O sistema gratuito que ajuda sua empresa crescer

Emissor Gratuito de NF-e (SEFAZ)
Se você fazia uso do sistema do emissor gratuito de NF-e da SEFAZ, talvez queira aproveitar os
cadastros presentes nele para usar em seu ERP Lite Free Plus. Leva poucos segundos.

Os cadastros do emissor gratuito são Clientes, Produtos e Transportadoras.

No emissor gratuito, navegue até o cadastro desejado, clique na opção “Selecionar Todos” e em
seguida, clique no botão “Exportar”.

Selecione o tipo “Arquivo TXT” e em seguida, clique no botão “Localizar”.
Navegue nesse menu e localize o diretório da instalação do ERP Lite Free Plus, que por padrão, é Disco
Local C:\WKERPLFPLUS, após isso clique em Selecionar e depois, Exportar.

Repita o procedimento para todos os cadastros (que podem ser Clientes, Produtos e
Transportadoras) que você deseja utilizar no ERP Lite Free Plus.

Em sua área de trabalho, clique sobre o atalho criado “Converte Emissor Gratuito NF-e”.

Nesta tela, clique duas vezes no campo em branco ou clique no ícone ao lado do campo para
selecionar o arquivo a ser importado. Realize este processo selecionando o arquivo de acordo com o
respectivo campo. Você pode informar os três campos de uma só vez para fazer a importação uma única
vez sem problemas.

Clique OK e então uma tela informará sobre o resumo dos dados convertidos. Se desejar prosseguir
com a conversão e importar os dados para o ERP Lite Free Plus, clique em Sim, caso queira ver o resultado
da conversão dos dados para realizar a importação em outro momento, clique em Não.

Clicando em sim, informe seu usuário e senha da base de dados, caso você ainda não tenha
cadastrado nenhum usuário e senha na base, deixe os campos em branco e apenas clique em OK.

Um novo resumo aparecerá na tela trazendo as quantidades dos cadastros importados.

Caso haja qualquer situação que precise ser ajustada, um log será demonstrado em tela (por
exemplo, se uma unidade de medida não estiver cadastrada na base de dados, será necessário cadastrá-la
para posteriormente proceder com a importação).

Feito isso, você poderá usufruir de todos os cadastros que você já utilizava, agora em seu novo
sistema ERP.

Para facilitar o aprendizado e implantação do sistema, a WK Sistemas oferece material de apoio em
forma de tutoriais/vídeos aulas, 100% gratuitos. Além destas facilidades, para as empresas que
preferirem, um pacote de atendimento técnico (PAT) está à disposição dos usuários. Com valores
bastante acessíveis, as empresas usuárias recebem apoio para instalação, configuração e uso do sistema,
através de consultas à equipe técnica de suporte da WK Sistemas, através do Conecte.WK.

