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Introdução

Olá!

Acabou de chegar na plataforma e está em dúvida 
do que é o Arquivei e o que nós oferecemos? 

Preparamos um conteúdo com 10 instruções de 
como aproveitar todas as funcionalidades e tornar 
a sua rotina fiscal e contábil mais tranquila. 

Vamos lá?!



1 - Como consultar minhas notas no Arquivei?

Primeiro, você precisa ter acesso ao certificado digital da sua empresa (espécie de assinatura digital com 
validade jurídica). A partir disso, o Arquivei possibilita a consulta de DFes a partir de dois tipos de certificado:

Certificado A1 Certificado A3

Arquivo digital, com extensão .pfx ou p12, possui 

validade de até  1 ano.

Arquivo físico (cartão, pendrive ou token), 

possui validade de até 3 anos. 

Para associar o seu certificado A1 no Arquivei, 

acesse o link abaixo:

Para associar o seu certificado A3 no Arquivei, 

acesse o link abaixo:

CLIQUE AQUI CLIQUE AQUI

https://academia.arquivei.com.br/infografico-certificado-digital-a-identificacao-da-sua-empresa/?utm_source=conteudos-academia&utm_medium=ebook&utm_campaign=como-funciona-arquivei&utm_content=botao-CTA-no-conteudo
https://ajuda.arquivei.com.br/pt-BR/articles/1914985-como-associar-seu-certificado-digital-a1-arquivo
https://ajuda.arquivei.com.br/pt-BR/articles/2420733-como-associar-seu-certificado-digital-a3-cartao-token


2 - Quais DFes consigo gerenciar no Arquivei?

No Arquivei você pode gerenciar os seguintes documentos fiscais eletrônicos:

VER MAIS

NFes

Recebidas
Emitidas

Transporte
Citadas

CTes

Tomador
Não 

Tomador

NFSes

Emitidas
Recebidas

CFe-SAT

Emitidas
Recebidas

NFCe

Emitidas
Recebidas

Transportes

NFCe

Outros
Emitidos

Saiba mais detalhes sobre cada 
uma delas nas próximas páginas.

Veja mais detalhes sobre 
Documentos Fiscais no Arquivei

https://academia.arquivei.com.br/infografico-documentos-fiscais-no-arquivei/?utm_source=conteudos-academia&utm_medium=ebook&utm_campaign=como-funciona-arquivei&utm_content=botao-CTA-no-conteudo


2.1 - Notas Fiscais Eletrônicas (NFes)

As NFes são separadas por abas na plataforma. Confira, abaixo, o que cada uma significa:

Recebidas: notas que foram emitidas contra o seu CNPJ.

Emitidas: notas que foram emitidas pelo seu CNPJ.

Transporte: notas nas quais seu CNPJ foi registrado como o 
transportador da mercadoria

Citadas: notas nas quais seu CNPJ foi citado 
no campo AutXML, por exemplo.

https://academia.arquivei.com.br/infografico-conheca-mais-sobre-o-autxml/?utm_source=conteudos-academia&utm_medium=ebook&utm_campaign=como-funciona-arquivei&utm_content=botao-CTA-no-conteudo


2.1 - Notas Fiscais Eletrônicas (NFes)

Atenção! A SEFAZ entende que o emissor deve possuir 
os XMLs, por isso o Arquivei tem maneiras automáticas 
de envio de DFes emitidos para plataforma, para que 
você faça a gestão de todos seus documentos em um 
só lugar. Para saber como importar NFes:

CLIQUE AQUI

XML

https://academia.arquivei.com.br/infografico-como-importar-notas-emitidas-para-o-arquivei/?utm_source=conteudos-academia&utm_medium=ebook&utm_campaign=como-funciona-arquivei&utm_content=botao-CTA-no-conteudo


EXTRA - Um pouco sobre a aba Citadas

Na aba Citadas, você encontra notas de terceiros que 
autorizaram o seu CNPJ (que não consta como emissor, 
recebedor e transporte) visualizar a NFe. Uma opção é 
o campo <autXML>, no qual o emissor autoriza 
terceiros a terem acesso à NFe.

Dica! Esse campo pode ser uma solução para 
contadores que precisam ter acesso às NFes 
emitidas pelos seus clientes!

O campo <autXML> pode ser inserido no 
momento da emissão de uma nota, no 
campo mostrado abaixo.

Verifique se o sistema emissor oferece essa possibilidade!

Quer saber tudo sobre AutXML?

ACESSE AQUI

https://academia.arquivei.com.br/infografico-conheca-mais-sobre-o-autxml/?utm_source=conteudos-academia&utm_medium=ebook&utm_campaign=como-funciona-arquivei&utm_content=botao-CTA-no-conteudo
https://academia.arquivei.com.br/infografico-contadores-3-boas-praticas-de-utilizacao-do-arquivei/?utm_source=conteudos-academia&utm_medium=ebook&utm_campaign=como-funciona-arquivei&utm_content=botao-CTA-no-conteudo
https://academia.arquivei.com.br/infografico-conheca-mais-sobre-o-autxml/?utm_source=conteudos-academia&utm_medium=ebook&utm_campaign=como-funciona-arquivei&utm_content=botao-CTA-no-conteudo


2.2 - Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe)

CTe é um documento que registra a operação de deslocamento de uma mercadoria, sendo indispensável para 
qualquer transportadora. Os CTes são separados na plataforma pelas abas Tomador e Não Tomador.

Tomador: notas em 
que o seu CNPJ é o 
responsável pelo 
pagamento do frete.

Não Tomador: notas em 
que outros CNPJs são os 
responsáveis pelo 
pagamento do frete.

NFe Transportada x CTe 

CTes necessitam de NFes transportadas para 
serem emitidos. O Arquivei faz a referência da 
NFe transportada utilizada para gerar o CTE, 
assim você pode visualizá-lo

Desafio: O quanto você sabe sobre CTe? ACESSAR

https://academia.arquivei.com.br/desafio-o-quanto-voce-sabe-sobre-cte/?utm_source=conteudos-academia&utm_medium=ebook&utm_campaign=como-funciona-arquivei&utm_content=botao-CTA-no-conteudo


2.3 - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe)

A emissão e consultas da NFSe são 
disponibilizadas pelas prefeituras dos municípios 
dos servidores, não havendo uma base nacional e 
unificada de consulta deste DFe, o que significa 
que cada cidade funciona de um modo.

Mas, não se preocupe: o Arquivei possui 
integração com mais de 150 cidades do Brasil e 
você pode ver a sua cidade clicando aqui.

Na tabela acima, você pode visualizar como ocorre a integração do Arquivei com os 4 sistemas (Paulistana, 
GINFES, Betha e Carioca) e qual certificado digital elas compreendem.

Entenda mais sobre a NFSe: ACESSE AQUI

https://academia.arquivei.com.br/infografico-nfse-entenda-mais-sobre-esse-documento/?utm_source=ebook-arquivei-para-iniciantes&utm_campaign=ctas-conteudos-academia
https://ajuda.arquivei.com.br/pt-BR/articles/2350096-lista-de-cidades-nfse
https://ajuda.arquivei.com.br/pt-BR/articles/1538173-consultando-nfses
https://academia.arquivei.com.br/infografico-nfse-entenda-mais-sobre-esse-documento/?utm_source=conteudos-academia&utm_medium=ebook&utm_campaign=como-funciona-arquivei&utm_content=botao-CTA-no-conteudo


2.4 - Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFCe)
e CFe-SAT

NFCe ou CFe-Sat são cupons, ou seja, notas fiscais 
do consumidor que documentam uma operação 
comercial de lojas de varejo. 

A diferença entre os dois é que o CFe-SAT é um 
cupom do Estado de São Paulo (e opcional no 
Estado do Ceará).

IMPORTANTE! Ambos não são disponibilizados pelo 
webservice da Sefaz Nacional, sendo vinculados 
apenas à Sefaz de cada Estado. Porém, é possível 

importá-los para o Arquivei, já que os cupons 
também seguem a Lei da Guarda.

NFCe

CFe-SAT

https://academia.arquivei.com.br/infografico-como-importar-notas-emitidas-para-o-arquivei/?utm_source=conteudos-academia&utm_medium=ebook&utm_campaign=como-funciona-arquivei&utm_content=botao-CTA-no-conteudo
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/perguntasFrequentes.aspx?tipoConteudo=lWG+ydeHRQg=


3 - Como enviar minhas notas para o Arquivei?

Algumas notas não são disponibilizadas pela Sefaz Nacional, como NFCes e DFes emitidos pelo seu CNPJ. 

Mas, é possível enviar estes DFes para a plataforma, garantindo a lei da guarda dos seus XMLs e um melhor 
gerenciamento dos seus documentos fiscais. Há 3 maneiras de fazer isso:

eu@arquivei.com.br

Cadastre nosso e-mail no seu programa emissor para 
que todos os seus XMLs (NFe e CTe) cheguem até a 

plataforma e, em seguida, sejam identificados e 
separados de acordo com o tipo. 

Sincroniza Notas

Gratuito, o aplicativo é instalado na máquina que 
emite as notas e possibilita o reconhecimento da pasta 

de notas emitidas em XML, enviando-as para o 
Arquivei.

Importar XMLs de DFes

É possível importar seus arquivos manualmente, 
através da aba “Importar XMLs” no menu lateral do 

aplicativo.

https://academia.arquivei.com.br/infografico-como-importar-notas-emitidas-para-o-arquivei/?utm_source=conteudos-academia&utm_medium=ebook&utm_campaign=como-funciona-arquivei&utm_content=botao-CTA-no-conteudo


4 - Como adicionar mais de um CNPJ no Arquivei?

Para adicionar uma empresa no Arquivei, basta ir em “Minhas Empresas” no menu lateral, e digitar o CNPJ e 
UF da organização que você deseja adicionar na sua conta:

1 2 3

Acesse a Plataforma 
Arquivei e faça seu 

teste grátis por 7 dias:

TESTE GRÁTIS

https://dfe.arquivei.com.br/?utm_expid=._2bgjstpRTeWURDrfYfI3A.1&utm_referrer=


5 - Como liberar acessos o Arquivei para mais usuários?

Para adicionar um usuário, basta ir em “Minha conta”, no menu lateral da plataforma, e clicar em “Usuário & 
Aplicativos” e, depois, em “Adicionar”.  Fácil né?

Isso pode ser útil caso a sua empresa possua diversos departamentos e você queira  dar acesso aos 
responsáveis por cada setor, editando suas permissões, como permitindo - ou não - a manifestação dos DFes 
por essas pessoas.

Dica! Imagine que você deseja que seu contador 
acesse seus DFes para consultar, visualizar e fazer o 

download de suas notas. Você pode adicionar um 
Painel de Acesso Básico ao seu CNPJ!

Para saber como adicionar um painel à sua conta, 
acesse o link a seguir:

ACESSAR

https://academia.arquivei.com.br/infografico-painel-de-acesso-basico/?utm_source=conteudos-academia&utm_medium=ebook&utm_campaign=como-funciona-arquivei&utm_content=botao-CTA-no-conteudo


A Manifestação do destinatário registra a sua participação comercial nos DFEs perante o Fisco, através de 4 
eventos (ciência, Desconhecimento, Confirmação e Operação Não Realizada). 

6 - Como fazer a Manifestação do Destinatário e 
Desacordo de CTe no Arquivei?

Para fazer a manifestação do destinatário, passe o cursor do mouse em cima da NFe e clique em Manifestar. Você 
também pode selecionar todas e manifestá-las em lote. Saiba mais aqui.

https://academia.arquivei.com.br/infografico-manifestacao-nfe-e-cte/?utm_source=conteudos-academia&utm_medium=ebook&utm_campaign=como-funciona-arquivei&utm_content=botao-CTA-no-conteudo
https://academia.arquivei.com.br/infografico-manifestacao-nfe-e-cte/?utm_source=conteudos-academia&utm_medium=ebook&utm_campaign=como-funciona-arquivei&utm_content=botao-CTA-no-conteudo


O Desacordo de CTe possibilita ao tomador da nota manifestar que o transporte não foi prestado como 
descrito no documento. 

6 - Como fazer a Manifestação do Destinatário e 
Desacordo de CTe no Arquivei?

Confira 4 razões para adotar a manifestação do destinatário na sua empresa agora mesmo: SAIBA MAIS

https://academia.arquivei.com.br/infografico-manifestacao-nfe-e-cte/?utm_source=conteudos-academia&utm_medium=ebook&utm_campaign=como-funciona-arquivei&utm_content=botao-CTA-no-conteudo
https://academia.arquivei.com.br/infografico-manifestacao-do-destinatario-de-nfes-4-razoes-para-adota-la-na-sua-empresa/?utm_source=conteudos-academia&utm_medium=ebook&utm_campaign=como-funciona-arquivei&utm_content=botao-CTA-no-conteudo


7 - Como encontrar e organizar as minhas notas?

O Arquivei tem algumas possibilidades de personalizar e organizar a plataforma do seu jeito! Por exemplo, é 
possível utilizar um filtro específico, ordenar à sua maneira as colunas ao visualizar as suas notas ou 
organizar NFes e CTes através de etiquetas.
 
Como usar os filtros da Listagem NFes?

1 - No Menu lateral,
acessar a Listagem NFes

2 - Já na Listagem NFes, 
clicar em “Filtrar”

3 - Agora é só utilizar os 
filtros que você precisa!



Colunas e Etiquetas personalizadas!

Colunas
As colunas também podem ser ordenadas 

de acordo com as suas necessidades.

Etiquetas Personalizadas
As etiquetas ajudam a organizar NFes e CTes de 
maneira que fiquem visualmente mais fáceis de 

serem reconhecidos. Para mais detalhes sobre as 
etiquetas, confira nosso conteúdo

ACESSAR

https://academia.arquivei.com.br/infografico-organizando-nfes-e-ctes-com-etiquetas-personalizadas/?utm_source=conteudos-academia&utm_medium=ebook&utm_campaign=como-funciona-arquivei&utm_content=botao-CTA-no-conteudo


8 - Como fazer o download de XMLs e PDFs?

Depois de encontrar as notas que precisa, através dos filtros mostrados anteriormente, você pode fazer o 
download desses DFes. Há duas opções de download: no formato XML ou PDF (famosa DANFe).

Você pode selecionar nota por nota ou selecionar todas as notas para fazer download. Além disso, é possível 
enviar as notas selecionadas por e-mail.



9 - Como fazer relatórios dos meus DFes?

Você encontra a opção de Relatório junto à listagem de notas, te possibilitando exportar as principais 
informações do XML que estão na plataforma para uma planilha em Excel.

Selecione as notas e o tipo de filtros que deseja. Em seguida, clique em “Relatórios” para baixá-lo no seu 
computador e abri-lo em uma planilha no Excel ou do Google. 



EXTRA - Relatórios Avançados NFe, CTe e NFSe

Se você precisa de informações mais específicas de NFes como CFOP, NCM, ICMS, Alíquotas, dentre outras, ou 
de NFSes e CTes, o Arquivei possui as opções dos Relatórios Avançados. É possível acessá-los na Loja de 
Aplicativos. Clique aqui para começar o seu teste grátis!

Exemplo do Relatórios Avançados NFe (já incluso no plano Business)

O Relatórios Avançados NFe contém 165 colunas no total, sendo: 

84 colunas 
para Notas

78 colunas 
para Itens

3 colunas 
para 

duplicatas

que podem ser combinadas entre si!

https://ajuda.arquivei.com.br/pt-BR/articles/2420767-relatorio-avancado-nfse
https://ajuda.arquivei.com.br/pt-BR/articles/2420765-relatorios-avancados-de-cte-s
https://app.arquivei.com.br/Plus/shop
https://academia.arquivei.com.br/infografico-3-casos-de-uso-dos-relatorios-avancados-de-nfe/?utm_source=conteudos-academia&utm_medium=ebook&utm_campaign=como-funciona-arquivei&utm_content=botao-CTA-no-conteudo


10 - Como o Arquivei ajuda com o fechamento do mês?

Chegou o final do mês, e agora? Com o Arquivei, você tem as notas do mês organizadas em um só lugar, 
facilitando o seu fechamento.  

Para acessar essa funcionalidade, vá até a aba “Fechamento de Mês” no menu lateral, selecione o ano, o mês e 
a empresa e habilite os documentos que você precisa.

Por fim, é só enviar os documentos reunidos por e-mail 
ou fazer o download dos DFes selecionados!

https://academia.arquivei.com.br/infografico-fechamento-de-mes-seus-documentos-em-um-so-lugar/?utm_source=conteudos-academia&utm_medium=ebook&utm_campaign=como-funciona-arquivei&utm_content=botao-CTA-no-conteudo


Para conhecer todas as funcionalidades do Arquivei e estar sempre por dentro de novidades, 
acesse regularmente a Academia Arquivei!

Infográfico: Certificado 
Digital – A identificação 
da sua empresa

Infográfico: O que é e como 
funciona o SPED Fiscal

Nossos conteúdos não 
terminam por aqui, 
aprenda ainda mais na 
Academia Arquivei.

ACESSAR ACADEMIA

VER CONTEÚDO VER CONTEÚDO

https://academia.arquivei.com.br/
https://academia.arquivei.com.br/infografico-certificado-digital-a-identificacao-da-sua-empresa/?utm_source=conteudos-academia&utm_medium=ebook&utm_campaign=como-funciona-arquivei&utm_content=botao-conteudos-relacionados
https://academia.arquivei.com.br/como-funciona-o-sped-fiscal/?utm_source=conteudos-academia&utm_medium=ebook&utm_campaign=como-funciona-arquivei&utm_content=botao-conteudos-relacionados
https://academia.arquivei.com.br/infografico-certificado-digital-a-identificacao-da-sua-empresa/?utm_source=conteudos-academia&utm_medium=ebook&utm_campaign=como-funciona-arquivei&utm_content=botao-conteudos-relacionados
https://academia.arquivei.com.br/como-funciona-o-sped-fiscal/?utm_source=conteudos-academia&utm_medium=ebook&utm_campaign=como-funciona-arquivei&utm_content=botao-conteudos-relacionados

