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Procedimentos para Instalação dos Componentes Atualizados da NFe 
 

Este procedimento deve ser efetuado em todos os computadores que emitem Nota Fiscal Eletrônica. 

 

1º Passo – Fazer o download do Componentes NFe X3.exe  No seu navegador de internet, acesse 

o site da Project (www.projectinfo.com.br ou www.oryon.com.br), clique na opção Downloads / Oryon 

versão 8 / Nota Fiscal eletrônica / Componentes NFe X3.exe 

 

 
 

2º Passo – Instalar o ComponentesNFe X3.exe  Acesse a pasta do seu computador onde o arquivo 

foi salvo e execute o programa ComponentesNFeX3.exe. Será mostrada a seguinte tela. (Dica para 

quem possui Windows 7 ou 8: para executar o programa, ao invés de dar um duplo clique no arquivo, 

clique com o botão da direita no arquivo e escolha a opção “Executar como administrador”) 

 

 
 

Clique em Próximo para seguir a instalação. 
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Após a escolha do local de instalação, clique em Próximo. 

 

Deve aparecer uma tela informando que a pasta já existe. Clique em Sim. 

 

 
 

Para iniciar a instalação, clique em Instalar. 

 

 

NFe: 
Executar o arquivo 
ComponentesNFeX3.EXE  em todos os 
computadores que emitem NFe. Se este 
computador não for o Servidor  (onde 
está à base de dados do Oryon ), execute 
inserindo o caminho de rede do servidor  
na tela da localização do destino . 
 
Exemplo Local: 
C:\arquivosdeprogramas\oryon  
Exemplo Rede:  
\\servidor\Oryon  (servidor seria o nome  
do micro servidor  do Oryon  na rede)  
                                                       
OBS: NÃO pode ser usada a raiz do 
mapeamento de rede. EX.: Z: 
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Clique em Concluir para finalizar a instalação. 

 

3º Passo – Certificando-se que a operação deu certo 

Para se certificar se a instalação foi concluída com sucesso, verificar na tela de transmissão da NF-e  

se está com versão atualizada, de acordo com o número mostrado em nosso site.  

Neste exemplo OryonNfe 8.03.(001,002,003...) 

 

 
 

 


