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Objetivo: Saiba como proceder para realizar uma venda com a forma de pagamento POS, assim ao finalizar uma venda 
utilizando um equipamento POS cadastrado no sistema você realizará envio da operação de venda ao MF-e.

Guia Prático

Como realizar vendas POS com o integrador fiscal MFE?

1. No aplicativo PDV, clique em <Movimentação 
de Estoque> e em seguida <Venda Eletrônica>.

2. Logo após você será direcionado para a  tela 
de seleção de usuário, feito isso, selecione o usuário 
desejado.

Requisitos:
-Estar em PDV;

-Acessar <Movimentação
de Estoque>

-Acessar <Venda
Eletrônica>;

-A partir da versão 
6.8.2100

MFE

3. Selecione   o   cliente.   Lembrando   que   
para   passar  uma  venda  você  pode  selecionar  um  
cliente  já  cadastrado  através  do  ícone  de  seleção ou  
cadastrar  um  novo  pelo  botão <Adicionar  Cliente>  
ou  utilizar  a  opção “Consumidor”.
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4.  Selecione os produtos comprados pelo cliente 
para que estes passem para a cesta de compras.

Logo após clique em <Fechar Compra>.

Caso a máquina POS esteja conectada ao 
computador não será necessário realizar o 
preenchimento destas informações. Por este método o 
sistema enviará o valor da compra para o equipamento 
POS, assim o cliente confirmará a compra digitando a 
senha do seu cartão. Por fim você confirmará a venda 
quando o equipamento POS informar a autorização do 
pagamento.

5.  Na tela formas de pagamento, selecione 
a forma de pagamento POS e preencha o valor 
correspondente que será pago e clique em <OK>.

6.  O sistema apresentará os equipamentos POS 
cadastrados disponíveis. Clique no ícone de seta do 
equipamento que será utilizado.

7.  Preencha as informações presentes do 
cupom emitido pela máquina POS. Após preencher 
as informações de acordo com a nota emitida pelo 
equipamento POS, clique em <Confirmar>.

Para mais informações de como realizar o processo de 

venda no sistema, acesse o guia, N°: 121 “Como passar 
vendas?”.

http://www.gestorsa.com.br/autoatendimento/
guia/121/como-passar-vendas.html
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Muito Bem! Agora você sabe como passar vendas utilizando POS. Boas Vendas!

8.  Logo após clique em <Finalizar Cupom> para 
concluir a venda e realizar o envio do MF-e.


