Como gerar o arquivo MFD e TDM
nas impressora Fiscais Bematech
A Bematech disponibiliza em seu site um aplicativo chamado WinMFD2 que possibilita a geração do
arquivo MFD, nas impressoras fiscais matriciais e térmicas.
Em nosso site na seção de Download também é encontrado o aplicativo WinMFD2 para download.
Baixe e instale no computador onde se encontra a ECF.
A utilização deste aplicativo se dá da seguinte maneira:
1) Para impressoras fiscais térmicas com MFD
- No menu “Comunicação”, selecione a porta de comunicação (fig. 1) onde a impressora está conectada e
neste mesmo menu selecione o modelo da impressora (fig. 2).
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2) Gerando o arquivo intermediário MFD:
A primeira etapa é gerar o arquivo intermediário (MFD). Esse arquivo é usado como base para montar
os arquivos finais (TDM e MF).
Com o WinMFD aberto, clique em Comunicação, Download e Memória Fita-Detalhe:

Selecione o local de gravação do arquivo MFD. Esse arquivo deverá ser gravado como
c:\ecf\Download.MFD:

Selecione a opção Por Data e preencha os campos Data Inicial e Data Final, de acordo com o período
desejado, no exemplo o período é o mês de maio:

Será exibida a seguinte mensagem:

3) Gerando o arquivo TDM (O arquivo c:\ecf\ Download.MFD já deve estar gerado de acordo com o
período)
Para gerar o arquivo TDM vá em Arquivo, Sintegra e Registro Tipo E:

Clique no botão de arquivo do campo Origem:

Localize o arquivo MFD gravado anteriormente. Ex.: Preencha o campo nome com
C:\ecf\Download.MFD, clique em abrir:

A tela voltará preenchida de acordo com a figura a seguir. Clique no botão de arquivo do campo
Destino:

Preencha o campo nome com c:\ecf\TDM_MES_ANO.txt (onde MES é o mês por extenso e ANO é o
ano do período desejado), clique em Salvar:
A tela será apresentada da seguinte maneira:

Na seção de Informações preencha as datas, Inicial e Final, de acordo com o período desejado.
As informações a serem preenchidas nos campos Razão Social e Endereço deverão estar de acordo
com o cabeçalho da Leitura X da própria impressora:

Preencha também nesta tela o campo Cmd que é o tipo de arquivo, nesse caso selecione a opção 2 –
TDM.

Clique em Gerar Registros:

Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com nosso suporte.
Atenciosamente,
Equipe TechnoSystem
Suporte

