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CÓDIGO DE SEGURANÇA
DS-100i (SAT)
O Número de segurança do DS- 100i se encontra na etiqueta abaixo.
É de extrema importância não se desfazer deste código.

** Esta página pode ser recortada e guardada em um local seguro **
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1.

Apresentação

O DS-100i da Daruma é um SAT - CF-e (Sistema Autenticador de Cupons
Fiscais Eletrônicos) que substitui os atuais equipamentos ECF (Emissores de Cupom
Fiscal) para os comércios varejistas.
O Produto é robusto de fácil instalação e utilização. Ele simplifica o envio de
informações normalmente colhidas pelas impressoras fiscais (ECF).
1.1.

Características Técnicas
O DS-100i tem como características principais:
• Configuração de comunicação do DS-100i;
• Ativação do DS-100i;
• Vinculação Aplicativo Comercial;
• Consulta Status Operacional;
• Troca código de Ativação;
• Desbloqueio do DS-100i.

1.2.

Módulo de Comunicação
• Comunicação Ethernet - ETH.

1.3.

Composição do Hardware
• Unidade de processamento;
• Unidade de armazenamento;
• Bateria interna.

1.4.

Meio de operação do DS-100i
• Recebe comandos local via Aplicativo Comercial;
• Recebe comandos remotos Via WebService SEFAZ.

1.5.

Requisitos de Ambiente
• Computador com duas entradas USB;
• Sistema operacional: Windows XP, 7 ou 8 e Linux (Kernel 2.6.XX);
• Conexão com a Internet (acesso ao serviço DHCP).
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1.6.

Conteúdo da Embalagem
• Equipamento DS-100i;
• Cabo USB 2.0;
• Manual de Usuário;
• Cartão com o Código de Segurança;
• CD de Instalação (Arquivos DLL e Driver de comunicação com
Aplicativo Comercial).

1.7.

Cuidados de Manuseio
• Não colocar peso sobre o equipamento;
• A parte inferior do equipamento possui a etiqueta de identificação que
não deve ser removida.

2.

Instalação do Equipamento

O DS-100i realiza a comunicação e alimentação de energia através do cabo
USB (fornecido junto com o produto). O DS-100i deve ser conectado ao Computador
onde está instalado o Aplicativo Comercial.
Para realizar a instalação do equipamento, deve-se:
• Conectar o cabo USB ao equipamento e ao computador;
• Conectar o cabo da rede local ao equipamento e ao switch de acesso ao
serviço DHCP (Pode ser configurado para IP fixo).
Antes de ligar o equipamento DS-100i deve verificar se:
• O Serviço DHPC está ativo na rede local;
• O Cabo USB está conectado;
• O Cabo de rede local está conectado;
• A Internet está funcionando;
• Não existem restrições para acesso externo.
Obs.: Após ligar o DS-100i aguarde 30 segundos para finalizar o processo de
inicialização.
2.1

Servidores
SEFAZ

Diagrama de Conexão

Internet

Roteador do
Estabelecimento
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2.2.

Conexão de Cabos do DS-100i

CABO
REDE

CABO
USB

Roteador do
Estabelecimento

Computador
Aplicativo Comercial

2.3.

Descrição da sinalização por LED

Todas as conexões do DS-100i encontram-se no painel frontal. A
interface USB é do tipo B e serve de comunicação com o computador ou PDV
(ponto de venda) onde opera o Aplicativo Comercial. Através desta
interface também é derivada a alimentação de energia do DS-100i.
Os dois conectores RJ45 têm a finalidade de conectar o DS-100i à rede
ethernet do estabelecimento, para permitir que o DS-100i se comunique com
os servidores da SEFAZ. Como facilidade de instalação, o DS-100i possui um
switch ethernet integrado, oferecendo duas interfaces ethernet para conexão à
rede e ao computador, caso seja necessário.
As sinalizações identificadas no painel frontal do DS-100i seguem
conforme tabela a abaixo:
LED
LIG

OPE/AC

COR

FUNÇÃO

VERDE

Equipamento Energizado: equipamento ligado a
energia.

VERDE

Led Aceso: Equipamento Operante (pronto para
operar).
Led Piscando : Equipamento Comunicando com o
Aplicativo Comercial (identificação do momento em
que o AC e o DS-100i estão trocando informações)
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LED

COR

REDE

VERDE

Equipamento Comunicando com a Rede Local do
estabelecimento, pronto para comunicação com o
gateway da rede IP local do estabelecimento.

VERDE

Equipamento Comunicando com a SEFAZ
(Comunicação com a SEFAZ através do Web
service de Status). Led aceso: Conseguiu acesso ao
servidor da SEFAZ. Led piscando: mostra o
momento da comunicação com o servidor.

P/CFe

VERDE

Led aceso: Parametrização instalada, indicativo de
que o arquivo de parametrização de uso foi
carregado com sucesso pelo DS-100i.
Led piscando: CF-e-SAT pendente de transmissão:
existência de um ou mais CF-e-SAT na memória do
DS-100i ainda não transmitidos para a SEFAZ.

BLOQ

VERDE

Equipamento Bloqueado.

SUP

VERDE

Suporte.

SEFAZ

3.

FUNÇÃO

Instalação do Driver do DS-100i

Para a instalação do driver no Computador é preciso estar logado como
‘Administrador’ do sistema operacional.
Todos os arquivos necessários para a instalação como driver USB e DLL estão
incluídos no CD que acompanha o produto.
Insira o CD recebido com o Kit do usuário em seu computador e execute o
arquivo ‘Driver_SAT.exe’ instalador do driver. Ao executar será aberta a tela de início
do software de instalação, clique na opção ‘Avançar’.
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Na janela seguinte, clique em ‘Eu Concordo’ e logo após clique na opção
‘Avançar’.

Na seqüência clique em ‘Instalar’ e aceite a instalação.

Após a instalação do driver, conectar o cabo da USB do DS-100i na entrada
USB do seu computador e abra o ‘Gerenciador de Dispositivos’ do Windows e localize
o item ‘Gadget Serial’ (normalmente encontrado abaixo do item ‘Outros Dispositivos’).
Clique com o botão direito do mouse sobre o item ‘Gadget Serial’ e, em
seguida, clique em ‘Atualizar Driver’.
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Em ‘Propriedades’, selecione ‘Atualizar Driver’.
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Em seguida, selecione a opção ‘Procurar Software de Driver no Computador’.

Na próxima janela, selecione ‘Permitir que eu escolha em uma lista de drivers
de dispositivos no computador’. Conforme imagem abaixo:
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Selecione a opção ‘Portas (COM e LPT).

Na janela aberta, clique em ‘Com Disco’.
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Enfim, selecione o arquivo ‘DS-100i’ e clique na opção ‘Avançar’.

Em seguida a instalação do driver estará finalizada.

4.

Código de Segurança do DS-100i

O Número de segurança do DS- 100i está em uma etiqueta fornecida junto
com o equipamento.
A seguir um exemplo de como este código é representado:
900005522-37 = CNN5YU7ZJKHLDBGY2ICD67HO4UWJCW8U
Interpretação:
• Número de série: 900005522-37
• Número de segurança: CNN5YU7ZJKHLDBGY2ICD67HO4UWJCW8U
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5.

Instalação do Software do DS-100i (SAT)

O software Daruma do SAT DS-100i é auto-executável. Ou seja, não é
necessário a instalação para ser utilizado.

6.

Configuração de rede

É necessário que o DS-100i esteja conectado a rede de internet para ser
realizado a ativação junto a SEFAZ.
O cabo de rede ethernet pode ser conectado em qualquer uma das duas
entradas RJ45 disponíveis. Podendo ser o outro conector utilizado como um hub
(fornecedor de rede) para o computador. Conforme demonstração abaixo:

CABO
REDE

Internet

7.

CABO
REDE

Roteador do
Estabelecimento

Computador
Aplicativo Comercial

Utilização do Tool DS-100i (SAT)

O SAT deve estar ligado ao computador via USB e ambos conectados à
internet. Ao conectar o SAT na porta USB ele será ligado e inicializado de forma
automática. O ToolSat da Daruma utiliza a DLL ‘SAT.dll’.
Com o SAT iniciado, os leds ‘LIG.’ e ‘OPE/AC’ estarão acesos. E caso o SAT
encontre conexão com a internet, o led ‘REDE’ também ficará aceso. O DS-100i já sai
de fabrica configurado para conexão via DHCP.
7.1.

Vinculação do SAT

É necessário, primeiramente, realizar a vinculação do SAT no site do
SEFAZ. Utilizando o número de série do equipamento, CNPJ e inscrição
estadual do possuidor, tipo de regime tributário do possuidor e demais
configurações.
7.2.

Consulta ao SAT
Antes de iniciar o tool de ativação do DS-100i, é necessário editar o
16
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arquivo ‘comdev.dat’ e indicar em qual porta o SAT esta conectado. A
informação da porta COM pode ser obtida através do ‘Gerenciador de
Dispostivos’ do computador.
O arquivo ‘comdev.dat’ pode ser editado através do ‘bloco de notas’.

Após a configuração da porta de comunicação do SAT, abrir o tool para
inicio da ativação.
Com o Tool aberto, ir até a aba ‘Consultas’ e acessar a sub-aba
‘Consulta ‘S@T’ e clicar no botão ‘Consultar’. Através deste comando,
podemos saber se o SAT já esta em operação.
Acessando a sub-aba ‘Consultar Status Operacional’, podemos
consultar as configurações do SAT como número de série, tipo de conexão,
número de IP, número de Mac Address, e outras informações.

7.3.

Configuração de rede

Acessando a aba ‘Ativação’, na sub-aba ‘Configuração de Rede’ é
possível configurar as opções de rede. Caso a conexão utilizado seja DHCP,
essa configuração não é necessário, pois o SAT já tem como padrão o modo
DHCP.
Para realizar a configuração de rede, basta apenas importar o arquivo

17

DMO 1127-002

.xml diretamente no tool através do botão ‘Procurar’ e em seguida clicar
no botão ‘Enviar’ para realizar a configuração.
Lembrando que este arquivo .xml de configuração de rede pode ser
criado seguindo a legislação.

7.4.

Ativação do SAT

Ao acessar a aba ‘Ativação’ e a sub-aba ‘Ativação’, no campo ‘Tipo de
Certificado’ selecionar a opção desejada. Atualmente o DS-100i trabalha
apenas com ‘AC-SAT’.
No campo ‘Ambiente’, selecionar a opção ‘Produção’. Conforme
demonstração abaixo:
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No campo ‘Código de Ativação S@T’ digitar o código escolhido. E no
campo abaixo ‘Confirmação do Código de Ativação do S@T’, repetir
novamente o numero de ativação escolhido.

No campo ‘CNPJ’, digitar o numero do CNPJ do possuidor do SAT. E na
seqüência no campo ‘UF’ selecionar a unidade federal a ser utilizada, conforme
imagem abaixo:

Confirmar a ativação do pressionando o botão ‘Ativar’. Ao realizar com
sucesso a ativação o led ‘SEFAZ’ e ‘P/CFe’ ficará aceso, no campo ‘Log da
Comunicação’ surge a mensagem ‘ATIVADO CORRETAMENTE’ e no campo
‘Código de Ativação do S@T’ irá aparecer o código de ativação escolhido.
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7.5.

Teste Fim-a-Fim

Dentro da aba ‘Ativação’, acessar a sub-aba ‘Teste Fim-a-Fim’ abrir um
modelo de venda, com extensão .xml através do botão ‘Procurar’ no campo
‘Adicionar Dados de Venda’. Lembrando que o DS-100i apenas aceita arquivos
.xml na versão 0.7.
Clicar no botão ‘Enviar’ para realizar o teste fim-a-fim. E no campo ‘Log
de Comunicação’, no fim do campo, observar a confirmação do teste.

7.6.

Associar Assinatura

Entrar na aba ‘Ativação’ e acessar a sub-aba ‘Associar Assinatura’. No
campo ‘CNPJ Software House’ digitar o número do CNPJ do fornecedor do
software house e no campo ‘CNPJ Contribuinte’ digitar o numero do CNPJ do
possuidor.
No campo ‘Assinatura AC’, clicar no botão ‘Procurar’ e abrir o arquivo
.xml fornecido pelo software house e na seqüência clicar no botão ‘Enviar’.
Aguardar o envio das informações para o servidor.
Ao término da associação, no campo ‘Log da Comunicação’, observar a
mensagem de confirmação ‘ASSINATURA DO AC REGISTRADA’ e o SAT
automaticamente será reiniciado.
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7.7.

Bloqueio / Atualização

Na aba ‘Ativação’, entrar na sub-aba ‘Bloqueio/Atualização’ no botão
‘Bloquear SAT’ temos a opção de realizar o bloqueio temporário já agendado
para o SAT através do site da fazenda.
E no botão ‘Atualização’ temos a opção de solicitar manualmente a
atualização do SAT, caso houver atualização disponível.
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8.

Simulação de Venda

Para realizar uma simulação de venda, utilizando o tool do SAT DS-100i, devese acessar a aba ‘Vendas’, em seguida acessar a sub-aba ‘Venda’.
No campo ‘Adicionar Dados de Venda’ clicar no botão ‘Procurar’ e abrir um
arquivo .xml com a simulação de venda a ser realizada. Lembrando que o SAT
suporta arquivos .xml na versão 0.7.
Com o arquivo aberto, clicar no botão ‘Enviar’ e conferir ao final do campo ‘Log
da comunicação’ a confirmação da simulação venda com sucesso.

Para emitir o cupom, é necessário converter a resposta no campo ‘Log de
Comunicação’ para base 64 utilizando o software house.

9.

Manutenção
9.1.

Extrair Logs

Dentro do tool, acessar a aba ‘Manutenção’ e em seguida a sub-aba
‘Extrair Logs’. Ao clicar no botão ‘Extrair Logs’ será emitido um log em base 64
que deverá ser interpretada pelo software house.
9.2.

Troca de Código de Ativação

Acessar no tool a aba ‘Manutenção’, em seguida a sub-aba ‘Troca de
Código de Ativação’. Dentro da aba, selecionar no campo ‘Opção’ qual código
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deseja trocar. No campo ‘Novo Código de Ativação’, digitar o novo código a ser
utilizado e no campo ‘Confirmação do Código de Ativação’ digitar o código
atual. Clicar no botão ‘Enviar’.
O código de ativação será alterado.

10. Modelo CFe Fictício
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CFe>
<infCFe versaoDadosEnt="0.07">
<ide>
<CNPJ>00000000000000</CNPJ>
<signAC>000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000</signAC>
<numeroCaixa>001</numeroCaixa>
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</ide>
<emit>
<CNPJ>24492886000104</CNPJ>
<IE>111111111111</IE>
<IM>123123</IM>
<cRegTribISSQN>1</cRegTribISSQN>
<indRatISSQN>N</indRatISSQN>
</emit>
<dest></dest>
<det nItem="1">
<prod>
<cProd>01</cProd>
<xProd>Chocolate</xProd>
<NCM>85447030</NCM>
<CFOP>5001</CFOP>
<uCom>un</uCom>
<qCom>1.0000</qCom>
<vUnCom>2.000</vUnCom>
<indRegra>A</indRegra>
</prod>
<imposto>
<ICMS>
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<ICMS00>
<Orig>0</Orig>
<CST>00</CST>
<pICMS>5.00</pICMS>
</ICMS00>
</ICMS>
<PIS>
<PISAliq>
<CST>01</CST>
<vBC>1.00</vBC>
<pPIS>1.0000</pPIS>
</PISAliq>
</PIS>
<COFINS>
<COFINSAliq>
<CST>01</CST>
<vBC>1.00</vBC>
<pCOFINS>1.0000</pCOFINS>
</COFINSAliq>
</COFINS>
</imposto>
</det>
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<total>
</total>
<pgto>
<MP>
<cMP>01</cMP>
<vMP>2.00</vMP>
</MP>
</pgto>
</infCFe>
</CFe>

11. Especificações Técnicas
• Dimensões
- 140mm x 125mm x 35mm (L x P x A).
• Condições ambientais
- Temperatura: 5° C a 60 ° C;
- Umidade relativa: 10% a 90%, sem condensação.
• Acabamento Gabinete
- Plástico ABS (Preto).
• Peso
- 250g.
• Duração da Bateria
- Mínimo de 10 anos (desligado).
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• Memória Flash
- 4GB.
• Memória RAM
- 512MB.
• Potência
- 1,9W.
• Consumo
- 370mA.
• Retenção de Dados (Flash)
- 10 anos.
• Alimentação
- 5V (Via USB).
• Interfaces Disponíveis
- Conector USB 2.0 (Tipo B);
- Dois Conectores RJ-45 (100Mhz, UTP IEE 802.3).
• Certificação
- AC/SAT.

12. Dúvidas
Caso haja dúvidas entre em contato com o SAC DARUMA através do telefone
0800 772 5060, ou através do nosso suporte via web no endereço:
www.daruma.com.br
Dúvidas, consultas a legislação vigente e acesso a documentos técnicos do
projeto SAT acesse a página da Secretaria da Fazenda através do endereço:
www.fazenda.sp.gov.br/sat
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ANOTAÇÕES
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ANOTAÇÕES
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Todas as marcas mencionadas são de propriedade de seus respectivos desenvolvedores/fabricantes - imagens ilustrativas.

0800 772 5060
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