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Objetivo: saiba como proceder para realizar o backup de XML no portal web. Essa opção permite que o download  dos 
XML das notas fiscais sejam realizados de forma segura e rápida. É importante sinalizar que a funcionalidade está diretamente 
relacionada ao processo de envio do backup dos XML do PDV para o Gerencial. A implementação tem como objetivo ser um 
facilitador para que essas informações permaneçam por cinco anos sendo armazenadas e disponibilizadas para download. 

Como fazer o backup de XML no portal web?

Guia Prático

Requisitos:
-Ter o Cigam Lojas  e 
Franquias instalado;

- Gestor.SincAquivos.exe  
ativo no PDV (loja);

- Portal Web.
A partir da versão:

17.02.1300

1.  No “Portal Web”, acesse a opção <Outras 
Opções>.

2.  Em seguida, vá até a opção “Downloads” e na 
sequência acesse “Documentos Eletrônicos XML”

3. Após, aparecerá uma tela para a pesquisa dos XML.  
Selecione os filtros desejados e clique em <Procurar>.
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Atenção! Entenda cada filtro da tela de pesquisa, conforme a imagem em destaque no item 3:

- Loja: listará todas as lojas que estiverem vinculadas ao usuário logado. Por padrão, virá com a opção “(selecione)”;
- Mês/Ano: o usuário deverá, obrigatoriamente, informar o mês e o ano.;
- Nota fiscal: permitirá a pesquisa de números de notas fiscais específicas;
- Modelo: permitirá pesquisa por modelo de documento;
- Status: deverá apresentar os status confirmadas, canceladas ou denegadas. Por padrão, a opção “TODOS” virá 

selecionada;
- Tipo NF: permite perquisar por notas de entrada ou saída;
- Chave de acesso: permite pesquisar por chave de acesso;
- Listagem por: deverá apresentar as seguintes opções “XML contidos no Gerencial” e “XML que não saíram do 

PDV”.

3. Em seguida, o portal apresentará uma listagem de notas, de acordo com os filtros selecionados. As infomações 
apresentadas serão: lojas, nota fiscal, série, modelo, valor total, data, status, tipo nf, chave de acesso e protocolo. 
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Muito Bem! Agora você sabe como fazer backup de XML no portal web. Boas Vendas!

3. Na sequência, o usuário poderá selecionar apenas um XML ou todos, por meio do checkboxes disponíveis na tela. Para 
realizar o dowload dos itens sinalizados, clique em <Baixar Notas>.


