
+BUSCA
RELATÓRIOS AVANÇADOS DE NFe



2

+BUSCA - Relatórios Avançados NFe é um aplicativo oferecido pelo Arquivei para
usuários que desejam realizar uma busca avançada e refinada em alguns ou todos
CNPJs que estão em sua conta do Arquivei.
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3FILTROS

Com o +BUSCA - Relatórios Avançados NFe você consegue adicionar mais filtros para realizar uma
busca avançada.

MANIFESTAÇÃO
Filtre as notas de acordo com o status da manifestação.

STATUS
Filtre de acordo com o status da nota.
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ORIGEM
De qual origem esta nota chegou ao Arquivei.

CARTA CORREÇÃO
Escolha se quer notas que contenham Carta de Correção
ou não.

PROTOCOLO
De qual origem esta nota chegou ao Arquivei.



YOU CAN 
ALSO SPLIT 
YOUR 
CONTENT

5FILTROS

UF ORIGEM E DESTINO
Origem: De qual estado do Brasil é a empresa emissora da nota.

Destino: De qual estado do Brasil é a empresa destinatária da nota.

TODAS AS EMPRESAS
Selecione quais são os CNPJs de sua conta que deseja realizar a busca. 

*Se não selecionar nenhum ele buscará em todos 😄
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DATA INICIAL E FINAL
Selecione o período de consulta que você deseja realizar.

VALOR
Selecione a partir de um valor determinado ou até um valor máximo para localizar suas notas

RAZÃO SOCIAL OU BUSCA GERAL
Você pode buscar por um CNPJ, razão social ou então por termos (código, produto, descrição) presentes na NFe.
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FILTRO POR CFOP

Aqui você consegue buscar por
notas que possuem ou não os
CFOPs que você desejar.

Dessa forma a localização por
notas de determinado CFOP ficará
mais simples.
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ESCOLHEU TUDO?

Então basta selecionar Pré-
visualizar busca (aparecerão as 20
notas mais recentes) ou Buscar,
que já buscará todas as notas
referentes a sua busca.

E AINDA...

Se você preferir poderá salvar
esse modelo de filtro que você
colocou para que possa usá-lo de
forma automática novamente.
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ITENS E DUPLICATAS

Você poderá decidir se deseja ver somente as notas do relatório que solicitou ou ainda se
deseja ver os Itens ou Duplicatas.

DADOS DO RELATÓRIO

ITENS

Selecione para ver dados por item
presente na NFe. Dessa forma
você verá dados como descrição
do produto, impostos, alíquotas,
NCM, CST, CEST e outros...

DUPLICATAS

Selecionando as essa opção você
conseguira ver dados de
pagamento da nota como por
exemplo a data de vencimento da
duplicata de uma nota;
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PERSONALIZAÇÃO DE COLUNAS

Você pode depois de escolher seus filtros, você poderá alterar a ordem em que será
exibida as colunas com os dados do relatório que você solicitou. É só clicar no botão
Colunas.

DADOS DO RELATÓRIO

E AINDA...

Se você preferir poderá salvar esse
modelo de coluna que você colocou
para que possa usá-lo de forma
automática novamente.
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EXPORTAR E BAIXAR

Depois de personalizar o seu relatório você poderá baixar em ZIP ou exportar essas notas
para o Excel.

DADOS DO RELATÓRIO

DOWNLOAD ZIP

Faça o download em lota dessas
notas fiscais em XML ou PDF. É
só escolher de qual forma você
precisa desses documentos.

EXPORTAR PARA EXCEL

Dessa forma você exporta para o
Excel a listagem de notas da
forma como ela aparece no
Arquivei.
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O Arquivei conta com 
um time de 
especialistas sempre a 
disposição para te 
ajudar a extrair o 
máximo da nossa 
plataforma!

DÚVIDAS?

TELEFONE: (16)3509-5555
suporte@arquivei.com.br
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MENOS
TEMPO
ATRÁS DE
NOTAS, 
MAIS
TEMPO
COM O TE
FAZ FELIZ!


