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Procedimentos Operacionais de Nota Fiscal Eletrônica no Oryon 
 

Este documento explica como operar o Oryon com a utilização de Nota Fiscal Eletrônica. 
 

1º Passo – Verificar parte cadastral: Para conseguir emitir uma Nota Fiscal Eletrônica (NFe) são 

necessários alguns pré-requisitos: 

Cadastro do Cliente:  

Deve possui CNPJ ou CPF; 

Dados de endereçamento devem estar preenchidos de maneira correta; 

Nome da cidade escrito corretamente, pois através dele o sistema informará o código do IBGE; 

Cadastro de Produtos: 

 NCM (Nomenclatura Comum MERCOSUL); 

 

 

2º Passo – Vendas pelo PDV: Após a NFe já estar configurada para a utilização (Ver procedimentos 

de Instalação) o PDV já esta apto a emitir as notas. O processo operacional do PDV de lançar 

produtos, dar desconto, etc. não é de maneira nenhuma modificado em função da NFe. O que muda 

é a maneira como essa Nota será finalizada. 

 

 
Tela Principal 
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Lançamento de Produtos 

 

 
Condição de Pagamento 

 

Até o momento nada foi alterado em relação ao uso normal do PDV. O que muda com a implantação 

da NFe é a partir desse ponto, pois é aqui que o sistema irá efetuar os procedimentos de transmissão. 
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Após clicar no botão “Emite Nota Fiscal” o programa apresenta a tela para a transmissão da nota. 

 

 
 

A partir desse momento a Nota já foi registrada no Oryon, porém ainda não foi transmitido para a 

Secretaria da Fazenda. 

 

Clique no botão “Transmitir” para iniciar a transmissão. 

 

 
 

Durante o processo de transmissão, será solicitado o certificado Digital. 
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Não ocorrendo nenhum erro nas informações da nota e na transmissão dela, será exibida a seguinte 

mensagem: 

 

 
 

Após isso será liberado a impressão da DANFE e o envio do email para o cliente. 

 

 
 

Na tela da impressão da Danfe, o sistema possui outras opções: 
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Neste momento também é possível enviar o email para o destinatário. 
 

 
 

Após fechar a tela da DANFE o PDV volta a sua tela para uma nova venda. 
 

3º Passo – Operações pelo Oryon Advanced: Após a NFe já estar configurada para a utilização (Ver 

procedimentos de Instalação) o Oryon Advanced já esta apto a emitir notas e a realizar outros 

procedimentos específicos da NFe. Pelo Oryon Advanced serão realizados além de vendas, outros 

tipos de notas como: Devolução de mercadorias, Transferência entre Lojas, etc. 

Os demais procedimentos da NFe são exclusivos do Oryon Advanced:  
 

 
 

Essas operações somente estarão disponíveis quando o Oryon estiver configurado para trabalhar com 

nota fiscal eletrônica e todas requerem certificado digital instalado no computador. 
 

Transmitir – Caso exista no momento da transmissão no PDV ou ADV algo que impossibilite poderá 

ser dado continuidade na transmissão através do Oryon Advanced (Histórico de Vendas ou Histórico 

de Notas). 
 

Consultar – Serve para verificar a atual situação da NFe junto a Secretaria da Fazenda do RS. 
 

Cancelar – Esta opção serve para cancelar junto aos servidores do SEFAZ uma NFe já transmitida 

anteriormente. Esta operação só poderá ser efetuada se estiver dentro do prazo disponível para o 

cancelamento, sendo este estipulado pela Secretaria da Fazenda do RS. Consulte o seu contador ou o 

site do SEFAZ para saber que prazo é este. 
 

Inutilizar – A Inutilização serve para notificar a não utilização de uma faixa de numeração (ou de um 

número específico) para a Secretaria da Fazenda do RS. Não é permitida a inutilização de uma faixa 

numérica (ou de um número) que ainda não foi utilizada. Assim, somente será possível inutilizar uma 

faixa numérica (ou um número) se já existir uma NFe emitida com numeração posterior a que esta se 

tentando inutilizar. 
 

Imprimir DANFE – Serve para reimprimir quantas vezes for necessário a DANFE. 
 

Enviar E-Mail Cliente – Serve para o envio do arquivo XML da NFe para seu cliente. Atualmente 

nossa configuração permite usar o Outlook Express, Microsoft Outlook ou o próprio Oryon (definir 

nas configurações do Oryon). Ressaltamos que, em caso de envio do email pelo próprio Oryon, não 

ficará nenhum registro de envio em sua caixa de saída do seu programa de envio/recebimento de 

emails. 
 

Carta de Correção – Serve para corrigir alguma informação da NFe sem precisar efetuar o 

cancelamento da NFe. 


