DEMO.exe 

 

O instalador poderá ser baixado no site:www.sysconv.com.br 

Ao ser executado este arquivo o sistema apresentará a seguinte tela abaixo com o processo da 

instalação, e basta o usuário clicar na opção “próximo” até concluir a instalação. 
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Utilização 
Após a instalação o seguinte ícone da imagem abaixo será criado na área de trabalho: 

 

Ao executar o íconeo sistema se abrirá conforme imagem abaixo, com os seguintes menus: 

 

Menu Cadastro 

Na guia cadastro, o usuário tem a opção de cadastrar, excluir ou alteraros dados das empresas 

que serão utilizadas no sistema para fazer os downloads. 

Cadastro Automático:Conforme imagem abaixo o usuário deve digitar o numero do CNPJ da 

empresa a ser utilizada para que e o sistema busque os dados cadastrais da empresa de forma 

automática e atualizada na base da Receita Federal. 
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Cadastro Manual:Conforme imagem abaixo o usuário tem que digitar todos os dados 

cadastrais da empresa para poder utilizar a função de downloads dos XMLs, conforme imagem 

abaixo (Função necessária, caso o site da Receita Federal esteja fora do ar).  
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Menu NFE/CTE XML 
 

XML sem Certificado 
 

 

Tela para Download de Arquivos XMLs de NF-e sem Certificado Digital. 

 

Tela para Download de Arquivos XMLs de CT-e sem Certificado Digital. 
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No menu NFE/CTE XML temos duas modalidade de arquivos XMLs que poderão se baixados, 

sem Certificado Digital. 

XMLs de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) e; 

XMLs de CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico). 

 

Nas duas opções (NF-e ou CT-e) o sistema permite que os arquivos sejam baixados sem o uso 

de Certificado Digital dasseguintes formas: 

- XML único: Nesta tela o usuário deveinserir a Chave de Acesso da NF-e e selecionar um 

diretório de destino, onde os arquivos XMLs serão salvos, após selecionar o diretório o usuário 

deverá clicar no botão DOWNLOAD XML. 

 

 

Tela para Download de Arquivos XMLs utilizando Chave de Acesso sem Uso de Certificado Digital. 

 

Obs.: Os Downloads destes arquivos XMLs serão feito sem uso de Certificado Digital, portanto 

os arquivos baixados através desta opção não terão validade Jurídica.  
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XML em LOTE: Nesta opção o usuáriodeverá inserir as Chaves de Acesso das NF-eem 

sequência uma embaixo da outra, digitando, ou utilizando leitor óptico para que o mesmo faça 

a leitura do código de barras das DANFES e para trazer a Chave de Acesso de cada NF-e, e após 

inserir todas as chaveso usuário deverá selecionar um diretório onde os arquivos XMLs serão 

salvos, após selecionar o diretório o usuário deverá clicar no botão DOWNLOAD EM LOTE. 

 

Tela de Download de Arquivos XMLs em LOTE utilizando Chave de Acesso sem Uso de Certificado Digital. 

 

Obs.: Os Downloads destes arquivos XMLs serão feito sem uso de Certificado Digital, portanto 

os arquivos baixados através desta opção não terão validade Jurídica. 
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XML com Certificado 
 

 

Tela para Download de Arquivos XMLs de NF-e com Certificado Digital. 

 

Na opção NFE – Nota Fiscal Eletrônica- XML Com Certificado temos três opções de download: 

1ª Opção: 

- Notas Emitidas conta seu CNPJ (Modo Normal-Modo Rápido):Como sugestão utilize o Modo 

Normal.  

Nessa tela, conforme imagem abaixo o usuário deverá digitar um CNPJválido para realizar o 

evento de manifestação da NF-e nesta tela também será possível baixar os arquivos XMLs 

disponíveis na Sefaz sem fazer a Manifestação do Destinatário, e sem usar Chave de Acesso. 

 

Tela para seleção de Certificado Digital a ser utilizado. 
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A opção Manifestação do Destinatário tem a finalidade de fazer com que o estabelecimento 

comprador/receptor da mercadoria tenha ciência ou confirme a operação referente aos XMLs 

disponíveis na Sefaz para downloads emitidos contra o seu CNPJ. 

Na opçãoCERTIFICADOo usuário deve selecionar o certificado digital da empresa a ser utilizada 

conforme imagem: 

 

Tela para confirmação de Certificado Digital a ser utilizado. 

Na opçãoLOCALIZAR, temos um filtro indicando quais arquivos XMLs o usuário poderá baixar, 

e neste filtro temos as seguintes opções: 

0 = Todas as chaves do período (Ou seja, todos os XMLs de todas as operações realizadas em 

um nos últimos de 15 dias). 

1 = Somente chaves de acesso sem manifestação do destinatário (Ou seja, somente as notas 

que não foram manifestadas). 

2 = Somente chaves de acesso sem manifestação do destinatárioe sem ciência da 

operação(Ou seja, somente as notas que não foram manifestadas, e o contribuinte não 

confirmou a ciência da operação ). 

Na opção EMISSOR da NFe, temos a opção de selecionar qual a origem do CNPJ emissor dos  

arquivos XMLs de compra/entrada emitidos para empresa em questão, onde temos os 

seguintes itens abaixo: 

0 = Todos os CNPJs (Ou seja, todos os arquivos XMLs emitidos contra o CNPJ da empresa que 

se encontra ativa no sistema). 

1 = Somente as NF-e emitidas por emissores que não tenham o mesmo CNPJ base do 

destinatário (Ou seja, os arquivos das filiais emitidas contra o CNPJ ativo não serão baixados). 

Obs: Como padrão o sistema mantém as seguintes opções selecionas de forma automática 

conforme imagem abaixo: 

0 = Todas as chaves do período 

0 = Todos os CNPJs 

 



12 

 

Após estar configurado o CNPJ o qual o usuário deseja trabalhar e também estando ativo o 

certificado correspondente a este CNPJ, ao voltar na tela gerenciar manifestação e clicar na 

opção “confirmar” apresentará a seguinte tela conforme imagem abaixo. 

 

 

Tela para seleção de arquivos XMLs que serão baixados ou manifestados. 

 

Nesta tela será apresentado a relação de arquivos XMLs disponível na SEFAZ para download, 

com os seguintes campos “ Situação da Manifestação, Numero da Nota, Data de emissão, 

Chave NFE,  Razão Social do Fornecedor, CNPJ do fornecedor, Inscrição Estadual do 

Fornecedor,  Valor da NF, e Situação Fiscal perante a SEFAZ de origem” etc... 

 

Na tela acima ilustrada o usuário poderá selecionar quais arquivos deseja fazer a Manifestação 

do Destinatário para em seguida fazer os downloads dos arquivos XMLs, ele poderá se 

manifestar das seguintes formas, optando pelas seguintes modalidades de manifestação: 

*** Ciência da Operação – O contribuinte tem ciência da compra/entrada da mercadoria no 

seu estabelecimento. 

*** Confirmação da Operação – O contribuinte confirma a realização da operação de 

compra/entrada da mercadoria no seu estabelecimento. 
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*** Operação não Realizada – O contribuinte não confirma a realização da operação de 

compra/entrada da mercadoria no seu estabelecimento. 

*** Desconhecimento da Operação – O contribuinte desconhece a operação de 

compra/entrada da mercadoria no seu estabelecimento. 

 

Obs.: Se selecionado a opção de baixar os arquivos XMLs de forma automática, o sistema 

manifestará todos os arquivos XMLs como Ciência da Operação. 

Nesta mesma tela também apresentará um resumo no canto inferior direito informando o 

total de notas encontradas na base de dados do portal da NF-e apresentando o total de notas 

com situação regular (em quantidade e valor), o total de notas canceladas (em quantidade e 

valor). 

Botão “Download XML” – Este botão tem a função de baixar os arquivos XMLs que forem 

selecionados após ter sido feita a Manifestação do Destinatário destes arquivos, caso o usuário 

não atribua a função para o sistema baixar automaticamente os arquivos. 

Botão “Gerar Relatórios”– Este botão tem a opção de gerar relatórios em pdf com os dados 

das notas disponíveis para download. 

Botão “XML sem Manifestar”– Ao clicar neste botão o sistema irá realizar o download dos 

arquivos XMLs que estiverem selecionados, sem que o usuário faça a Manifestação do 

Destinatário. 

Botão “Atualizar”– Este botão tem a função de fazer uma nova varredura no site da Sefaz para 

trazer os dados atualizados para o momento. 

Botão “Excluir”– Ao clicar neste botão o sistema irá fazer a exclusão dos arquivos XMLs que 

estiverem selecionados. 

Ainda nesta tela é possível o usuário fazer pesquisa de arquivos, por período, por CNPJ ou por 

situação de documento fiscal. 

 

Obs.: Os arquivos baixados através desta modalidade possuem validade jurídica, pelo fato 

utilizar Certificado Digital. 

2ª Opção : 

- XML único: Ao clicar nessa opção o sistema irá solicitar para usuário selecionar o Certificado 

Digital a ser utilizado conforme tela abaixo: 
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Tela para seleção do tipo de Certificado Digital a ser utilizado. 

Especifique o tipo de Certificado Digital e insira a Senha. 

Obs.: Clique no Botão “Selecionar Arquivo” somente para selecionar o arquivo de Certificado 

Digital A1.  

Estando na opção A3-CARTÃO ou A3-TOKEN clique no Botão “Selecionar Arquivo” 

somentecom a orientação do Suporte Técnico, pois para estes dois tipos de certificados A3 o 

sistema XML CONQUER seleciona automaticamente, sem necessidade de selecionar arquivo. 

Após confirmar na tela anterior, na tela abaixoo usuário deverá inserir a Chave de Acesso da 

NF-e e selecionar um diretório de destino,onde os arquivos XMLs serão salvos, após selecionar 

o diretório o usuário deverá clicar no botão DOWNLOAD XML. 

 

Tela para Download de Arquivos XMLs utilizando Chave de Acesso com Uso de Certificado Digital 

Obs.: Os arquivos baixados através desta modalidade possuem validade jurídica, pelo fato de 

utilizar Certificado Digital. 

Se preferir trocar de Certificado Digital, clique no botão “Selecionar Outro Certificado Digital”. 
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3ª Opção : 

- XML em LOTE: Ao clicar nessa opção o sistema irá solicitar o Certificado Digital conforme tela 

abaixo: 

 

Tela para seleção do tipo de Certificado Digital a ser utilizado. 

Especifique o tipo de Certificado Digital e insira a Senha. 

Obs.: Clique no Botão “Selecionar Arquivo” somente para selecionar o arquivo de Certificado 

Digital A1.  

Estando na opção A3-CARTÃO ou A3-TOKEN clique no Botão “Selecionar Arquivo” somente 

com a orientação do Suporte Técnico, pois para estes dois tipos de certificados A3 o sistema 

XML CONQUER seleciona automaticamente, sem necessidade de selecionar arquivo. 

Após confirmar na tela anterior, na tela abaixo o usuário deverá inserir as Chaves de Acesso 

das NF-eem sequência uma abaixo da outra, digitando, ou utilizando leitor óptico para que o 

mesmo faça a leitura  do código de barras das DANFEs e para trazer a Chave de Acesso de cada 

NF-e, e após inserir todas as chaves o usuário deverá selecionar um diretório onde os arquivos 

XMLs serão salvos, após selecionar o diretório o usuário deverá clicar no botão DOWNLOAD 

em LOTE . 
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Tela de Download em LOTE de Arquivos XMLs utilizando Chave de Acesso com Uso de Certificado Digital 

Obs.: Os arquivos baixados através desta modalidade possuem validade jurídica, pelo fato de 

utilizar Certificado Digital. 

Se preferir trocar de Certificado Digital, clique no botão “Selecionar Outro Certificado Digital”. 

 

Não vamos fazer demonstração ilustrativa neste manual sobre realizar download de arquivos 

XMLs de CT-e único ou em LOTE, por que o menu: 

CTE – Conhecimento de Transporte Eletrônico segue as mesmas rotinas do menu NFE – Nota 

Fiscal Eletrônica  a qual foi explicada e ilustrada no item 3.2 acima (Com exceção da rotina de 

Manifestação do Destinatário). 
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Gerar DANFE 
 

O sistema permite que o usuário faça a geração de DANFE em pdf para impressão, utilizando a 

Chave de Acesso da NF-e, ou utilizando um lote de arquivos XMLs conforme imagens abaixo: 

 

 

Tela para gerar DANFE em arquivo pdf. 

 

Nessa opção é possível gerar DANFE a partir de uma Chave de Acesso de NF-e. 

 

 

Tela para digitação de Chave de Acesso para gerar DANFE em arquivo pdf. 

 

Apenas insira a Chave de Acesso de NF-e e clique no botão GERAR DANFE. 

Ou através de um lote de arquivos XMLs conforme imagem da tela abaixo. 
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Tela para seleção de CNPJ e de diretório de XML para gerar DANFE em arquivo pdf em LOTE. 

 

Apenas selecione o diretório onde os arquivos XMLs estão salvos, em seguida o usuário deve 

selecionar o diretório onde deseja salvar os arquivos pdf, em seguida clique no botão Gerar 

Arquivo(s) PDF(s). 
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Validação XMLs 
 

Nessa opção, indique o diretório onde os arquivos XMLs a serem validados estão salvos 

clicando no Botão “Selecionar Diretório”. 

 

 

Tela para selecionar arquivos XMLs para verificar situação perante a Sefaz. 

 

Após selecionar o diretório, clique no botão “VERIFICAR”, o sistema irá validar todos os XMLs 

contidos na pasta selecionada, verificando se estão Cancelados ou Autorizados para uso. 

 

Não vamos fazer demonstração ilustrativa neste manual sobre gerar DACTE em pdf, ou fazer 

validação de arquivos XMLs de CT-e, por que o menu: 

CTE – Conhecimento de Transporte Eletrônico segue as mesmas rotinas do menuNFE – Nota 

Fiscal Eletrônica  a qual foiexplicada e ilustrada no item 3.3 e 3.4 acima. 
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XML Sincronizador 
 

Esta opção tem por finalidade fazer a sincronização de arquivos XMLs entre o escritório 

contábil e seus clientes. 

 

Pois ao fazer a aquisição do programa XML CONQUER, o adquirente do programa poderá 

enviar via e-mail um link de acesso para seus clientes instalar em suas máquinas o módulo 

XML CONQUER TRANSMISSOR. 

 

O módulo XML CONQUER TRANSMISSOR tem função de buscar os arquivos XMLs de NF-e no 

site da Sefaz de forma automática via Manifesto de Destinatário com utilização de Certificado 

Digital, este módulo também tem opção de fazer o envio/transmissãopara o escritório contábil 

de arquivos XMLs salvos na máquina do cliente, o sistema realizará a transmissão dos arquivos 

separando-os por CNPJ e por data (mês). 

 

 

Tela para Sincronização de Arquivos XMLs de NF-e ou CT-e. 
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Tela de seleção de diretório, onde os arquivos XMLs serão salvos. 

 

Nesta tela através do botão ”Selecionar Diretório”, o usuário poderá selecionar o diretório, ou 

seja, a pasta onde os arquivos XMLs a serem recepcionados serão salvos após sincronização, 

assim como também o usuário poderá emitir relatórios com a relação de arquivos XMLs 

recepcionados, clicando no botão “Relatório de Sincronização”. 

No botão “ATIVAR MODO AUTOMÁTICO” o usuário poderá selecionar esta opção para que o 

sistema faça a sincronização com o seu cliente de forma automática, ou seja, constantemente 

sem comando manual do usuário. 

No botão “ENVIAR LINK – XML TRANSMISSOR” Ao clicar neste botão o usuário deverá 

preencher o endereço de e-mail de seus clientes para enviar via e-mail um link de acesso para 

eles instalarem em suas máquinas o módulo XML CONQUER TRANSMISSOR para 

sincronização com o escritório contábil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Menu Configuração 
 

Esta rotina permite ao usuário deixar o sistema trabalhando de forma automática, pois 

conforme a imagem abaixo, o usuário tem a opção de selecionar o certificado digital, 

selecionar a pasta de destino onde os arquivos XMLS serão salvos, e também tem opção de 

baixar XMLs no modo automático, onde, se selecionado esta opção o sistema será minimizado 

de forma automática, deixando simplesmente um pequeno ícone XML CONQUER na barra de 

tarefas do Windows no canto direitoinferior da tela do seu monitor ao lado do relógio da 

máquina. 

Então a partir do momento que a máquina é ligada e o Windows for inicializado, o sistema 

começa a trabalhar e buscar todos os arquivos emitidos contra o CNPJ da empresa que esta 

ativa de forma automática, e salvará os arquivos na pasta de destino selecionada. 

- Desativado na versão Demonstração – 
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Menu Ajuda 
 

Sobre 

Nesta opção estão descrita os termos de utilização do sistema. 

 

 

Informação 

 

Exibe detalhes sobre o processo de consulta/manifestação e download dos arquivos. 

 

 


