
 
MANUAL PARA LANÇAMENTO DE NOTA DE COMPRA 

 
No sistema Metasis você pode fazer total controle das notas de compras e gerar relatórios completos a 
partir das informações lançadas na tela de nota de compra. 
 
Esse manual tem como objetivo orientar o usuário para inserir as informações no sistema e como localizá-las 
na nota fiscal.  
 
Para realizar o lançamento de nota fiscal no sistema Metasis acesse o menu COMPRAS e selecione a tela 
CMP0200 – Notas de compra.  
 
 

 
 
Para facilitar a localização dos campos no sistema e as informações na nota fiscal os campos então 
identificados por letras e mais informações sobres os mesmos pode verificar na legenda.  
 

 
 
Na imagem acima as informações são adicionadas na aba “dados gerais.” 
 
Informações da nota (Cabeçalho) 

A) NF Forn/Modelo: Numero da Nota Fiscal e Modelo (NF-e o modelo é 55); 
B) Nro. Refer: Numero da chave de acesso da nota fiscal; 
C) Nro. Série: Numero de Série da nota fiscal; 
D) Data Emissão: Data da emissão da nota fiscal; 
E) Entrada: Data do recebimento ou entrada da nota fiscal; 
F) Fornecedor: Fornecedor ou emitente, já deve estar cadastrado no sistema (utilize F4 para pesquisar). 
G) Outros 1 e outros 2: Campo para outros valores, que podem ser valor de seguro, outras despesas 

acessórias entre outros. O campo Outros 1 não soma ao total da nota e campo Outros 2 soma aos 
totais da nota.  

H) Observações: Observações da nota fiscal. 
 
 
 
 
 



Na sequência, vamos alterar para a aba “dados adicionais” para concluir as informações do cabeçalho.  
 

 
 

I) CFOP: CFOP de entrada, lembrando que não é o mesmo da nota. (utilize F4 para pesquisar) 
J) Tranp.: Transportadora da nota, já deve estar cadastrado no sistema (utilize F4 para pesquisar). 
K) Base: Base de Cálculo ICMS Substituição Tributária 
L) Valor: ICMS Substituição Tributária 
M) Frete: Valor de frete 

 
Lançamento de Produtos 

N) Produto: Código do produto, já deve estar cadastrado no sistema (utilize F4 para pesquisar). 
O) Qtde: Quantidade  
P) Total: Valor total produto 
Q) % ICMS: Alíquota de ICMS do produto 
R) % IPI: Alíquota de IPI do produto 
S) CST: CST do produto 

Deve-se digitar uma nova linha para cada produto. 
 
Totais 

T) Produtos: Total dos produtos 
U) ICMS: Base de calculo de ICMS 
V) ICMS: Valor de ICMS 
W) IPI: Valor de IPI 
X) Total: Total da nota fiscal 
Y) Integrar: Ao integrar você concluí o lançamento, assim movimentando estoque e gerando financeiro 

(conforme configuração do sistema)  
Z) Desfazer:Volta a integração. 

 
 

Abaixo pode localizar as informações na nota fiscal. 



 
 
Bons negócios! 
 
Duvidas, sugestões ou críticas, entre em contato conosco. 
 

Equipe Suporte Técnico 

 
 


