
   
 

1. Após logar com seu usuário e senha no sistema NetFactor (conforme imagem abaixo) 

 

 

 

 

2. Seu acesso será liberado e a seguir a tela com o menu lateral direito será exibido 

(conforme imagem abaixo). Em seguida selecionar a opção “Operação” no menu. 

 

3. Após selecionar a opção Operação, a tela será direcionada para a área onde você 

poderá escolher o tipo de operação a ser realizada, no caso abaixo, o objetivo é ligar 

os números de chaves de XML em seus respectivos títulos, então você terá que 

selecionar a opção “Envio via importação NFe (XML)” (CONFORME IMAGEM ABAIXO) 

 



   

 

 

4. Selecionando a opção citada acima, você será direcionado a uma nova tela, onde você 

irá procurar o arquivo XML para enviar para o sistema NetFactor (conforme imagem 

abaixo). NOTA: O IDENTIFICADOR GLOBAL DESCRITO NA IMAGEM ABAIXO, SOMENTE É 

ALTERADO, CONFORME O TIPO DE OPERAÇÃO PARA ENVIO DOS ARQUIVOS. PARA 

SOMENTE LIGAR AS NOTAS, NÃO HÁ NECESSIDADE DE ALTERAR ESTE CAMPO 

 

 

 

 

5. Após realizar o procedimento acima, a tela irá abrir com a listagem de títulos XML que 

você selecionou anteriormente, então vamos agora iniciar o procedimento de ligar 

estes títulos que aparecem listados (conforme imagem abaixo), clicando em “Títulos 

sem chave Nfe”. 

 

 

6. Após clicar em títulos sem chave nfe conforme citado acima, a listagem das notas será 

revisada novamente, voltando a uma página igual a imagem anterior, mas devemos 

nos atentar nesta página. Nesta tela ira aparecer a listagem de notas a serem ligadas e 



   
na coluna do meio no rodapé e no início da página, aparecerá uma mensagem escrita 

“Gravar Chave de Nfe nos títulos “, então devemos clicar na mensagem para o sistema 

ligar os XML aos seus respectivos títulos (Conforme imagem abaixo). 

 

 

Após clicar na mensagem citada acima, o sistema ligará as notas e informará que a ligação das 

mesmas foi feita com êxito(conforme imagem abaixo), caso haja notas sem chave de XML o 

sistema ira mostrar as notas que ficaram sem chave para pesquisa posterior  

 

 

No exemplo abaixo, o sistema retornou dois títulos sem chaves de xml. 

 

Pronto, este procedimento realizou a ligação das notas em seus respectivos titulos 

 

 


