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O Objetivo deste manual é mostrar como fazer o envio de dados para o servidor da TECNOLOG,

para que informações de Conhecimento de Viagens, do sistema SAT, sejam enviados para o sistema

Darwin possa fazer o cálculo de dados de telemetria, tais como, excessos de velocidade, consumo,

km percorrido, condução econômica etc.

Cadastro de Viagens.

Este método é utilizado para enviar os dados para integração com o sistema DARWIN de viagens

(Conhecimento - CT-e).

Já na tela de conhecimento com o mesmo já AUTORIZADO, vá na aba 4. Observações.

Clique no Botão Alterar ,  e depois no botão .

Seleciona a opção DARWIN, conforme a imagem abaixo.

Após selecionar a operadora, Clicar no botão .
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Selecionar  a  opção  LOGIN  e  clicar  em OK,  e  SAT tentará  comunicar  com o  webservice  da

TechnoLog, com o Usuário e senha configurado no cadastro da empresa.

Caso não houver nenhum dado faltante vai aparecer a seguinte mensagem:
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True – Verdade(valido), então a mensagem ira aparece como token gerado com sucesso.

TOKEN e valido por 6 Horas.

Após  isso,  clica  novamente  no  botão    e  selecionar  novamente  a  operadora

DARVIN para enviar a viagem ao servidor da TECNOLOG, conforme o exemplo abaixo.
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Após  selecionar  o  operadora  DARVIN,  selecionar  a  opção  de  SETVIAGEM  para  enviar  a

TECNOLOG(WebServices).

Se não houver nenhum erro, a mensagem será de Viagem Enviada com Sucesso, ou seja, não houver

erro, conforme a imagem abaixo.
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Após o retorno da mensagem, tera que ser enviado para o servidor da TECNOLOG, o Fechamento

da viagem, conforme a imagem abaixo.

Selecionar a opção de ALT Viagem para que seja enviado o tipo de documento, conforme a imagem

abaixo.

5



  MANUAL DE INTEGRAÇÃO SAT X DARWIN – Cliente
                                                        Criado em: 20/06/2018          atualizado em:  20/06/2018

Após selecionar ALTVIAGEM, ira aparece um outro filtro para cancelamento, e fechamento de

viagem, conforme a imagem abaixo.

Se não retornar nenhum erro, a mensagem sera Viagem alterada com Sucesso, conforme a imagem

abaixo.
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