Guia para adquirir licenças da DLL da NF-e, MDF-e e CT-e

1. Visão Geral
O processo de aquisição de licenças das DLL da NF-e, MDF-e e CT-e foi modificado para permitir que o usuário
realize o seu próprio pedido através de https://flexdocs.app.br.
A modificação facilita o processo de geração do pedido, pagamento e liberação da licença que será por
autoatendimento.
A adoção do PIX permite a imediata confirmação do pagamento e a liberação quase instantânea da licença de
uso a qualquer hora do dia, dispensando a confirmação do pagamento do boleto que demorava entre 24 a 72
horas no processo anterior.
O histórico de pedidos e licenças de uso adquiridas pelo usuário estão disponíveis para consulta, além da
ativação das licenças em aberto pelo próprio usuário.
2. Funcionalidades








Pedido de Licença – permite a realização de um pedido de licença da DLL da NF-e, MDF-e ou CT-e.
Meus pedidos – Histórico das aquisições.
Minhas Licenças – Relação das Licenças adquiridas.
Ativar Licença – Ativar as licenças em aberto.
Login – para acessar o portal do cliente.
Redefinir a senha – para redefinir a senha de acesso em caso de esquecimento ou no primeiro acesso de
cliente que já realizou uma aquisição anteriormente.
Criar Conta – para novos clientes que nunca adquiriram qualquer produto da FlexDocs.

3. Formas de aquisição de Licenças
São oferecidas as seguintes opções de aquisição de licenças:


Licença unitária – opção para aquisição de uma única licença, nesta opção a indicação do licenciado deve
ser realizada no próprio pedido.



Pacote de licenças – opção para aquisição de 50 ou 100 licenças com desconto para ativação posterior. A
principal vantagem é a possibilidade de ativação das licenças pelo próprio usuário, além do desconto no
valor unitário da licença para pacotes com 50 ou 100 licenças.

4. Redefinir a senha
Para realizar um pedido é necessário realizar no login https://flexdocs.app.br/login , todos os clientes que já
realizaram alguma aquisição anteriormente foram cadastrados e devem redefinir a senha através da opção
Redefinir a senha https://flexdocs.app.br/esqueci para ter acesso ao sistema.
Para redefinir a senha é necessário informar o CNPJ ou CPF e o e-mail que foi utilizado nas compras anteriores.
A correta informação do par CPF/CNPJ e e-mail que consta no cadastro de clientes permitirá a redefinição da
senha através de um link que será enviado ao e-mail informado.
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Será enviado um e-mail com um link de redefinição da senha que tem validade de uma hora. Uma nova
redefinição de senha será necessária em caso de expiração da validade do link.

5. Criar Conta
Os novos usuários devem criar uma conta através da opção Criar Conta https://flexdocs.app.br/create .

Os dados cadastrais de Pessoa Jurídica (CNPJ) são obtidos do cadastro da Receita Federal do Brasil. Os dados do
endereço de Pessoa Física são obtidos da consulta CEP.
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6. Pedido de Licença unitária
Após efetuar o login, escolha a opção com a DLL desejada e clique em comprar

Selecione o tipo do licenciado (Pessoa Jurídica – CNPJ ou Pessoa Física – CPF) e informe o CNPJ ou CPF do
licenciado:
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Após a digitação do CNPJ clique no botão CNPJ para consultar o nome e a cidade do licenciado.
Confira os dados do licenciado e clique em Prossiga com a compra.

Confira os dados do faturamento e o resumo da compra e clique em Finalizar a Compra se os dados estiverem
corretos, para corrigir os dados do faturamento é necessário Editar a Conta através do botão que existe no
canto superior direito.

Após a finalização da compra será apresentado um caixa de diálogo com o QR-Code de pagamento do PIX e
link de PIX copiar e colar, também será enviado um e-mail de lembrete de pagamento com o link do Mercado
Pago que é instituição de cobrança do PIX.

O Código PIX tem validade de 24:00 horas, após o decurso do prazo de 24:00 horas será necessário efetivar
um novo pedido.
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Após a confirmação do pagamento, a licença de uso será liberada de forma automática e informada por email.
A licença de uso também fica disponível no portal do cliente na opção Minhas Licenças:

7. Pedido de pacote de Licença
A aquisição de um pacote de licenças é vantajosa do ponto de vista econômico em razão do desconto
oferecido e pela facilidade de ativação das licenças adquiridas.
Escolha a opção com a DLL desejada e clique em comprar

Confira os dados do pedido e clique em Prossiga com a compra

Confira os dados do faturamento e o resumo da compra e clique em Finalizar a Compra se os dados estiverem
corretos, para corrigir os dados do faturamento é necessário Editar a Conta através do botão que existe no
canto superior direito.
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Após a finalização da compra será apresentado um caixa de diálogo com o QR-Code de pagamento do PIX e
link de PIX copiar e colar, também será enviado um e-mail de lembrete de pagamento com o link do Mercado
Pago que é instituição de cobrança do PIX.
O Código PIX tem validade de 24:00 horas, após o decurso do prazo de 24:00 horas será necessário efetivar
um novo pedido.

Após a confirmação do pagamento, as licenças de uso estarão disponíveis para ativação na opção Ativar
Licenças https://flexdocs.app.br/ativar.

8. Ativar licença em aberto
A ativação das licenças do pacote de licenças de uso é realizada após a confirmação do pagamento através da
opção Ativar Licenças https://flexdocs.app.br/ativar:

Ao clicar no botão Ativar Licença do pedido da DLL desejada será apresentada uma caixa de diálogo para
informar os dados do licenciado.
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Selecione o tipo do licenciado (Pessoa Jurídica – CNPJ ou Pessoa Física – CPF) e informe o CNPJ ou CPF do
licenciado.

Depois informe o CNPJ do Licenciado e clique no botão CNPJ para consultar o nome e a cidade do licenciado.

Confira os dados do licenciado e clique em Ativar Licença:
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O processo de ativação da licença será concluído com o envio de um e-mail informando a licença de uso
ativada.

9. Consultar de Licenças
A consulta das licenças é realizada na opção Minhas Licenças https://flexdocs.app.br/licencas que irá exibir a
relação de licenças do usuário:

As licenças podem ser filtradas (Pesquisar) e/ou ordenadas por qualquer coluna da tabela.
Clique no botão licença para visualizar a chave da licença de uso.

Copyright © FlexDocs Documentos Eletrônicos - 2008 – 2022 Todos os direitos reservados.

Guia para adquirir licenças da DLL da NF-e, MDF-e e CT-e

10. Consultar Pedidos
A consulta dos pedidos é realizada na opção Meus Pedidos https://flexdocs.app.br/cliente que irá exibir a
relação de pedidos do usuário:

Os pedidos podem ser filtrados (Pesquisar) e/ou ordenados por qualquer coluna da tabela.
Os pedidos mais recentes permitem a consulta do XML e do PDF a NFS da prefeitura.
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