
 

 

Exportação dos Arquivos Fiscais para Contabilidade 
Manual de como usar, configurar, problemas e soluções  

(v.1.0.3 – 04/07/18) 

 

O Exportador dos arquivos fiscais do ConnectStore reúne e organiza automaticamente todos os documentos 
fiscais emitidos pela sua loja e gera os relatórios em PDF para que você possa enviá-los para a contabilidade no 
final do mês. E tudo isso com um único clique. 

  

1. Como usar 

A partir do primeiro dia de cada mês, ao abrir o Frente de Caixa ou o Administrativo do ConnectStore, você 
verá um alerta de que os arquivos do mês anterior não foram enviados ao seu contador. Quando forem enviados, 
o alerta para de ser exibido. 

 

Você pode adiar o lembrete por 1, 2 ou 3 dias, ou até mesmo configurar para não lembrar mais nesse mês. 

Para abrir Exportação dos arquivos fiscais, clique em F5 Executar. 

Nesta tela, basta clicar em Enviar e-mail. 



 

 

O contador receberá um e-mail, contendo: 

- Arquivo ZIP com todos os documentos fiscais do período, organizados pelo tipo do documento. 

- Um relatório no formato PDF para cada tipo de documento fiscal emitido, com o valor total líquido por CFOP 
e Alíquota. 

- Os tipos de documentos fiscais que podem ser enviados são ECF, NF-e, NFC-e e SAT.  

 

2. Como Configurar 

Regras para organização dos arquivos e dados do Contador 

 

Se tiver computadores em rede e desejar que qualquer terminal da rede salve sempre no servidor, troque o 
caminho da pasta C:\ACSN\CENTRAL\FISCAL por \\NOMESERVIDOR\ACSN\CENTRAL\FISCAL 



 

Se estiver utilizando unidade mapeada no caminho de dados, marque a opção Pasta compartilhada para que 
o sistema substitua o C: pela unidade mapeada no seu terminal. 

 

No Tipo de exportação, você pode escolher: 

Manter todos os arquivos na mesma pasta: os arquivos são separados por tipo de documento fiscal (ECF, SAT, 
NF-e ou NFC-e) mas não vai separar por terminal caso a empresa tenha mais de um caixa. 

Separar os arquivos com uma pasta por terminal: caso a contabilidade precise receber os arquivos separados 
por cada terminal de caixa nos casos de ECF, SAT ou NFC-e. 

 

Se desejar receber uma cópia de cada e-mail enviado para a contabilidade no seu próprio e-mail, marque a 
opção Sempre me enviar uma cópia do e-mail.  

 

Selecione a Empresa que deseja configurar, informe o nome do Contador e o endereço de e-mail do contador 
para o qual deseja enviar os arquivos fiscais.  

Se precisar enviar com cópia para outro e-mail, utilize “;” após o primeiro e-mail informado, e informe o 
segundo e-mail. 

Obs: Para cada Empresa cadastrada no ConnectStore você pode configurar um nome de contador e até dois 
e-mails para os quais deseja enviar os arquivos fiscais. 

 

2.1. Configuração Hotmail 

 



 

Clique em Testar conexão, e se a configuração estiver correta será apresentada uma mensagem de que o e-
mail teste foi enviado com sucesso (somente no seu e-mail, não vai para a contabilidade).  

Acesse sua conta Hotmail pelo navegador de internet, informando seu e-mail e senha 

a. Clique sobre a foto ou ícone do seu usuário no canto superior direito da tela, e selecione a opção Exibir conta da Microsoft 
b. No menu de opções superior, clique em Segurança, e depois na opção REVISAR ATIVIDADE 
c. Em Atividades Recentes localize o evento Tipo de Sessão igual a Sincronização Automática correspondente à última vez que você 

recebeu a mensagem de erro de conexão e clique para expandi-lo. 
d. Selecione “Fui eu” para informar ao sistema que você autoriza a conexão SMTP. 

Faça o envio dos arquivos para a contabilidade e verifique novamente as atividades recentes da conta 
Hotmail, para ver se não foi bloqueada. 

 

  



 

2.2. Configuração Gmail 

 

Antes de testar, acesse sua conta Gmail pelo navegador de internet com seu e-mail e senha 

a. Clique sobre o seu nome de usuário no canto superior direito, e clique na opção Minha Conta 
b. Na opção “Login e segurança”, clique em “Apps com acesso à conta” 
c. Verifique se está ativada a opção “Permitir aplicativos menos seguros”. Se estiver desativada, é necessário ativar para que 

programas que não sejam do Google possam acessar. 
 

 

Clique em Testar conexão, e se a configuração estiver correta será apresentada uma mensagem de que o e-
mail teste foi enviado com sucesso (somente no seu e-mail, não vai para a contabilidade).  

Faça o envio dos arquivos fiscais para a contabilidade. 

 

  



 

2.3. Configuração Yahoo 

 

Antes de testar, acesse sua conta Yahoo pelo navegador de internet com seu e-mail e senha 

a. Clique sobre o seu nome de usuário no canto superior direito, e clique na opção Informações da Conta 
b. Clique na opção “Segurança da conta” 
c. Verifique se está ativada a opção “Permitir apps que usam métodos de acesso menos seguros”. Se estiver desativada, é necessário 

ativar para que programas que não sejam do Yahoo possam acessar. 

 

Clique em Testar conexão, e se a configuração estiver correta será apresentada uma mensagem de que o e-
mail teste foi enviado com sucesso (somente no seu e-mail, não vai para a contabilidade).  

Faça o envio dos arquivos fiscais para a contabilidade. 

2.4. Configuração de outras contas 

Se for outro tipo de e-mail, de outro provedor, solicite ao administrador das contas e preencha: 

a. Usuário de e-mail: (que pode ser o próprio e-mail ou então o nome até o @) 
b. Servidor de saída SMTP: 
c. Porta de saída: 
d. Se o servidor requer conexão de segurança (SSL): 

e. Testar conexão 
f. Faça o envio dos arquivos fiscais para a contabilidade  



 

3. Problemas, possíveis causas e solução 

Problemas Possíveis causas Solução 
 

1. Nas configurações da Exportação dos arquivos fiscais 
para contabilidade, ao clicar em “Testar conexão” 
aparece a mensagem: 
 

 
 

 
Computador sem internet 
 
 
 
 
 

 
Verificar se o computador está sem 
acesso à internet. Caso esteja sem, 
solicitar suporte ao técnico de rede 
ou provedor da internet. 
 

 
Algum campo das “Informações do 
servidor de saída - SMTP” está 
preenchido incorretamente 
 

 
Verifique o preenchimento dos 
campos e tente novamente: 
- Servidor de saída 
- Porta 
- Este servidor requer uma 
conexão de segurança (SSL) 
 

 
2. Nas configurações da Exportação dos arquivos fiscais 

para contabilidade, ao clicar em “Testar conexão” 
aparece a mensagem: 
 

 
 

 
Os dados da sua conta de e-mail 
não estão preenchidos 
corretamente 
 
 
 
 
 
 

 
Verifique o preenchimento dos 
campos e tente novamente: 
- Endereço de e-mail 
- Usuário de e-mail 
- Senha 
 
 

 
Sua conta de e-mail não está 
configurada no provedor para 
permitir acesso de outros APPs 
(aplicativos) 

 
Acesse sua conta de e-mail e nas 
configurações, habilite para 
permitir acesso de outros APPs 
(aplicativos) menos seguros e tente 
novamente 
Para Hotmail, Gmail ou Yahoo 
consulte o item 2. Configuração 
acima 

 

 

 

 



 

Problemas Possíveis causas Solução 
 

3. Ao clicar em enviar e-mail da Exportação dos arquivos 
fiscais aparece a mensagem: 

 

 

 
Existe nota fiscal eletrônica (NF-e) 
com tentativa de emissão no 
período, mas que está pendente, 
rejeitada ou em processamento 

 
Verifique no Faturamento do 
Administrativo se há alguma NF-e 
com as situações: 
 
- Em processamento: clique em 
verificar pendências para 
atualizar o status com a SEFAZ 
 
- Pendente: clique em transmitir 
para confirmar a nota ou inativar 
numeração da nota se não 
precisar mais dela 
 
- Rejeitada: clique em alterar, 
verifique o motivo na aba NF-e, 
corrija o lançamento e grave para 
transmitir novamente, ou inativar 
a numeração da nota se não 
precisa mais dela 

 
4. Ao clicar em enviar e-mail da Exportação dos arquivos 

fiscais aparece a mensagem: 
 

 

 
Existe nota fiscal de consumidor 
eletrônica (NFC-e) com tentativa de 
emissão no período, mas que está 
pendente de inutilização 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verifique no Frente de Caixa, F9 
Outras funções, Configurações de 
Nota Fiscal de Consumidor 
Eletrônica (NFC-e), 08. Gerenciar 
NFC-e pendente de 
inutilização/cancelamento. 
Informe o período e clique em 
Localizar. Se tiver NFC-e 
pendente, selecione todas e 
clique em F5 – Inutilizar 
Quando concluir, tente enviar os 
arquivos para contabilidade 
novamente 
 

 
Houve algum problema de gravação 
na hora da venda, e alguma NFC-e 
do caixa não sincronizou com o 
servidor 

 
Com todos os caixas abertos, mas 
sem lançar movimento, acesse o 
Administrativo do Servidor, 
Sistema, Terminais. 
Clique em Sincronizar dados, 
mantenha a opção Sincronização 
Completa selecionada e clique em 
OK. 
Ao concluir, tente enviar os 
arquivos para contabilidade 
novamente. 
 

 

  



 

Problemas Possíveis causas Solução 
 

5. Ao clicar em enviar e-mail da Exportação dos arquivos 
fiscais aparece a mensagem que o e-mail foi enviado 
com sucesso, mas nem a contabilidade nem eu 
recebemos o e-mail enviado. 

 
 

 
O tamanho total dos arquivos 
anexos no e-mail é maior do que o 
tamanho máximo permitido em 
anexos do seu provedor de e-mail 

 
Separar os documentos fiscais 
emitidos no período em dois 
arquivos compactados, e enviar 
para a contabilidade, um em cada 
e-mail e no último anexar também 
os relatórios em PDF: 
 
- Acesse no Windows a pasta 
ACSN\CENTRAL\FISCAL do 
servidor, abra a pasta referente ao 
ano e mês do período desejado. 
Abra a pasta do tipo de 
documento desejado.  
- Selecione metade dos arquivos, 
clique com o botão direito do 
mouse, e envie para pasta 
compartilhada. Mude o nome do 
arquivo identificando a primeira 
metade. 
- Selecione a outra metade dos 
arquivos, clique com o botão 
direito do mouse, envie para pasta 
compartilhada e mude o nome do 
arquivo identificando a segunda 
metade. 
- Acesse sua conta de e-mail, e 
escreva um novo e-mail, anexando 
o arquivo da primeira metade e 
envie para seu contador.  
- Escreva outro novo e-mail, anexe 
o arquivo da segunda metade e 
também os relatórios em PDF, que 
estão na pasta anterior, e envie 
para seu contador. 
 

  



 

Problemas Possíveis causas Solução 
 

6. O contador recebeu os arquivos mas disse que o valor 
que importou dos XML é menor que o total do 
relatório PDF enviado  

 
 

 
Existem vendas com desconto no 
período, e o software da 
contabilidade não apresente o valor 
total bruto para conferência, 
somente o valor total líquido. 

 
Atualizar o ConnectStore para 
8.7.2 ou superior para emitir o 
relatório com o valor líquido. 
Abra o ConnectStore e verifique se 
o ConnectAgent está instalado. 
Faça a atualização de versão para 
v.8.7.2 ou superior e envie 
novamente os arquivos fiscais para 
a contabilidade. A partir dessa 
versão, os relatórios são enviados 
com o valor líquido. 
 

 
Algum Documento fiscal está 
faltando no computador da loja 
 
 
 
 
 
 
 

 
Emitir o relatório Documentos 
fiscais da minha empresa, Tipo 
“Resumido” com a Situação do 
documento “Todos”, salvar em 
PDF e enviar para a contabilidade 
verificar qual documento fiscal não 
foi importado.  
Se salvar o PDF junto com os 
demais que já foram enviados, 
dentro da pasta 
ACSN\CENTRAL\FISCAL\AAAAMM\, 
basta enviar novamente os 
arquivos fiscais pelo sistema, que o 
PDF será adicionado ao anexo 
ARQFISCAL  
A contabilidade pode acessar o site 
do governo e fazer o download do 
documento fiscal faltante. 
 

 
O programa contábil não importou 
todos os arquivos enviados  

 

  



 

Problemas Possíveis causas Solução 
 

7. Ao clicar em enviar e-mail da Exportação dos arquivos 
fiscais aparece as mensagens: 
 

 
 

 
 
Nesse caso o contador recebe o e-mail, e o relatório 
em PDF está anexo, porém dá erro ao tentar abrir o 
relatório. 
 

 
A impressora definida como padrão 
no Windows do computador da loja 
não é compatível com o relatório, 
pois o tamanho do papel é muito 
estreito para o relatório. 
 
 
 
 

 
Defina outra impressora como 
padrão no Windows: 
 
- No menu iniciar do Windows ou 
na pesquisa, digite “painel de 
controle” e clique no ícone para 
abrir 
- Procure a opção Dispositivos e 
Impressoras e clique para abrir 
- Verifique qual é a impressora 
padrão (marcada com uma 
bolinha verde ou preta) 
- Escolha outra impressora, se 
possível a que usa para relatórios, 
clique com o botão direito do 
mouse e selecione “Definir como 
impressora padrão” 
- No ConnectStore, envie 
novamente os arquivos fiscais 
para contabilidade 
- Volte a impressora que estava 
definida como padrão, repetindo 
o procedimento anterior 
 

 
8. Ao clicar em enviar e-mail da Exportação dos arquivos 

fiscais aparece a mensagem: 
 

 
 
 
 
 

 
Foram emitidos documentos fiscais 
do tipo ECF no período, mas os 
arquivos da Nota Fiscal Paulista 
(CAT52 em SP, ou similar em outros 
estados) que são gerados pelo 
software do fabricante do ECF, não 
foram salvos na pasta FISCAL do 
ConnectStore. 

 
Gere os arquivos CAT52 utilizando 
o programa do fabricante do seu 
ECF: 
 
- Direto na pasta 
ACSN\CENTRAL\FISCAL\ 
AAAAMM\ECF\ (onde AAAA é o 
ano e MM é o mês do período de 
emissão dos documentos fiscais) 
 
- Ou, se gerou em outra pasta, 
copie e cole para dentro da pasta 
ACSN\CENTRAL\FISCAL\ 
AAAAMM\ECF\ (onde AAAA é o 
ano e MM é o mês do período de 
emissão dos documentos fiscais) 
 
- Tente enviar novamente 
 
- Se apresentar alguma 
mensagem de erro, entre em 
contato com o suporte  
 

 

 


