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O relatório básico de NFes é a planilha em formato Excel gerada na listagem de NFes. É 
uma funcionalidade presente em todos os planos e traz 16 opções de filtro, desde datas de 
emissão e recebimento até dados de manifestação, cancelamento e etiquetas.

Vale lembrar que a 
planilha do relatório 
básico tem uma ordem 
de colunas padrão e 
não é editável.

Colunas disponíveis na listagem de NFes:



O aplicativo de Relatórios Avançados de NFes é uma opção para quem precisa de relatórios 
com mais informações e customizações. O aplicativo está incluso no plano Business e 
Contador, para os demais planos a aquisição pode ser feita direto na Loja de Aplicativos com 
10 dias de teste gratuitos. 

No total, há 148 colunas disponíveis 
para personalização do relatório:
● 78 para notas.
● 67 para itens.
● 3 para duplicatas.

Combinações possíveis:
Notas + Duplicatas

Notas + Itens

No Relatórios Avançados é 
possível fazer o detalhamento por 
notas, itens e duplicatas.

https://app.arquivei.com.br/Plus/shop


COLUNAS DE NOTAS COLUNAS DE ITENS COLUNAS DE DUPLICATAS

+65 Colunas +54 Colunas



A partir de muitos feedbacks colhidos com vocês, 
parceiros Arquivei, o novo aplicativo de relatórios 
avançados passou por uma atualização e sua nova 
versão trouxe várias otimizações desde mais 
informações até melhorias na utilização do aplicativo.



Dividimos os campos 
em 4 passos, 
deixando a interface 
mais limpa e intuitiva.



Se você utiliza o Painel de Acesso Básico, a opção "todas empresas" agora busca também 
as empresas às quais você está vinculado como painel.

Não sabe o que é o Painel de Acesso Básico? Temos um infográfico 

que explica como ele funciona. Ler infográfico

https://academia.arquivei.com.br/infografico-painel-de-acesso-basico/


Se ainda não conhece as etiquetas, leia 
nosso e-book sobre classificação de 

documentos fiscais.

Se você já organiza os processos rotineiros com as etiquetas, agora você também 

pode gerar seus relatórios avançados filtrando as notas marcadas por elas.

Ler e-book

https://academia.arquivei.com.br/ebook-classifique-seus-documentos/


Para evitar retrabalho na 

geração de cada relatório, 

cada usuário da conta 

pode salvar os modelos de 

relatórios criados, assim o 

modelo ficará disponível 

para o usuário que o criou 

e poderá ser utilizado 

sempre que for preciso.

Além disso, é possível 

combinar modelos salvos 

por empresa, por filtros e 

por colunas.

Se a sua empresa tem 1 
matriz e 10 filiais, você pode 
selecionar os 11 CNPJs uma 
vez e salvar o modelo para 

depois usar novamente.



A pedido de muitos usuários do Arquivei, agora os relatórios avançados podem ser exportados 

em formato .CSV, além do formato de Excel que continua disponível para download em .XLSX

Esse novo formato permite por exemplo, a dupla conferência entre as notas no Arquivei e as 

notas presentes em outro ERP.

.CSV



Agora que você já viu tudo que foi melhorado, aprenda 
a como utilizar o novo aplicativo e a gerar os relatórios 
de maneira simples e de acordo com a sua 
necessidade.



Quando você for escolher as empresas que quer no Relatório Avançado você pode 

selecioná-las tendo a opção de escolher todas as empresas que têm, inclusive as que você é 

Painel de Acesso.

Após selecionar as empresas você 

pode salvar um modelo para utilizar 

ao acessar o aplicativo novamente. 



O nível de detalhamento 
vai mudar as opções de 
colunas que vão aparecer 
para você!

Agora é o momento de escolher o nível de detalhamento do seu relatório. Você pode escolher 

entre 3 opções:

● Notas: informações gerais da operação comercial

● Itens: Esse detalhamento extrai informações mais específicas da nota, como por 

exemplo Valor de PIS, COFINS, ICMS e outros 64 itens..

● Duplicatas: Informações sobre o valor, número e data de vencimento da duplicata.



Os Filtros servem para refinar o nível da sua busca. Quanto mais campos você preencher, mais 

específico será o seu relatório final. Temos 3 opções de filtro: 

Detalhado na próxima página

Seleciona todas as notas do mês 
anterior. 
Ex: Se hoje é dia 20 de Agosto, as 
notas puxadas serão do dia 01 ao 
31 de Julho.

Seleciona modelo de filtro 
previamente salvo.



Clicando em “Todos os Filtros”, uma caixa com opções de filtros mais específicos aparecerá. Os filtros 
disponíveis são:

Passe o mouse sobre 
esse ícone para ter mais 
informações sobre o filtro



Você pode escolher as colunas de informações que aparecerão no relatório, sendo possível 

também salvar modelos e editá-los depois. 

Clicando em “Ordem das 
Colunas”, você pode ordenar e 
escolher quais colunas vão 
aparecer no seu relatório.

Importante ressaltar que as 
opções de colunas mudam de 
acordo com o detalhamento 
escolhido previamente em “Tipo 
de Relatório” (Passo 2).

Cada usuário pode salvar o modelo de coluna que preferir e, esse 

modelo é salvo somente naquele login, evitando confusão de modelos 

entre os usuários.



Colunas: Notas Colunas: Itens Colunas: Duplicatas

Selecione as colunas que você precisa clicando no ícone de seta     . As colunas selecionadas 
ficarão do lado direito e as não selecionadas do lado esquerdo



Após escolher todos os 
detalhes do seu relatório, 
chegou a hora de escolher 
se quer visualizar ou 
exportar o arquivo do seu 
relatório avançado.

Se você optar por visualizar 
o relatório, as notas 
aparecerão listadas na 
plataforma, se a escolha for 
exportar você poderá 
escolher entre os formatos 
Excel (xls) e CSV.



Alguns sistemas para escrituração e lançamento de entradas permitem relacionar CFOPs de 

saída com CFOPs de entrada. Além disso, como o registro de CFOP pode variar de acordo com 

os itens da nota, a escrituração deve respeitar essas especificações.

Combinando o detalhamento de itens + o filtro por CFOP no aplicativo de relatórios 

avançados, a identificação das notas e itens de entrada que precisam ser lançados no sistema 

fica mais simples e rápida.



Para gerar o relatório buscando um CFOP específico, após escolher as empresas e o papel 

delas, basta habilitar o detalhamento de itens, a opção “Todos os Filtros” e selecionar os 

CFOPs desejados.



Para empresas com operações interestaduais que precisam calcular o diferencial entre 

alíquotas do ICMS da UF de origem e da UF de destino, o aplicativo pode ajudar a obter um 

relatório com as colunas que trazem as informações essenciais para esse cálculo.

Com um processo simples, é possível obter a soma do ICMS e FCP de cada unidade 

federativa em colunas separadas e ainda filtrar os CFOPs com incidência do DIFAL.



Para gerar o relatório que permite o cálculo do DIFAL no aplicativo, é necessário seguir esses 

passos após selecionar as empresas e papéis:

Escolher o tipo 
de relatório por 
Itens

Escolher os 
CFOPs sujeitos 

ao DIFAL

Selecionar as colunas 
usadas no cálculo



Para empresas que trabalham com operações comerciais que envolvem crédito e débito por 

duplicatas, os relatórios avançados podem ser úteis para auxiliar no planejamento financeiro, 

tanto de contas a pagar quanto de contas a receber - caso as notas de venda sejam 

importadas para a plataforma. 

Escolher as 
colunas de 
duplicatas

Escolher o 
detalhamento de 
duplicatas

1

2



Para empresas que possuem contratos que estabelecem uma faixa de preços unitários para 

aquisição de matéria prima ou produtos, o aplicativo de relatórios avançados do Arquivei 

pode reduzir os riscos de erro na operação e agiliza muito o processo de conferência das 

notas emitidas pelos fornecedores.

Conferência sem o Arquivei

+Burocracia e Risco

Sem o Arquivei, muitas empresas só conferem as informações das notas recebidas quando 

o caminhão carregado já está na frente da empresa aguardando para ser descarregado. 

Acontece que nem sempre a nota está de acordo com as cláusulas contratuais e a 

mercadoria precisa ficar parada enquanto a empresa compradora faz todo o processo 

burocrático de contato com o fornecedor, a manifestação da nota e a emissão da nota de 

devolução.



Com o aplicativo de relatórios avançados, o processo de conferência do valor unitário dos itens 

das notas pode ser feito assim que o fornecedor emite a NFe.

Conferência com o Nota e mercadoria 

chegam 100% OK

Caso o fornecedor tenha colocado um valor fora da faixa de preço acordada, a empresa 

compradora fica ciente na hora e pode avisá-lo antes mesmo do carregamento do produto na 

origem, o que garante que os prazos sejam atendidos e menos recursos sejam gastos com 

correções de erros.



Para fazer esse tipo de conferência, é só selecionar a empresa e o papel de recebedor, depois 

escolher o relatório de itens e a coluna [Item] Valor Unitário



Chegamos ao fim do nosso material de apoio!
Se você tiver qualquer dúvida ou quiser compartilhar 
seu caso de uso do aplicativo, nos chama no chat e 
vem conversar com a gente!


