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Visite a Academia Zada em www.zada.inf.br, este manual pode conter conceitos de versões anteriores do software.

Instalação:

1º Passo: Devem ser registradas as DLLs que fazem a assinatura digital, utilizando o arquivo 

“instala.bat” com permissão de administrador. Estes estão localizados no pacote de arquivos, na pasta 

Capicom.

2º Passo: É necessário desativar a configuração “Verificar revogação de certificados do 

servidor” em “Iniciar>Painel de Controle>Opções da Internet>Propriedades de internet>Avançadas”.
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Manual de instalação de NF-e Zada
 

http://www.zada.inf.br/


3º Passo: Dentro da pasta Zada do servidor, criar os seguintes diretórios:

        * ...NFE/XML/ENTRADA

* ...NFE/XML/SAIDA

          *...NFE/REPOSITORIO

          *...NFE/ANEXOS

          *...NFE/SCHEMAS 

4º Passo: Copiar os schemas localizados no pacote de arquivos, na pasta Schemas para a 

pasta “...NFE/SCHEMAS” criada anteriormente.

Configurações no Zada:

1º Passo: Configurar a série fiscal a ser utilizada em “Tabelas>Fiscais>Séries 

Fiscais>Manutenção de séries fiscais”. Por padrão, é criada a série fiscal “01 – NFe” e “99 – Nfe-TE”, 

sendo uma utilizada para emissão oficial e outra utilizada para teste de emissão enquanto são 

realizadas as configurações gerais.
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2º Passo: Após a configuração da série, serão necessários mais alguns ajustes de NF-e. Em     

“Configura>Faturamento>Nota Fiscal>Documentos fiscais eletrônicos>NF-e>Gerais” alterar o campo 

“Forma de transmissão” para “2 – Zada” e a “Versão layout” para “3.10”
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3º Passo: Na aba “Contingência”, configurar o servidor de contingência no campo “Tipo” de 

acordo com o Estado da união que o cliente encontra-se, conforme as instruções abaixo:

* Ufs que utilizam a “Contingência SVC-AN”: AC, AL, AP, DF, ES, MG, PB, RJ, RN, RO, RR, RS, 

SC, SE, SP, TO;

* UFs que utilizam a “Contingência SVC-RS”: AM, BA, CE, GO, MA, MS, MT, PA, PE, PI, PR.

Por exemplo, para os contribuintes do estado do RS, será configurado a “Contingência SVC-AN”.

Já para o estado do Paraná, será configurado a “Contingência SVC-RS”.
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4º Passo: Na aba “Justificativas”, mantêm-se a configuração padrão. Já na aba “E-mail” é 

possível configurar o e-mail conforme a solicitação do cliente, através da substituição de variáveis 

disponíveis.
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5º Passo: Configurar a série para a emissão de NF-e, em “Configura>Faturamento>Nota 

fiscal>Séries fiscais” informando o “Código da série fiscal” na aba “NFe – Nota fiscal eletrônica”, 

marcar o flag    “Gerar arquivo XML” e configurar os diretórios no campo “Diretórios”.
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6º Passo: Na aba “E-mail”, serão configuradas as situações no campo “Enviar e-mail nas 

seguintes situações”, documentos no campo “Documentos anexados na autorização da NF-e” e 

destinatários de  e-mail da NF-e nos campos “Enviar NFe para” e “E-mails dest/transp/red para envio 

NFe”.
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7º Passo: A aba “Impressão” refere-se a impressão da DANFe. Nesta opção é possível efetuar 

diversas configurações, sendo que para cada cliente deverá ser analisado conforme a necessidade.
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A partir das configurações realizadas já será possível a emissão e transmissão da NF-e pelo 

Zada. Ao encerrar a NF-e, caso a configuração “Tipo de emissão” seja “Automática”, o envio será feito 

automaticamente e caso a configuração seja “Enviar para a fila”, a NF-e ficará disponível para envio no

ZadaGNFe. 
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Caso haja a necessidade de reimprimir, corrigir algum problema na NF-e, emitir uma Cce,         

reenviar e-mail, cancelamentos, inutilização, etc., estas podem ser acessadas através da opção      

“Faturamento>Consulta CF/NF”.
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