
            Guia de Nota Fiscal de Retorno para o processo de RMA da Cisco 

 

Obrigado por escolher os produtos e serviços da Cisco. A ultima estapa do processo de RMA é o retorno do produto 

defeituoso. Nós entendemos que o processo de retorno pode ser complicado. As informações a seguir foram enunciadas 

para auxilia-los com isto. Caso necessite de suporte, por favor, nos contate por email upscoletas@ups.com ou nos 

telefones 11 4898-7558 or 11 4898-7559.  
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Como obter a chave de acesso da Nota Fiscal 

Os emails de notificação com as informações do equipamento de reposição do RMA enviados contem a chave de acesso 

da Nota fiscal como comprovante de atendimento do RMA. Se por algum motivo voce não possui esses emails, voce 

pode obter a informação da chave de acesso, conforme os passos abaixo. 
 

Por favor, acesse o link abaixo: 
http://msvodb.cloudapps.cisco.com/support/serviceordertool/home.svo 

 
 

Clique  em Service Order Pesquisa rapida. 
Então digite o numero do RMA no campo 
“buscar”. 
 

 
 

Na pagina com os detalhes do pedido, 
escolha a aba de Reposição. A chave de 
acesso da Nota Fiscal está informada no 
campo numero de rastreamento.   
 
Obs: Alguns RMAs com multiplas partes 
podem ter multiplos numeros de rastreio 
respectivamente.. 
 

mailto:upscoletas@ups.com
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Como preencher a Nota Fiscal de retorno  

 

UPS SCS Logística Brasil LTDA, como um parceiro da Cisco, preforma a operação de reposição/troca sob a garantia dos 

produtos. Neste caso, quando é aberto um RMA, será recebido um equipamento acompanhado de uma Nota Fiscal 

emitida pela Matriz da UPS (Cajamar) e as filias de DF, MG, RS, RJ and PR, ou a transportadora parceira a UPS, Aerofast 

Logistica Integrada. O Retorno deve ser realizado ao local da unidade emissora da Nota Fiscal. 

 

No caso de recebimento de diferentes Notas Fiscais, com diferentes Naturezas de Operações para o mesmo RMA, por 

favor, não consolide a devolução na mesma Nota fiscal de Retorno. Não emita Notas fiscais para devoluções onde o 

CFOP indica que é um produto de reposição, ou seja, consumiveis. 

 

 

1 – Preencha com a informação : "Retorno" 
ou "Outras Saidas" 
 
2 – O Destinatário deve ser identico ao da 
unidade que emitiu a Nota Fiscal de entrega 
de atendimento do equipamento de troca em 
garantia. 
 
3 – Preencher o campo com a informação: 
"cliente retira". 
 
4 – A descrição deve ser exatamente a mesma 
utilizada na Nota fiscal emitida para 
atendimento do chamado. 
 
5 – CST deve ser copiada da Nota Fiscal 
entregue no atendimento do chamado. 
 
6 – Por favor, preencha com o codigo 5.949 
para São Paulo e 6.949 para outras àreas. 
 
7 – O valor dever ser copiado da Nota Fiscal 
que foi enviado no atendimento do chamado. 
Este valor não tem vincula com o valor da 
Nota fiscal de aquisição do equipamento. São 
duas operações distintas. 
 
8 – Clientes que são ME ou EPP não destacam 
impostos. 
 
9 – Por favor, sempre informar a referencia da 
Nota fiscal enviada no atendimento do 
chamado. No caso de empresas ME ou EPP, 
escrever  " Documento emitido por empresa 
optante pelo simples nacional". 
 

 

 

 



Como obter uma cópia da Nota Fiscal (PDF) 

 

O equipamento entregue no processo de troca em garantia inclui uma cópia fisica da Nota Fiscal. Adicionalmente, uma 

cópia electronica é enviada ao contato cadastrado em nosso Sistema. A cópia, também pode ser baixada utilizando os 

passos a seguir.   

 

Com a chave de acesso em mãos, acesse o endereço abaixo: 
http://www.danfeonline.com.br/ 
 

 
 

Opte a aba "CHAVE", entre com o código 
(chave de acesso) no campo indicado e 
clique em "Gerar DANFE em PDF”. 
 

 
 

Na próxima tela digite os caracteres de 
validação no campo informado. 
 

 
 

Na tela seguinte, clique no botão "Download 
do DANFE" e salve o arquivo em pdf no seu 
computador. 
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Como obter uma arquivo da Nota Fiscal (XML) 

 
Para obter o arquivo XML, é mandatório utilizer o certificado digital válido instalado em seu computador, lembrando 
que cada CNPJ emissor utiliza seu próprio certificado digital. 

 
Com a chave de acesso em mãos, acesse o endereço abaixo: 
https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta.aspx?tipoConsulta=completa&tipoContetip=XbSeqxE8pl8=  

 

 
 

Informe a chave de acesso da DANFE no 
campo solicitado, e depois digite o código da 
imagem ao lado, e clique em “Continuar” 

 

 
 

Role para baixo o cursor até o final das 
informações da NF e clique em “Download 
do documento” 

 
 

Clique em "OK" na janela.   
 
Depois disso, apenas confirme o uso do 
certificado e salve o arquivo XML no seu 
computador. 
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