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Objetivo: Saiba como pesquisar notas fiscais, quais os campos da tela e os tipos de movimentações das notas fiscais.  
Entenda como acessar as informações das notas fiscais da loja.

Guia Prático

Como pesquisar notas fiscais?

Requisitos:
-Estar em Loja;
-Acessar <Movimentação do 
Estoque>;
-Acessar <Notas Fiscais>;
-Permissão: Franqueado/
Gerente.
-Versão: 17.2.1400

1.   Clique em <Movimentação do Estoque> e em 
seguida <Notas Fiscais>.

Defina o usuário, digite a senha e clique em 
<Acessar>.

2.   Na tela de “Cadastro de Notas Fiscais” você 
encontra os filtros:

          - Filtrar por: data emissão, cadastro, cancelamento 
, confirmação.

 - Nº  NF: Número da nota fiscal.
 - Data Emissão: Data de emissão da nota.
 - Loja: Pesquise por notas emitidas por loja.
 -Operação: Selecione uma operação para a nota 

fiscal desejada.
           -Tipo de Movimento: defina se
a nota é de movimento de compra, venda, bonificação, 

troca, etc.

3.  Logo abaixo, você encontra ainda os campos 
“Emitentes” podendo emitir a nota para “Fornecedor” e 
“Cliente”.

Logo abaixo, você tem ainda os campos:
- Referência: você poderá digitar a referência do 

produto.  Tecle <F2> do seu teclado para visualizar a 
listagem de produtos.

- Situação: marque a situação da nota que você 
deseja pesquisar.

- Tipo NF: Defina se a nota é
de entrada ou saída.
-Tipo Movimento:  defina se
a nota é de movimento de compra, venda, bonificação, 

troca, etc.



2

2

Muito Bem! Agora você sabe pesquisar notas fiscais no Cigam Lojas e Franquias. Boas Vendas!

Abaixo é possível conhecer o significado de cada status de nota fiscal:
CONFIRMADA: nota confirmada no sistema;
CANCELADA: nota cancelada no sistema;
EM CADASTRO: nota em edição no sistema;
AGUARDANDO CONFIRMAÇÃO: nota aguardando confirmação no sistema;
DENEGADA: nota denegada, ou seja, nota que não poderá mais ser utilizada, cancelada ou inutilizada devido a 

pendências fiscais do emitente (loja).
 PENDENTE: nota pendente para confirmação no sistema.

4.   Defina as informações e clique em <Procurar>.
Logo abaixo, você visualiza os ícones das notas 

pesquisadas.
Clique no ícone e você irá acessar as informações 

da nota desejada.

5.   Nas tela do módulo de Notas Fiscais, você 
poderá acessar o Menu Fiscal, clicando na Tecla F9 do 
seu teclado. 


