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

SAT x Multisoftware, para que o cliente utilize para fazer as importações de XML diretamente pelo 

webservice do Multisoftware.

1) Em Viagens – Viagens(Cte)

1.1) Tela de viagem
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1.2) Na aba 7 histórico, clicar botão MULTISOFTWARE.

1.3) Clica no botão Multisoftware aparecera uma tela para informar a data da busca dos XML.

Lembrando que a Multisoftware libera somente 100(cem) XML por consulta.
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1.4) Apos informar a data e clicar em OK, aparecera uma mensagem na tela da quantidade de 

viagem feitas e buscada no servidor da multisoftware.

1.5) Apos clica em OK, aparecera uma outra tela do XML(depende muito do cliente se deseja 

visualizar a tela) do XML buscado no servidor.
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1.6) Apos clicar em OK você devera informar a filial e unidade de embarque que será importado o 

XML.

1.7) Apos você clicar em OK nos dois campos, ira aparece a tela para informar a placa e motorista.

Lembrando que sempre pede para o cliente que emite o cte a informar a placa nas observaçoes no 

CTE/XML.
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1.8) Apos informar a placa e motorista, o sistema ira processar a importação e ira salvar 

automaticamente a viagem e o número do cte gerado e a série 300 utilizada pelo cliente contratado.

1.9) Importação concluída com sucesso.
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1.10) informações da aba 8 Cte, trazer como autorizado.

2) Em Viagens – Manifesto de Carga(MDFe).
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2.1) Tela de Manifesto de carga(MDFe)

2.2) Aba B- Complemento, clicar no botão MULTISOFTWARE.
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2.3) Clica no botão Multisoftware aparecera uma tela para informar a data da busca dos XML.

Lembrando que a Multisoftware libera somente 100(cem) XML por consulta.

2.4) Após informar a data e clicar em OK, aparecera uma mensagem na tela da quantidade de busca 

realizada ao servidor da multisoftware.

2.5) Após clicar em OK, mostrara na tela a mensagem do número gerado e a importação realizada.
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2.6) Importação concluída.

2.6.1) Tela principal

2.6.2) Aba 2. Viagens.
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2.6.3) Aba C. MDFe.
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