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MANUAL INTEGRAÇÃO SAT X TRAFEGUS 

 

O Objetivo deste documento é mostrar como fazer a configuração para funcionar a integração 

SAT x Trafegus, para que o cliente utilize para fazer os cadastros de proprietário, motorista e 

veículo, importação de rotas e posteriormente solicitando o monitoramento através dos 

WebServices da Trafegus. 

Cadastro de Proprietário 

Este método é utilizado para cadastro de proprietário na Trafegus ou importar o código se já 

estiver cadastrado, para este fim vá em TabelasProprietários: 

 

Já na tela do cadastro do proprietário vá na aba C.Gerenciadora de Risco, clique no botão 

“Envia cadastro Gerenciadora”, selecionando a opção “Trafegus”: 
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MANUAL INTEGRAÇÃO SAT X TRAFEGUS 

 

Após clicar em OK, o SAT tentará comunicar com o webservice da Trafegus, caso não houver 

nenhum dado faltante vai aparecer a seguinte mensagem: 

 

Se o proprietário já estiver cadastrado na Trafegus o retorno será diferente conforme abaixo, 

mas logo depois dará a mesma mensagem acima e automaticamente será criado um cadastro 

com o código externo do xml de retorno: 

  

 

 Cadastro de Motorista 

Este método é utilizado para fazer o cadastro do Motorista na Trafegus ou importar o código 

se já estiver cadastrado, para isso vá em Tabelas Motoristas: 
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Na tela do cadastro do motorista vá na aba C.Gerenciadora de Risco, clique no botão “Envia 

cadastro Gerenciadora”, selecionando a opção “Trafegus”: 

 

Após clicar em OK, o SAT tentará comunicar com o webservice da Trafegus, caso não houver 

nenhum dado faltante vai aparecer a seguinte mensagem: 

 

Se o motorista já estiver cadastrado na Trafegus o retorno será diferente conforme abaixo, 

mas logo depois dará a mesma mensagem acima e automaticamente será criado um cadastro 

com o código externo do xml de retorno: 
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Cadastro de Veículo 

Este método é utilizado para cadastrar o veículo na Trafegus ou importar o código se já estiver 

cadastrado, para isso vá em TabelasVeículosCadastro Completo: 

 

Na tela do cadastro dos veículos vá na aba H.Ger. de Risco, clique no botão “Envia cadastro 

Gerenciadora”, selecionando a opção “Trafegus”: 

 

 

Após clicar em OK, o SAT tentará comunicar com o webservice da Trafegus para fazer o 

cadastro e associar o veículo ao transportador, caso não houver nenhum dado faltante vai 

aparecer a seguinte mensagem: 
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Se o veículo já estiver cadastrado na Trafegus o retorno será diferente conforme abaixo, mas 

logo depois dará a mesma mensagem acima e automaticamente será criado um cadastro com 

o código externo do xml de retorno: 

 

 

Importação de Rotas de viagem 

Este método é utilizado para fazer a importação das rotas cadastradas na Trafegus para o SAT, 

ou seja, anteriormente o cliente deverá cadastrar todas as possíveis rotas na Trafegus e 

importar para o SAT antes de fazer a solicitação de monitoramento. Poderá fazer isso pela 

própria tela de viagem, clicando no botão “Rota Operadora”: 

 

Selecione Trafegus: 

 

Assim que clicar em OK, o SAT vai importar até 100 rotas que forem encontradas para a 

transportadora, quando finalizar vai aparecer a seguinte mensagem: 
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Todas as Rotas serão cadastradas com o nome “Trafegus” na frente da descrição e com o 

código externo informado: 

 

Por fim edite a viagem e informe a rota que foi importada: 

 

 

Solicitação de Monitoramento 

Este e o método principal, utilizado para solicitar o monitoramento com todos os códigos 

fornecidos pelos procedimentos anteriores, para isso, na tela de viagem, basta clicar no botão 

“Solicitar Monitoramento”: 

 

Selecione a Trafegus: 
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Segundo a Trafegus, a própria gerenciadora de risco deve associar o veículo ao terminal, mas 

pode ser necessário que o SAT tenha que fazer isso (neste caso informe o número do terminal 

no campo de Obs.: na aba H.Ger. de Risco do cadastro do veículo), por isso também foi criado 

o método para associação do veículo ao terminal, portanto só clique em “Sim”na mensagem 

abaixo se realmente for necessário: 

 

Após informe os dados que que foram tratados entre o cliente e a gerenciadora de risco e 

confirme: 

 

Por fim, aparecerá a mensagem abaixo e o SAT gravará o código da Solicitação de 

Monitoramento no campo ID Viagem: 

    


