
Como fazer importação de notas pelo MD-e no sistema Lógica Siystem SGBR?

Vamos aprender pelo passo a passo a seguir:

Abra o Menu SG Master (Retaguarda) e clique em COMPRAS

Agora clique em MD-e:

Vai abrir uma janela com várias notas a serem importadas, conforme a seguir:



Clique em confirmação de operação e depois clique em Manifestar notas – F10

O sistema vai baixar a(s) nota(s) selecionada(s) e vai abrir a próxima janela:



Clica em SIM e OK

A NOTA BAIXADA VAI FICAR NA COR VERDE, agora é só importar ela para o seu estoque, para 
isso, clique no botão localizado na parte de cima da janela: Importar NF-e - F8



O sistema vai importar a nota e vai aparecer a janela a seguir:

Marque a terceira opção, a de baixo dessa janela e clique em Confirmar – F8

A nota vai abrir no sistema, mostrando todos os produtos constantes nela, conforme a imagem a 
seguir:



Agora clique em Confirmar – F8 os produtos que ainda não estiverem cadastrados no sistema vão abrir na tela para que
você configure o nome, o preço de venda e a tributação adequada à sua loja. No exemplo que vamos mostrar, o produto 
chegou com o código de CSOSN 101 que indica tributação normal, portanto, iremos colocar o código 102 para venda 
com tributação normal. Abaixo segue uma tabela indicando o que colocar em cada caso:

Tributação Normal Quando Chegar assim: Coloque assim:

CSOSN ou CST 101 ou 102 102

ICMS 18

CFOP 5101 ou 5102 5102

Substituição Tributária (ST)

CSOSN ou CST 201 ou 500 500

CFOP 5401 OU 5405 5405



Conforme a tela acima, mude o nome para o nome mais adequado, altere o preço de venda e clique 
no alto em Tributação, para mudar os códigos conforme a tabela anterior:

Fazendo as alterações, ficará assim, de acordo com o nosso exemplo:

Agora é só clicar em Gravar – F8, e a nota terá sida importada. Conforme a tela a seguir:



Com isso, todos os produtos constantes na nota já foram importados, cadastrados e suas 
quantidades colocadas no estoque. Também os boletos de pagamento da mercadoria terão sido 
lançados no Contas A Pagar, isto é, se eles estiverem relacionados na nota fiscal.

Se precisar de mais informações, entre em contato com o nosso suporte pelos nossos números de 
atendimento:

Lógica Tecnologia

RJ = 21 96463-6311 ou 98631-4222
MG = 33 98435-3888 
ES = 27 99688-2295
SP = 11 94134-3195

Central de Atendimento SGBR:  0800-648-0440


