
Farmácia+

Revolução no controle de vencimentos
Aplicativo online oferece às farmácias controle automático de vencimento de medicamento, 
simples e intuitivo, baseado 100% nas Notas Fiscais Eletrônicas.

Como usar?
1. Abra seu navegador, acesse www.arquivei.com.br e clique em LOGIN



2. Preencha os campos com seu e-mail 
de login e senha.

Caso ainda não tenha usuário criado, 
solicite ao administrador da conta em sua 
empresa.

3. No menu lateral do Arquivei,
selecione a opção +Farmácia

4. Abrirão 3 opções, selecione
a opção LISTAGEM

5. Na parte superior da página, selecione a opção checagem manual de
recebimento

Ao receber qualquer nota, independente do vencimento, pode-se realizar a verificação dos dados 
informados na nota em relação aos da embalagem do produto através da CHECAGEM MANUAL DE 
RECEBIMENTOS



6. Para as notas que aparecerão nesta página, será possível classifica-las em
ações, Conforme, Retornado e Desconsiderado.

IMPORTANTE:  Quando os dados não estiverem corretos será possível inserir o dado 
correto manualmente e garantir que 100% dos produtos estejam com dados corretos.

8. Agora chegou o momento de ver o que está na prateleira e já está perto
do vencimento, selecione a opção de Itens críticos
Aqui pode-se visualizar os medicamentos com vencimento próximo, aqueles que foram checados e não 
vendidos irão ser rastreados e visualizados nesse campo, caso a validade esteja no período estabelecido 
pelo conferente.

A opção CONFORME deve ser 
selecionada quando apresentarem 
lote e data de validade da caixa 
igual a da nota. 

A opção RETORNADO deve ser 
escolhida em caso de devolução 
imediata do medicamento para a 
distribuidora. 

Já a opção DESCONSIDERADO se aplica a produtos que tenham dados da embala-
gem diferentes da nota.

Entretanto esta opção deve ser EVITADA, já que estes campos poderão ser editados. 

7. Após a Checagem Manual de Recebimento, vá até Não Conformes.
Os itens Não Conformes são aqueles que chegaram ou estão chegando na loja e estão com prazo de 
validade inferior ao aceitável.

Aqueles que serão aceitos, apesar 
de estarem com a data de validade 
inferior ao aceitável. 

Aqueles que não serão aceitos e serão 
devolvidos ao fornecedor (distribuidora) 



9. Será possível classificar os medicamentos na lista de Itens Críticos.

Quando o produto ainda 
está na prateleira e não 
foi vendido. 

Quando o produto já não 
está mais na loja. 

Quando o produto já 
venceu na prateleira.

Quando este produto foi 
retornado para o fornecedor 
(distribuidora) 

Todos os dias as notas serão atualizadas e deverão ser impressas ou até 
mesmo conferidas com o Arquivei on line.

arquivei.com.br     contato@arquivei.com.br     (16) 3509-5555

Qualquer dificuldade entre em contato com 
suporte do Sistema              Skype: ArquiveiFarmácia+




