
                                           1 de 20              +55 (51) 3793.3800           www.cantustange.com.br CantuStange Software                                  Página     

M
an

u
al

 d
e 

in
st

al
aç

ão
 d

a 
N

FC
-e

Responsável Página 



Preparação do ambiente:

Antes de iniciar a instalação, o cliente deve estar cadastrado junto ao SEFAZ no ambiente de

produção. Este processo é feito pelo contador da empresa. O contador também deverá solicitar  a

geração do Token CSC em ambiente de produção, para geração do QR Code impresso na NFC-e.

A faixa de série/númeração da NFC-e não tem relação com a NF-e, pois os números são únicos

por código do modelo. As numerações seguidas pelo SEFAZ são sempre por estabelecimento, série

fiscal  e  código  do  modelo,  ou  seja,  pode  haver  uma  NFC-e  1-1-999  e  uma  NF-e  1-1-999. Os

computadores deverão obrigatoriamente ter acesso à internet.

Instalações e configurações:

1 º Passo: Instalar a versão do Zada 5b11711 ou superior. Link de download do Zada: 

http://www.cantustange.com.br/suporte/downloads/

Observação:

* Toda estação que possuir uma impressora não fiscal conectada, deverá rodar o instalador do 

Zada, com o flag “Atualizar as DLLs das impressoras fiscais” marcado.

2º Passo: Instalar o certificado digital.

3º Passo:  Após instalar o certificado, ir até o “Painel de Controle/Rede e Internet/Opções da

Internet Propriedades de Internet/Avançadas” e desmarcar a opção “Verificar revogação de certificados

do servidor”.
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Manual de instalação da NFC-e

http://www.cantustange.com.br/suporte/downloads/


4º Passo: Executar como administrador o arquivo “instala.bat” para registrar as Dlls que faz a 

assinatura digital. Este arquivo encontra-se no Pacote de Arquivos para Instalação da NFC-e, dentro da

pasta “Capicom”. Link para download:

 http://www.cantustange.com.br/download/nfce_arquivos_inst.rar

5º Passo: Criar os seguintes subdiretórios na pasta Zada do servidor:

...\NFC-e\Repositório.

...\NFC-e\Schemas.

...\NFC-e\XML\Entrada.

...\NFC-e\XML\Saida.

6º Passo: Copiar os “Schemas” para o subdiretório “...\NFC-e\Schemas” criado anteriormente. 

Este arquivo encontra-se no Pacote de Arquivos para Instalação da NFC-e. Link para download:

http://www.cantustange.com.br/download/nfce_arquivos_inst.rar

7º Passo: Instalar o driver da impressora não fiscal, caso a impressão seja realizada através 

de impressora não-fiscal:

Bematech MP-4200TH:

Baixar o arquivo em http://www.cantustange.com.br/download/BEMATECH_MP4200TH.rar 

Para impressão por DLL o driver será instalado junto com o Gerenciador:

“BEMATECH_MP4200TH\Gerenciador\Bematech User Setup v2.5.4.exe”

Para impressão como Windows NFCe:

- Windows 32 bits: “BEMATECH_MP4200TH\Driver Windows 

NFCe\BemaSetup_MP4K_v4.2.4.exe”
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- Windows 64 bits: “BEMATECH_MP4200TH\Driver Windows 

NFCe\BemaSetup_MP4K_x64_v4.2.4.exe”

Daruma DR-700:

Baixar o arquivo em http://www.cantustange.com.br/download/DARUMA_DR700.rar e            

descompactá-lo. 

Para impressão por DLL o driver estará na pasta “DARUMA_DR700\Driver Daruma NFCe”.

Para impressão como Windows NFCe:

- Windows XP: “DARUMA_DR700\Driver Widows NFCe\Daruma_Spooler_XP”

- Demais versões do Windows: “DARUMA_DR700\Driver Widows 

NFCe\Daruma_DR700_Spooler”. 

Daruma DR-800 ou DR-800 L:

Baixar o arquivo em http://www.cantustange.com.br/download/DARUMA_DR800.rar e            

descompactá-lo. Os drivers estarão na pasta “DARUMA_DR800”;

Epson TM-T20:

Baixar o arquivo em http://www.cantustange.com.br/download/EPSON_TMT20.rar e 

descompactá-lo. O driver estará na pasta “EPSON_TMT20\Driver”.

Epson TM-T88V:

Baixar o arquivo em http://www.cantustange.com.br/download/EPSON_TMT88V.rar. 

O Driver será instalado junto com o Gerenciador da impressora.

Elgin I9:

Baixar o arquivo em http://www.cantustange.com.br/download/  ELGIN  _I9.rar e            

descompactá-lo. O driver estará na pasta “ELGIN_I9\Driver”;

8º   Passo: Após a instalação do respectivo driver, deverá ser alterada a velocidade da porta 

“COM” para “115000” conforme os passos abaixo: 

* Botão direito no meu computador “/Gerenciar/Gerenciamento do computador/Gerenciador de 

dispositivos/Portas (COM e LPT)”.

* Após abrir o  “Gerenciador de Dispositivo”, buscar a impressora nas  “Portas (COM e LPT)”,

clicar com o botão direito sobre ela e após em “Propriedades”.

* Clicar na aba “Propriedades de Porta de comunicação (COM1)” e selecionar “115200” na opção 

“Bits por segundo”.
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A porta emulada após a instalação do driver deverá ser igual ou abaixo da COM5(COM1, COM2, 

COM3, COM4 ou COM5), caso contrário, deverá ser alterada manualmente para uma destas portas 

conforme os passos abaixo:

* Na aba “Configurações de Porta” clicar em “Avançado”;

* Na aba “Configurações avançadas” alterar o “Número da porta COM”. 

9  º Passo: Após o término da instalação do driver, reinicie o computador.

10º Passo: Configurar o logo que será impresso no canto superior esquerdo da via. 

A configuração é realizada através de um Gerenciador da própria impressora, portanto terá que ser 

instalado. 

 Bematech MP-4200TH:

Baixar o arquivo em http://www.cantustange.com.br/download/BEMATECH_MP4200TH.rar e 

descompactá-lo. O Gerenciador estará na pasta “BEMATECH_MP4200TH\Gerenciador”.

 Daruma DR-700:

Baixar o arquivo http://www.cantustange.com.br/download/DARUMA_DR700.rar e 

descompactá-lo. O Gerenciador estará na pasta “DARUMA_DR700\Gerenciador”.

Para  impressoras  Daruma  DR-700,  o  logo  deve  ter  exatamente  576X200  pixels  e  para

impressoras Daruma DR700L, o logo deve ter exatamente 200X200 pixels. Para redimensioná-lo, siga

as orientações abaixo: 

* Abrir o Paint e clicar em “Redimensionar”;
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* Marcar a opção “Pixels” e desmarcar a opção “Manter taxa de proporção”;

* Informar horizontal e vertical: 576X200(Daruma DR700) ou 200X200(Daruma DR700L).

Observação: 

* Antes de abrir o gerenciador das impressoras, criar um logo no formato bitmap 

monocromático, conforme abaixo.
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11º Passo: Depois de instalar o Tool_DR_V.2.20.5m e executá-lo, clicar em “Impressão”.

12  º   Passo: Em seguida, clicar em “Armazenar Logotipo”.
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Na janela que abrir para selecionar o logo, dar um duplo clique e o logo será armazenado.

A seguinte mensagem será exibida após a conclusão: 

Epson TM-T20:

Baixar o arquivo http://www.cantustange.com.br/download/EPSON_TMT20.rar e     

descompactá-lo. O Gerenciador estará na pasta “EPSON_TMT20\Gerenciador”. 

Epson TM-T88V:

Baixar o arquivo http://www.cantustange.com.br/download/EPSON_TMT88V.rar e     

descompactá-lo. O Gerenciador estará na pasta “EPSON_TMT88V”. 

A instalação deve seguir os seguintes passos para ambos os modelos: 
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* Executar o arquivo “TM-T20Utility150.exe” se for TM-T20, ou “setup.exe” se for T88V, e clicar

no botão “Seguinte”.

*  Marcar  o  flag  “Aceito  os  termos  do  contrato  de  licença” e  em  seguida  clicar  no  botão

“Seguinte”.

* Marcar o flag “EPSON Coupon Generator” e em seguida clicar no botão “Seguinte”.

* Clicar no botão “Instalar”.

* Clicar no botão “Concluir”.

                                           9 de 20              +55 (51) 3793.3800           www.cantustange.com.br CantuStange Software                                  Página     



Ao executar o aplicativo, as opções para configurações da impressora serão exibidas, conforme 

a seguir: 

* Clicar no botão “Adic. Porta”.

* O aplicativo reconhecerá a impressora conectada e irá sugerir a porta usb da mesma. Caso

isso não aconteça é possível identificar a porta na qual a impressora está conectada através da opção

“Procurar”. Em seguida, com a porta já identificada clique no botão “OK”.

* O modelo de impressora e porta utilizados serão listados na tela. Após, clique no botão “OK”.
*  O  aplicativo  irá  comunicar-se  com  a  impressora  e  em  seguida,  exibirá  a  tela  para

configurações e definições do equipamento.

Em seguida, deve-se configurar o logotipo da impressora através da opção “Guardar logótipo”.
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Após,  deve-se configurar  a definição  do tipo de USB através da  opção  “Comunicação  I/F”.

Certificar-se  que  a  opção  “Vender  Class” está  marcada  e  caso  não  esteja,  deve-se  marcar.  Em

seguida, clique na opção “Definir”.

Observação:  

* Após alterar este valor não será possível armazenar o logotipo ou comunicar com o software. 

Caso tenha esquecido, deve-se terminar a instalação e fechar o gerenciador da impressora, para 

reiniciar o processo de configuração do logotipo novamente.

Elgin I9:

Baixar o arquivo http://www.cantustange.com.br/download/ELGIN_I9.rar e descompactá-lo. O 

Gerenciador estará na pasta “ELGIN_I9\Gerenciador”. 

13º  Passo: Criar  uma  série  fiscal  para  a  impressora  em  “Tabelas/Fiscais/Séries  fiscais/
Manutenção de séries fiscais”;

* Informar sempre o Modelo de documento fiscal, nesse caso, 65 (sessenta e cinco). A descrição

da série  pode ser  qualquer  número entre  001 e  999,  mas sugerimos sempre informar o mesmo

número do código da série, conforme exemplo abaixo.

14º  Passo: Configurar  no  Zada  os  diretórios  criados  anteriormente  no  5º  passo,  em

“Configura/Faturamento/Configura  Nota  fiscal/Séries  fiscais/NFC-e  Nota  fiscal  de  consumidor

eletrônica”:

* Os campos ID CSC e Chave CSC são referentes ao QR Code. Para obter os números, o

contador deverá solicitar ao SEFAZ a geração do Token do código CSC em ambiente de produção.

* O ID do QR Code deverá sempre ter 6 (seis) caracteres. Por exemplo, se o contador passar

que o ID é 1, devemos informar 000001 no Zada.
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* O mesmo Token pode ser usado para Matriz e Filiais, pelo fato da SEFAZ considerar os 8 (oito)

primeiros dígitos do CNPJ para gerar o ID e Chave.

Exemplo: A mesma ID/Chave pode ser usado para os seguintes CNPJs: 12.345.678/0001-xx

(matriz), 12.345.678/0002-xx (filial), 12.345.678/0003-xx (filial).

15º Passo: Ainda na aba “NFC-e Nota fiscal de consumidor eletrônica”, configurar o certificado 

digital, clicando em “Selecionar certificado” e informando a senha. Após, clicar em “Validar certificado” 

para o Zada verificar se está correto. Se um certificado for renovado, esse processo deve ser repetido 

e quando selecionado o certificado, deve-se se escolher o novo e validá-lo.
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16º Passo: Configurar a impressão da NFC-e. Nos exemplos abaixo, as configurações são para

imprimir  diretamente  na  impressora  não  fiscal.  Clique  em  “Configura/Faturamento/Configura  Nota

fiscal/Documentos fiscais eletrônicos/NCF-e”. Em seguida, clique na Aba “Gerais”: 

Clique na aba “Impressão”:

 

Clique na aba “Contingência”:

Quando a nota é emitida em contingência é possível enviá-la posteriormente. Por exemplo, se

houver uma queda de internet podemos enviar a nota quando a conexão voltar. P

* Na opção “Verificar retorno de conexão”:

1 - Não verificar:  Se estiver marcado para não verificar, a estação não verificará se já retornou
a conexão;

2 - Após cada emissão: A estação que estiver com essa configuração verificará se já retornou a
conexão.

3 - Antes de cada emissão: Verifica se retornou a conexão e volta automaticamente ao modo
normal.

* Na opção “Fazer verificação somente de NFC-es”:

1  -  Estação  atual:  Verifica  todas  as  notas  emitidas  naquela  máquina,  independente  do
estabelecimento.

2  -   Todas  estações:  Verifica  todas  as  notas  emitidas,  independente  de  máquina  e
estabelecimento.

3 -  Não verificar: Não fará a verificação.

4 - Estação atual e estabelecimento atual: Verifica somente as notas emitidas naquela máquina,
logado naquele estabelecimento.

5 -  Estabelecimento atual: Verifica todas notas emitidas no estabelecimento logado.
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* Usuários habilitados a liberar alteração do tipo de emissão: São os usuários que podem alterar 

o ambiente de Contingência para Normal, ou vice-versa.

Para sair/entrar em contingência, basta ir até a tela do “Cupom Fiscal” ou “Nota Fiscal”, na aba 

de cor verde localizada acima da grade de itens. 

Na aba “Justificativas” não há configurações a serem realizadas.

Observação:  * As configurações das abas “E-mail” e “Proteções” são explicadas abaixo.

17º Passo: Configura-se a impressora não fiscal para que haja comunicação entre ela e o Zada

em  “Configura /Faturamento/Configura Cupom fiscal/Impressora fiscal”. Após, selecione  “Modelo de

impressora”,  sendo Daruma NFC-e, Bematech NFC-e , Epson NFC-e ou Windows NFC-e.  Na opção

“Porta  de  comunicações”  verificar  nos  dispositivos  qual  foi  a  porta  emulada  ao  instalar  o  driver,

lembrando que deve ser menor ou igual que a COM 5 e a velocidade deve ser 115200. No campo

“Cabeçalho padrão para impressão do não fiscal” digite  “--CMD LOGOTIPO--” ou também o  “--CMD

LOGOTIPO2 --” para Epson.
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Em seguida, apontar a série Padrão para a série NFC-e criada anteriormente, na aba “Padrões”.

18º Passo: Todas as naturezas fiscais/tipos de nota que se referem a vendas para consumidor

final  devem  ser  configuradas  em  “Tabelas/Fiscais/Naturezas  fiscais” no  campo “Outras

configurações/Operação com consumidor final: 1-Sim”.

19º Passo: Para configurar o QR Code impresso na NFC-e:

* A geração é feita através do link https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFC-TOK-MAN.aspx ;

* Para efetuar a geração, a empresa deve estar habilitada a emitir NFE. Nesta tela é solicitado o

CPF e senha do responsável do estabelecimento, sendo alguém interno da empresa ou do escritório.

No primeiro acesso deverá ser gerado em modo homologação e após o sistema estar no ar, o processo

será refeito e gerado em modo produção. O ID gerado e o token devem ser armazenados, pois serão

utilizados no sistema Zada;
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*  QR Code é uma imagem que sai impressa na NFC-e, e a partir do uso de um dispositivo

celular é possível o acesso ao link da nota no SEFAZ;

* Quando o ambiente gerado for produção, será obrigatório informar o ID e Chave do CSC;

* O ID sempre terá que ser formatado para ter 6 (seis) caracteres. Por exemplo, se o ID for 1,

no Zada terá que ser informado 000001.

20º Passo: Configurando o código da forma de pagamento para NFC-e:

*  A  NFC-e  exige  que  seja  enviado  um  código  da  forma  de  pagamento  para  o  XML.  Essa

configuração  é  realizada  na  própria  forma  de  pagamento,  em “Tabelas/Financeiras/Formas  de

pagamento/ NFC-e”. Existem os seguintes tipos:

* 01 - Dinheiro;

* 02 - Cheque;

* 03 - Cartão débito;

* 04 - Cartão crédito;

* 05 - Crédito loja;

* 06 - Vale-alimentação;

* 07 – Vale-refeição;
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* 08 – Vale presente;

* 09 – Vale combustível;

* 99 - Outros.

Cada forma de pagamento deverá ser analisada para informar seu código.  Segue exemplo:

21º Passo: Para as operações a prazo, em que a tela de troco não é aberta para informar uma

forma de pagamento, deve ser informada uma forma de pagamento pré-definida. Essa configuração é

feita em  “Tabelas/Operações/aba Caixa/campo Forma de pagamento”. Nas operações com entrada,

deve ser informada uma forma de pagamento para a mesma. 
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22º Passo:  Botões do Consulta CF/NF:

A – Enviar: Envia o XML do cupom eletrônico para o SEFAZ;

B - Cancelar: Faz o cancelamento da nota junto o SEFAZ;

C - Regerar XML: Recria o arquivo xml no diretório de Saída;

D - Consultar situação: Faz uma consulta do status da nota no SEFAZ. (Cancelada, autorizada, 

inutilizada, etc). Ao fazer a consulta, o Zada ainda grava um log nesta tela;

E - Inutilizar: Faz a inutilização de um número. O pedido da inutilização de número de NFC-e

tem a finalidade de permitir que o emissor comunique à SEFAZ, até o décimo dia do mês subsequente,

os números de NFC-es que não serão utilizados em razão de ter ocorrido uma quebra de sequência da

numeração da NFC-e. A inutilização de número só é possível caso a numeração ainda não tenha sido

utilizada em nenhuma outra NFC-e (autorizada, cancelada ou denegada);

F - DANFCE-e: Abre o arquivo PDF do cupom eletrônico;

G - E-mail: Faz o envio do XML e DANFC-e por e-mail. São necessárias algumas configurações, 

conforme item XIX deste manual. 
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Observação: 

* Somente poderá ser cancelada a NFC-e previamente autorizada e desde que ainda não tenha

ocorrido à saída da mercadoria do estabelecimento. O prazo máximo para cancelamento de uma NFC-

e é de até 24 horas, após a concessão da autorização de uso.

23º Passo: Envio de e-mail: 

Enviar e-mail após a emissão: 

1 - Nunca;

2 - Sempre;

3 - Se o cliente possuir e-mail;

4 - Perguntar;

* E-mail do cliente para envio: É o campo em que o Zada busca o endereço;

* Utilizar configuração específica do servidor de e-mail: Estas informações variam conforme o

servidor de e-mail, como por exemplo, o gmail, hotmail, yahoo, etc;

Exemplo de hotmail:

Servidor SMTP: smtp.live.com

Porta do servidor de e-mail: 25

Usuário: cantustange@hotmail.com

Senha: cantu
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* Emitente: 

1 – Específico: Com esta opção definimos qual vai ser o usuário emitente. É preciso informar

também o nome e o endereço de e-mail;

2 - Usuário logado: Vai utilizar o usuário logado no gerenciador de e-mail.

* Enviar cópia para os seguintes e-mails: Nesta opção podemos escolher outros endereços para

envio de cópias. Há ainda a possibilidade do sistema perguntar logo após a emissão se deseja enviar

um e-mail. Para isto, basta configurar como a imagem acima, informando o “4 - Perguntar”, no campo

“Enviar e-mail após a emissão”.

24º Passo: Proteção dos botões do Consulta CF/ NF:

* Cancelar e inutilizar (estas configurações serão respeitadas na tela de consulta CF/NF): Para 

proteger os botões de cancelamento e inutilização de documento, siga até “Configura/ Faturamento/ 

Nota fiscal/Documentos fiscais eletrônicos/NFC-e/Proteção”.

1 - No box “Proteger operações”, marcar quais operações serão protegidas.

2 - No box “Usuários habilitados a liberar o bloqueio”, marcar quais usuários poderão liberar 

essas restrições. 
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