CATÁLOGO DE APLICAÇÕES
Tag xPed e nItemPED no XML de Faturamento

Objetivo do projeto
O projeto de inclusão das tags xPed e nItemPED no XML de Faturamento tem por objetivo
enviar no XML da nota fiscal de saída a informação da Ordem de Compra do Cliente e
número do item no pedido de venda, respectivamente .

Escopo
Caso verifique que algum requisito ou partes deles não são satisfatórios, solicite maior
detalhamento. Esse procedimento evitará equívocos e prejuízos futuros.
Requisito 1
Assunto:

Inclusão da Ordem / Pedido de Compra do cliente no arquivo XML na TAG
xPed
Será feita a inclusão da tag xPed, na geração do XML da Nota Fiscal de
Saída. A tag levará a informação de “Ordem de Compra /Pedido de compra”
informada no pedido de venda, conforme ilustração abaixo.

A informação da tag xPed, será buscada dos pedidos de venda, conforme a
Detalhamento: hierarquia abaixo:
1) Caso existir Ordem de Compra informada para os itens do Pedido de
Venda, esta será a informação considerada para a tag. Conforme
exemplo:

2) Caso não for informado Ordem de Compra para o Item, será
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considerado o Pedido de Compra Informado na Capa do Pedido de
Venda. Conforme exemplo abaixo:

Caso a nota fiscal contenha mais de um pedido de venda, com ordens de
compra diferentes, serão concatenadas todas as ordens de compra,
separadas por “,”(vírgula). Ex: <xPed>1,2,3,4,5<xPed>
O campo estará limitado a 15 caracteres, por determinação da SEFAZ.
Serão incluídas IDEs no processo de geração do XML para incluir a nova tag.
Tipo de
alteração:

IDE

Específica

Requisito 2
Assunto:

Inclusão do número do item no Pedido de Venda no arquivo
XML na TAG nItemPed
Será feita a inclusão da tag nItemPed, na geração do XML da
nota fiscal de saída. A tag levará a informação do número do
item no pedido de venda, conforme ilustração abaixo.

Detalhamento:

Caso houver agrupamento de itens ou de pedidos no
faturamento, será considerado o menor número do item, pois a
SEFAZ permite apenas um número de item, de até 6 dígitos.
A impressão da tag nItemPed estará vinculada ao parâmetro
TAG_NUM_ITEM desta customização, que por default vem
desativada. Em caso de necessidade de impressão da tag, este
parâmetro deverá ser ativado.
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A informação será proveniente do campo número do item, do
cadastro de pedidos de venda:

Serão incluídas IDEs no processo de geração do XML para
incluir a nova tag.
Tipo de alteração:

IDE

Específica

Requisito 3
Assunto:

Permitir informar o valor da Tag nItemPed
Por default esta customização, conforme descrito no requisito2, imprime
na tag nItemPed a informação do número do item no pedido de venda.

Detalhamento:

Em alguns casos, porém, há a necessidade de informar esta tag
conforme o pedido de compra solicitado pelo cliente. Como o pedido de
vendas não permite a edição do campo “Num. Item” será criado um
novo campo na tela de adicionais dos itens do pedido, para que seja
possível o cadastro e edição desta informação.
Segue abaixo o protótipo de tela com a alteração sugerida:
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Assim, a tag nItemPed do XML levará a informação destacada acima, ao
invés do número do item do pedido.
Este campo será numérico e terá limitação de 6 dígitos, conforme
padrão estabelecido pelo SEFAZ.
OBS: essa tela acima substitui a tela de adicionais do item padrão do
Focco, e logo é específica do cliente, e caso houver alguma melhoria na
tela padrão do produto e caso queira implementar a mesma, será
necessário abrir um orçamento de customização para que possa ser
analisado e implementado.
OBS: Este requisito é opcional, porém para sua implantação são
necessários os requisitos 1 e 2.
Tipo de
alteração:

IDE

Premissas
O FoccoERP deve estar atualizado na versão 3.13 ou superior.

Limitações e restrições
Até o momento, o projeto não possui limitações ou restrições.

Observações
Até o momento, o projeto não possui observações relevantes.
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Específica

Política da Customização
Quanto a Forma de Customizar
Existem 2 formas de customizar o produto conforme indicado em cada requisito:
Por IDE (interface de desenvolvimento externo): IDEs são mecanismos utilizados para criar
complementos que são conectados ao produto padrão, no caso, FoccoERP, sem interferir em
seu código fonte. Nesse modelo, as customizações são feitas em rotinas/programas paralelos
que podem ser ativadas ou desativadas pelo administrador do sistema. Utilizando IDEs, além
de não interferir na estabilidade do ERP, as customizações tendem a funcionar mesmo ao
atualizar o produto para novas versões.
Específica: Consiste em realizar a customização diretamente no FoccoERP para atender a um
requisito específico da empresa. Nesse modelo, é importante ressaltar, a evolução da
customização independe da evolução do ERP, ou seja, a customização incluída no sistema
não acompanhará as atualizações do sistema padrão e poderá ser necessário uma nova
intervenção para adequar a customização. Em casos onde os programas Padrões são
transformados em Específicos, os mesmos não receberão as possíveis novas funcionalidades
do produto decorrentes das atualizações futuras.

Quanto a Atualização
Para customizações “Por IDE” ou “Específicas”, este orçamento prevê atualização de seus programas
nas bases de TESTE e de PRODUÇÃO. Demais bases serão cobradas separadamente conforme cada
caso. Esta atualização ocorre por meio de patchs de correções, onde, além das correções realizadas
no produto, serão enviadas as solicitações de customização do solicitante.

Quanto a Garantia
Toda customização marcada como “Por IDE” ou “Específica” possui garantia de 150 dias corridos
partindo da data de liberação na base de Testes do cliente. Durante esse período de validação, a
Focco irá corrigir todo e qualquer problema encontrado sem custos. Após esse limite, serão cobrados
ajustes necessários não avaliados. É importante destacar que as customizações poderão parar de
funcionar após atualização de versão do produto. Os ajustes necessários para adaptação das
customizações ao produto também ficarão por conta do cliente.

Quanto ao Produto
O cliente tem direito e acesso a todos os programas fontes de suas customizações, inclusive podendo
alterá-los, porém neste caso perde toda garantia dada pela Focco, fincando sobre sua
responsabilidade o programa.
Caso julgar pertinente à evolução do FoccoERP, a Focco poderá adicionar ao produto padrão qualquer
customização realizada por seus clientes, sem a necessidade de autorização do mesmo.
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Investimento
Considerações


Avalie todas as informações contidas nos requisitos especificados. O que não está
descrito nos requisitos não será desenvolvido. Caso algum item não esteja claro,
solicite informações antes de aprová-lo. É possível contatar o Analista da
Customização - citado no cabeçalho deste orçamento - para obter esclarecimentos.



Leia atentamente a “Política de Orçamentos”.
Dados do Orçamento
Nº da solicitação no portal:
Data do orçamento:
Valor Total (Requisitos 1 e 2):

R$ 1.050,00*

Valor Total (Requisitos 1, 2 e 3):

R$ 1.400,00*

*Sobre este valor haverão incidências de impostos vigentes na data de faturamento

Aprovação
Para mais informações, por favor, entre em contato com:
Leandro Schio
leandro.schio@focco.com.br
(54) 3025 9000
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