Documentação
WebService de Interfaces
Histórico de alterações
Versão

Data

Quem

Obs

0

16/05/2012

Cid – USS

Criação

1

05/07/2012

Edu – USS

Figura, ok_interface e novo layout

2

14/08/2012

Cid – USS

ConsultaEstoqueParcial – Remoção dos campos ID_CIA, PZ_DISP,
IN_BONIFICADO, IN_CONSIGNADO. consultaTracking – Inclusão do campo
LINK_NFE. Alteração do campo P_ID_PEDIDO para P_ID_ENTREGA.
EnviaPedido – Remoção do campo P_PZ_VENCIMENTO. ConsultaItens –
Remoção dos campos
<MODELO_FABRIC/><TP_ABC/><CNPJ_FILIAL_VENDA><ID_NBM><SEQ_NB
M><NBM_NOME><IN_MONTAGEM><ORIGEM><COD_ORIGEMID=""><ID_
ORIGEM/></ORIGEM>
Tamanho dos campos de departamento, setor, família e subfamília

3

16/08/2012

Cid – USS

Alteração do método enviaPedido. Não recebe mais xml, recebe um objeto
Pedido com os campos nomeados.
Inclusão do método importaVales.
Inclusão da criptografia Base64 nos campos usuário e senha de todos os
métodos.

4

23/08/2012

Cid – USS

consultaItens – Inclusão do campo COD_FORNEC, IN_GERAL. Retirei a
obrigatoriedade do campo ID_ITEM_PAI.

5

28/08/2012

Cid – USS

consultaEstoqueParcial – Remoção do parâmetro data.

6

25/09/2012

Cid – USS

Inclusão de novo serviço analisePagamento

7

24/10/2012

Cid- USS

Inclusão da descrição do campo TP_ITEM de consultaItem

8

30/10/2012

Cid – USS

Inclusão da tag COD_TERC em consultaItem

9

12/11/2012

Cid-USS

Inclusão da tag PR_MEDIO em consultaItem

10

29/11/2012

Cid-USS

Retirada da observação (Valor deve ser multiplicado por 100), de todas as
interfaces que trabalham com valor.

11

30/11/2012

Cid-USS

Inclusão de tamanho dos campos do serviço analisePagamento

12

14/01/2013

Cid-USS

Alteração da URL do WSDL de homologação.

13

27/02/2013

Cid-USS

Inclusão das especificações no serviço consultaItens

14

12/03/2013

Cid-USS

Inclusão da tag MODELO_FABRIC no serviço consultaItens

15

14/03/2013

Cid – USS

Inclusão do campo PEDC_PED_LOJA no serviço consultaTracking.
Inclusão do campo P_PED_LOJA no objeto cabeçalho do serviço
enviaPedido.

16

19/03/2013

Cid-USS

Inclusão de novo campo PEDC_PED_CLIENTE no serviço consultaTracking.

17

19/03/2013

Cid-USS

Novo serviço, consultaEstoqueTotal, traz o estoque total, sempre que
solicitado.
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18

19/03/2013

Cid-USS

Inclusão do campo P_ORIGEM_INTERFACE no objeto cabeçalho do serviço
enviaPedido

19

11/04/2013

Cid-USS

Inclusão de novo meio de pagamento, 13 (Cupom), e campo P_NU_CUPOM
no serviço enviaPedido

20

21/06/2013

Cid – USS

Inclusão de novo tipo de entrega, 5 – Entrega agendada – no serviço
enviaPedido

21

10/07/2013

Cid – USS

Alteração da url de produção.
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WSDL do Serviço
Homologação
Pedido: http://a.uniconsult.com.br:9005/esigesaasws/services/CPPedido?wsdl
Pagamento: http://a.uniconsult.com.br:9005/esigesaasws/services/CPPagamento?wsdl

Produção
Pedido: http://services.esige.uniconsult.com.br/esigesaasws/services/CPPedido?wsdl
Pagamento: http://services.esige.uniconsult.com.br/esigesaasws/services/CPPagamento?wsdl

Esquema Geral

Pedido de venda

Itens

Estoque

Loja
Tracking de pedidos

eSIGE
PME

Entregas

Vales
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Descrição dos serviços do WebService (CPPedido)
consultaItens
Este método exporta o cadastro dos itens para a loja. Somente os itens cadastrados ou
alterados desde a última chamada serão disponibilizados.
Parâmetros:





Integer idCia (id da companhia)
Integer maxReg (quantidade máxima de registros a ser retornada)
String usuario (usuário definido pela uniconsult e passado para o cliente do serviço.
Criptografado utilizando Base64)
String senha (senha definida pela uniconsult e passada para o cliente do serviço.
Criptografado utilizando Base64)

O serviço retorna os dados em formato XML como string:
Tag
<CADASTRO>
<ITEM ID_ITEM="">
<ID_ITEM_PAI />
<IN_GERAL />
<COD_TERC />

Tipo
9(9)
9(9)
X(1)
X(50)

<TP_ITEM>
X(1)

<IN_FISICO_VIRTUAL_NP />

X(1)

<OPERACAO />

X(1)

Uniconsult - Confidencial

(PK) Código do item (SKU)
Código do item (SKU) pai
Informa de o produto é pai ou agrupador = “S” ou se pode ser
vendido = “N”
Código alternativo do item
[P] Produto
[N] Não Produto

<TP_NAO_PRODUTO />

<NOME />
<COD_FORNEC />
<DEPARTAMENTO />
<NOME_DEPARTAMENTO />
<SETOR />
<NOME_SETOR/>
<FAMILIA />
<NOME_FAMILIA />
<SUBFAMILIA />
<NOME_SUBFAMILIA />
<UNIDADE />
<IN_BRINDE />
<DT_LANCTO />
<QT_PREVENDA />
<PZ_CROSSDOCKING />
<ALTURA />
<LARGURA />
<COMPRIMENTO />
<PESO_UNITARIO />
<TP_TRANSP />

Descrição

X(50)
X(50)
9(9)
X(50)
9(9)
X(50)
9(9)
X(50)
9(9)
X(50)
X(2)
X(1)
X(10)
9(8)
9(3)
9(15,6)
9(15,6)
9(15,6)
9(15,6)
9(1)

Preenchido somente quando tp_item = N
[V] Vales
[D] Download
[E] Instalação de Equipamentos
Preenchido somente quando tp_item = N
[F] Físico, [V] Virtual
Operação do Cadastro do Item:
“N” – Novo Item;
“A” – Alteração do Cadastro.
Descrição do item
Código do Item do fornecedor
Departamento
Descrição do departamento
Setor
Descrição para o setor
Família
Descrição para a família
Subfamília
Descrição para a subfamília
Unidade de medida (UN, PC, etc.)
Indicativo se o item é um Brinde: Sim ou Não
Data de lançamento do item que é pré-venda
Quantidade de estoque disponível para o item que é pré venda
Prazo Operacional do XD cadastrado para o item
Altura da embalagem unitária, em metros
Largura da embalagem unitária, em metros
Comprimento da embalagem unitária, em metros
Peso unitário da embalagem unitária, em Kg
Tipo de Transporte deste item:
1 – Leve (courrier)
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<OK_FISCAL />

X(1)

<PZ_GAR_FORN />

9(2)

<PR_MEDIO/>
<EAN>
<COD_EAN />
</EAN>
<GARANTIA>
<ITEM_GARANTIA ID="">
<PZ_GARANTIA />

<NOME_ITEM_GARANTIA />
<VL_GARANTIA />

N(13)

9
9

X(50)
9(13,2)

</ITEM_GARANTIA>
</GARANTIA>
<SITUACAO />

X(1)

<DT_CADASTRO />

X(10)

<DT_ATU_SITUACAO />

X(10)

<MODELO_FABRIC/>
<ESPECIFICACOES>
<ESPECIFICACAO>
<ID_ESPECIFICACAO/>
<NOME_ESPEFICICACAO/>
<ID_DOMINIO/>
<NOME_DOMINIO/>
</ESPECIFICACAO>
</ESPECIFICACOES>
</ITEM>
</CADASTRO>

2 – Pesado (embarcador)
Indica se o item já foi revisado pela área fiscal. Pode ser: [S]im ou
[N]ao
Itens sem OK fiscal não podem ser comprados nem vendidos.
Prazo de Garantia informado pelo Fornecedor.
Quando o item possuir Garantia estendida, esta informação se
torna obrigatória
Custo médio do item
Todos os EANs que o item possui.

SKU da Garantia Estendida (Item gerado para a Garantia Estendida)
Prazo da Garantia Estendida que será comercializada (em meses).
Sempre deverá ser considerado o inicio deste prazo após o termino
da Garantia do fornecedor.
Descrição do item de garantia
Valor que a Garantia será comercializada.
O Back Office não consiste este valor no envio do Pedido pelo Site.

X(50)

Situação do Item:
“A” – Aberto (O Site poderá utilizar este cadastro);
“C” – Cancelado (O Site não poderá mais utilizar este cadastro).
Data de inclusão do item no sistema.
Formato: aaaa-mm-dd
Data de atualização do cadastro do item.
Formato: aaaa-mm-dd
Modelo do item

9(4)
X(50)
9(4)
X(50)

Código da especificação do item
Nome da especificação do item
Código do valor da especificação
Valor da especificação

Exemplo de utilização em java utilizando Apache Axis®
Service service = new Service();
Call call;
call = (Call) service.createCall();
String retorno = "";
call.setTargetEndpointAddress( new java.net.URL("http://201.6.155.86:9005/cppedido/services/CPPedido"));
call.setOperationName( new QName("http://wrappedarray/", " consultaItens") );
call.addParameter("arg1", org.apache.axis.Constants.XSD_INTEGER, javax.xml.rpc.ParameterMode.IN);
call.addParameter("arg2", org.apache.axis.Constants.XSD_INTEGER, javax.xml.rpc.ParameterMode.IN);
call.addParameter("arg3", org.apache.axis.Constants.XSD_STRING, javax.xml.rpc.ParameterMode.IN);
call.addParameter("arg4", org.apache.axis.Constants.XSD_ STRING, javax.xml.rpc.ParameterMode.IN);
call.setReturnType(org.apache.axis.Constants.XSD_STRING);
retorno = (String) call.invoke( new Object[] { idCia, maxReg, usuario, senha} );
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consultaEstoqueParcial
Este método de consulta de estoque disponibiliza as informações do estoque alteradas desde a
data/hora informada. O controle da data é feito pelo sistema: o sistema usará a data/hora da
última consulta feita pelo cliente, garantindo que todas as informações de alterações de
estoque sejam enviadas.
Parâmetros:
Integer idCia (id da companhia),
String usuario (usuário definido pela uniconsult e passado para o cliente do serviço.
Criptografado utilizando Base64),
String senha (senha definida pela uniconsult e passada para o cliente do serviço. Criptografado
utilizando Base64),
O serviço retorna os dados em formato XML como string:
Tag
<ESTOQUE>
<ITEM ID_ITEM="">
<ESTABELECIMENTO />
<QTDE />
<DT_DISP/>

Tipo
9(9)
X(1)
X(50)
X(50)

Descrição
Código do SKU no SIGE (FK)
Código do Estabelecimento da Empresa (FK).
Quantidade disponível
Se esta data for enviada nula o sistema enviará os itens alterados a partir
da última chamada da interface feita por esta loja. dd/mm/aaaa

</ITEM>
</ESTOQUE>

Exemplo de utilização em java utilizando Apache Axis®
Service service = new Service();
Call call;
call = (Call) service.createCall();
String retorno = "";
call.setTargetEndpointAddress( new java.net.URL("http://201.6.155.86:9005/cppedido/services/CPPedido"));
call.setOperationName( new QName("http://wrappedarray/", "consultaEstoqueParcial") );
call.addParameter("arg1", org.apache.axis.Constants.XSD_INTEGER, javax.xml.rpc.ParameterMode.IN);
call.addParameter("arg2", org.apache.axis.Constants.XSD_STRING, javax.xml.rpc.ParameterMode.IN);
call.addParameter("arg3", org.apache.axis.Constants.XSD_STRING, javax.xml.rpc.ParameterMode.IN);
call.setReturnType(org.apache.axis.Constants.XSD_STRING);
retorno = (String) call.invoke( new Object[] { idCia, usuario, senha } );

consultaEstoqueTotal
Este método de consulta de estoque disponibiliza as informações do estoque sem o controle
de acesso, sempre que chamado retorna a situação de todo o estoque.
Parâmetros:
Integer idCia (id da companhia),
String usuario (usuário definido pela uniconsult e passado para o cliente do serviço.
Criptografado utilizando Base64),
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String senha (senha definida pela uniconsult e passada para o cliente do serviço. Criptografado
utilizando Base64),
O serviço retorna os dados em formato XML como string:
Tag
<ESTOQUE>
<ITEM ID_ITEM="">
<ESTABELECIMENTO />
<QTDE />
<DT_DISP/>

Tipo
9(9)
X(1)
X(50)
X(50)

Descrição
Código do SKU no SIGE (FK)
Código do Estabelecimento da Empresa (FK).
Quantidade disponível
Se esta data for enviada nula o sistema enviará os itens alterados a partir
da última chamada da interface feita por esta loja. dd/mm/aaaa

</ITEM>
</ESTOQUE>

Exemplo de utilização em java utilizando Apache Axis®
Service service = new Service();
Call call;
call = (Call) service.createCall();
String retorno = "";
call.setTargetEndpointAddress( new java.net.URL("http://201.6.155.86:9005/cppedido/services/CPPedido"));
call.setOperationName( new QName("http://wrappedarray/", "consultaEstoqueTotal") );
call.addParameter("arg1", org.apache.axis.Constants.XSD_INTEGER, javax.xml.rpc.ParameterMode.IN);
call.addParameter("arg2", org.apache.axis.Constants.XSD_STRING, javax.xml.rpc.ParameterMode.IN);
call.addParameter("arg3", org.apache.axis.Constants.XSD_STRING, javax.xml.rpc.ParameterMode.IN);
call.setReturnType(org.apache.axis.Constants.XSD_STRING);
retorno = (String) call.invoke( new Object[] { idCia, usuario, senha } );
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enviaPedido
Método disponibilizado para receber os pedidos de venda, juntamente com os dados do
cliente e de pagamento.
Parâmetros:
Objeto Pedido (com o cabeçalho, itens e pagamentos do pedido):
<PEDIDO>

Credencial:
Tag
<CREDENCIAL>
<USUARIO />
<SENHA />
</CREDENCIAL>

Tipo

Req

X(255)
X(255)

X
X

Tipo

Req

9(9)
9(9)
X(30)
D
D

X
X

<P_ID_UNINEG/>
<P_ID_CANAL/>

9(9)
X(4)

X
X

<P_IP_ORIGEM/>
<P_ORIGEM_INTERFACE/>
<CLIENTEFAT>
<P_ID_TIPCLIE_FAT/>

X(30)
X(2)

Descrição
Usuário criptografado
Senha criptografada

Cabeçalho do pedido:
Tag
<CABECALHO>
<P_ID_CIA />
<P_PED_CLIENTE />
<P_PED_LOJA />
<P_DT_EMISSAO/>
<P_DT_INCLUSAO/>

X
X

9(9)

X

<P_ID_CLASF_CLIENTE_FAT/>

9(9)

X

<P_ID_CLIENTE_FAT/>
<P_INSEST_FAT/>

9(14)
X(18)

X

<P_NOME_FAT/>
<P_DT_NASC/>
<P_SEXO/>
<P_RG/>
<P_TEL_RESIDENCIAL/>
<P_TEL_CELULAR/>
<P_TEL_COMERCIAL/>
<P_FAX_FAT/>
<P_EMAIL_FAT/>
<P_LOGRADOURO_FAT/>
<P_NUMERO_FAT/>
<P_COMPL_FAT/>
<P_BAIRRO_FAT/>

X(40)
D
X(1)
X(20)
X(15)
X(15)
X(15)
X(15)
X(45)
X(60)
9(6)
X(50)
X(50)

X
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Descrição
ID da companhia
(PK) Número do pedido de venda (cliente)
Número do pedido na loja
Data da emissão do pedido na webstore dd/mm/aaaa
Data de inclusão do pedido no SIGE (com hora/minuto) dd/mm/aaaa
HH:mm:ss
Unidade de negócio
Canal de Venda. Os canais de venda são previamente cadastrados no
eSige (FK)
IP de origem do pedido
Indica a origem do pedido, fixo LW
Tipo de cliente de faturamento (FK)
1 – Pessoa Jurídica no país
2 – Pessoa Física no país
3 – Pessoa no exterior
Classificação de cliente
0 – Normal
1 – VIP
2 - crítico
CPF/CNPJ do cliente de faturamento
Inscrição estadual do endereço de faturamento.
(Obrigatório somente para p_id_tipclie_fat = 1)
dd/mm/aaaa

X

Residencia
Celular
Comercial

X
X
X
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<P_CEP_FAT/>
<P_ZIP_CODE_FAT/>
<P_REFERENCIA_FAT/>
<P_CIDADE_FAT/>
<P_UF_FAT/>
<P_PAIS_FAT/>
</CLIENTEFAT>
<CLIENTEENT>
< P_ID_TIPCLIE_ENT />

9(8)
X(14)
X(100)
X(50)
X(2)
X(30)

X

9(9)

X

< P_ID_CLIENTE_ENT />

9(14)

<P_INSEST_ENT/>
<P_NOME_ENT/>
<P_TEL_ RESIDENCIAL />
<P_TEL_CELULAR />
<P_TEL_COMERCIAL />
<P_FAX_ ENT />
<P_EMAIL_ ENT />
<P_LOGRADOURO_ ENT />
<P_NUMERO_ ENT />
<P_COMPL_ ENT />
<P_BAIRRO_ ENT />
<P_CEP_ ENT />
<P_ZIP_CODE_ ENT />
<P_REFERENCIA_ ENT />
<P_CIDADE_ ENT />
<P_UF_ ENT />
<P_PAIS_ ENT />
</CLIENTEENT>
<ENTREGA>
<P_ID_TP_ENTREGA />

X(18)
X(40)
X(15)
X(15)
X(15)
X(15)
X(45)
X(60)
9(6)
X(50)
X(50)
9(8)
X(14)
X(100)
X(50)
X(2)
X(30)

X
X
X

Tipo de cliente de entrega
1 – Pessoa Jurídica no país
2 – Pessoa Física no país
3 – Pessoa no exterior
CPF/CNPJ do cliente de entrega. Se estiver nulo, assume o do cliente
fatura.
Inscrição estadual do endereço de entrega

X
X

X
X
X
X

X
X
X

9(12)

X

Tipo de entrega (expressa, normal etc.). Códigos previamente
cadastrados no eSige (FK):
1 – Normal
2 – Expressa
3 – Econômica
5 – Agendada
Data de entrega agendada
1 – Manhã
2 – Tarde
3 – Noite

9(15,2)
9(15,2)
9(15,2)
9(15,2)

X
X
X
X

Valor total dos produtos do pedido
Valor das despesas
Valor total das despesas financeiras
Valor total do frete a cobrar do pedido

Tipo

Req

9(6)
9(14)
9(4)

X
X

9(9)

X

<P_DT _ENTREGA_PROM />
<P_ID_PERIODO_AGENDA />

</ENTREGA>
<VALORES>
<P_VL_MERC />
<P_VL_DESPESAS />
<P_VL_DESP_FIN />
<P_VL_FRETE />
<VALORES>
</CABECALHO>

BRASIL

Item:
Tag
<ITENS P_SEQ="">
<P_FILIAL_CNPJ />
<P_COD_ESTAB_SAIDA />

<P_ID_ITEM />
Uniconsult - Confidencial

Descrição
(PK) Seqüencial do item
CNPJ da filial
Código do estabelecimento de onde o estoque foi consumido, obtido da
tabela de estoque (FK).
Fixo = 1
Código do item (FK)
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<P_ID_ITEM_PAI/>
<P_VL_UNITARIO/>

9(9)
9(15,2)

X

<P_VL_DESC_COND_UNIT />

9(15,2)

X

Valor do desconto condicional unitário
(somente para produto)

<P_VL_DESC_INC_UNIT />

9(15,2)

X

Valor do desconto incondicional unitário
(somente para produto)

<P_VL_FRETE />

9(15,2)

X

Valor total do frete a cobrar (total)

<P_VL_DESPESA />

9(15,2)

X

Valor total das despesas (total)

<P_QT />

9(8)

X

Quantidade vendida

<P_PZ_CD />
<P_PZ_TRANSIT />
<P_PZ_FORN />

9(2)
9(2)
9(2)

X
X
X

Prazo do CD
Transit time combinado com o cliente.
Prazo de entrega do fornecedor. (esta informação é enviada no cadastro
do item).
CNPJ da transportadora
Número do contrato com a transportadora

Tipo
9(6)
9(6)

Req

<P_VL_MEIO />
<P_NU_CARTAO />
<P_SIT_COD_SEGURANCA/>

9(15,2)
X(70)
X(1)

X

<P_CARTAO_6DIGS />
<P_COD_SEGURANCA />
<P_TITULAR_CARTAO />
<P_ID_BANDEIRA_CARTAO />

X(80)
X(6)
X(30)
9(3)

<P_ID_BANCO />
<P_ID_AGENCIA />
<P_ID_CONTA />
<P_DT_VENCTO_CARTAO />
<P_NU_PARCELAS />
<P_CPF_TIT_CARTAO />
<P_LOGRADOURO />
<P_NUMERO />
<P_COMPL />
<P_BAIRRO />
<P_CEP />
<P_CIDADE />
<P_UF />
<P_PAIS />
<P_DT_VENCTO_BO />
<P_ID_VALE />
<P_NU_CUPOM>
<P_PE_JUROS />
<P_VL_JUROS />

9(3)
9(7)
9(10)
X(300)
9(2)
X(30)
X(60)
9(6)
X(50)
X(20)
9(8)
X(50)
X(2)
X(30)
D
X(70)
X(200)
9(5,2)
9(5,2)

Descrição
(PK) Seqüencial de meios de pagamento
Código do meio de pagamento (FK)
1. Cartão de credito (CC)
2. Boleto a vista (BV)
4. Vale (VA)
5. Cartão de débito/transferência eletrônica (CD)
13. Cupom
Valor deste meio de pagamento.
Número do cartão de crédito criptografado
Situação do código de segurança:
1 – Capturado – enviar código no P_COD_SEGURANCA
2 – Ilegível
9 – Ausente
Seis primeiros dígitos do cartão
Código de segurança do cartão de crédito (CVV2, CVC2 ou FDBC)
Titular do cartão de crédito
Código da bandeira do cartão de crédito (FK)
1. Visa
2. Mastercard
3. Amex
4. Diners
5. ELO
Código do banco
Código da agência
Número da conta
Data de validade do cartão de crédito (Valor criptografado)
Número de parcelas
CPF do Titular do Cartão
Endereço de fatura para consulta AVS

<P_ID_TRANSP />
<P_ID_CONTR_TRANSP />
</ITENS>

Código do pai do item.
Preço unitário do item

Pagamento:
Tag
<PAGAMENTO SEQ="">
<P_ID_MEIO_PAGTO />

Uniconsult - Confidencial

X

X
X

Data de vencimento do boleto dd/mm/aaaa
Código do vale exercido
Código do cupom gerado pela loja
Taxa de juros
Valor dos juros
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< P_VL_JUROS _ADM />
</PAGAMENTO >

9(5,2)

X

</PEDIDO>

O serviço retorna uma string com a mensagem de sucesso ou erro.
Exemplo de utilização em java utilizando Apache Axis®
Service service = new Service();
Call call;
call = (Call) service.createCall();
String retorno = "";
call.setTargetEndpointAddress( new java.net.URL("http://201.6.155.86:9005/cppedido/services/CPPedido"));
call.setOperationName( new QName("http://wrappedarray/", " enviaPedido") );
call.addParameter("arg1", org.apache.axis.Constants.XSD_ STRING, javax.xml.rpc.ParameterMode.IN);
call.setReturnType(org.apache.axis.Constants.XSD_STRING);
retorno = (String) call.invoke( new Object[] { xml } );

Uniconsult - Confidencial
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consultaEntrega
Este método disponibiliza para o site a informação sobre como os pedidos foram quebrados
em entregas. Um pedido pode ser quebrado em entregas diferentes fundamentalmente por
causa do estoque ou por conter itens com tipos de transporte diferentes – carga pesada e
couriers.
Parâmetros:






Integer idCia (id da companhia)
Integer idUniNeg (id da unidade de negócio)
Integer maxReg (quantidade máxima de registros a ser retornada)
String usuario (usuário definido pela uniconsult e passado para o cliente do serviço.
Criptografado utilizando Base64)
String senha (senha definida pela uniconsult e passada para o cliente do serviço.
Criptografado utilizando Base64)

O serviço retorna os dados em formato XML como string:
Tag
<PEDIDOS>
<PEDCLIE PED_CLIENTE="">
<NU_ENTREGAS>
<ENTREGAS ID_ENTREGA="">
<CNPJ_FILIAL />
<IN_PEDIDO />
<TP_PEDIDO />
<NU_ITENS />
<VL_MERC />
<VL_DESPESAS />
<VL_DESP_FIN />
<VL_FRETE />
<DT_ENTREGA1 />
<DT_ENTREGA2 />
<PZ_CD />
<PZ_TRANSIT />
<ITENS ID_ITEM="">
<QTDE />
<PR_UNIT />
<VL_DESPESAS />
<VL_DESP_FIN />
<VL_FRETE />
<VL_DESC_COND />
<VL_DESC_INC />
<PZ_FORN />
<ID_ITEM_PAI />
</ITENS>
</ENTREGAS>
</PEDCLIE>
</PEDIDOS>

Tipo
X(20)
9(12)
9(2)
X(1)
X(1)
9(2)
9(15,2)
9(15,2)
9(15,2)
9(15,2)
D
D
9(2)
9(2)
9(9)
9(8)
9(15,2)
9(15,2)
9(15,2)
9(15,2)
9(15,2)
9(15,2)
9(2)
9(12)

Descrição
Número do pedido
Número de entregas do pedido
Número da entrega
CNPJ da filial
Tipo de pedido
[P]roduto ou [N]ão Produto
Número de itens da entrega
Valor total dos produtos da entrega
Valor total das despesas da entrega
Valor total das despesas financeira da entrega
Valor total do frete da entrega
Dt.Entrega prometida. dd/mm/aaaa
Dt.Entrega ajustada (ajustada na saída do caminhão). Preenchida
somente p/ tp_pedido = [P]. dd/mm/aaaa
Prazo CD (em dias)
Prazo Transit Time(em dias)
Código do item no eSige
Quantidade
Preço Unitário do item
Valor total das despesas do item
Valor total das despesas do item
Valor total do frete do item
Valor total do desconto condicional
Valor total do desconto incondicional
Prazo Fornecedor.
Preenchido somente para tp_pedido = [P]
Código do item agrupador

Exemplo de utilização em java utilizando Apache Axis®
Service service = new Service();
Call call;
call = (Call) service.createCall();
String retorno = "";

Uniconsult - Confidencial
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call.setTargetEndpointAddress( new java.net.URL("http://201.6.155.86:9005/cppedido/services/CPPedido"));
call.setOperationName( new QName("http://wrappedarray/", " consultaEntrega ") );
call.addParameter("arg1", org.apache.axis.Constants.XSD_INTEGER, javax.xml.rpc.ParameterMode.IN);
call.addParameter("arg2", org.apache.axis.Constants.XSD_INTEGER, javax.xml.rpc.ParameterMode.IN);
call.addParameter("arg3", org.apache.axis.Constants.XSD_ INTEGER, javax.xml.rpc.ParameterMode.IN);
call.addParameter("arg4", org.apache.axis.Constants.XSD_STRING, javax.xml.rpc.ParameterMode.IN);
call.addParameter("arg5", org.apache.axis.Constants.XSD_ STRING, javax.xml.rpc.ParameterMode.IN);
call.setReturnType(org.apache.axis.Constants.XSD_STRING);
retorno = (String) call.invoke( new Object[] { idCia, idUniNeg, maxReg, usuario, senha } );

Uniconsult - Confidencial
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consultaTracking
Este método fornece as informações de tracking dos pedidos. Somente as informações que
ainda não foram enviadas é que serão disponibilizadas.
Parâmetros:





Integer idCia (id da companhia),
Integer idUniNeg (id da unidade de negócio)
String usuario (usuário definido pela uniconsult e passado para o cliente do serviço.
Criptografado utilizando Base64)
String senha (senha definida pela uniconsult e passada para o cliente do serviço.
Criptografado utilizando Base64).

O serviço retorna os dados em formato XML como string:
Tag
<TRACKING>
<ENTREGA P_ID_ENTREGA="">
<ID_PONTO />
<NO_OCORRENCIA />
<DT_OCORRENCIA />
<ID_TRANSPORTADORA />
<NO_TRANSPORTADORA />
<CONTRATO_EXTERNO />
<DT_ENTREGA_CORRIGIDA />
<ID_NOTA />
<LINK_NFE/ >
<SERIE_NOTA />
<DT_EMIS_NOTA />
<PEDC_PED_LOJA/>
<PEDC_PED_CLIENTE/>
<OBJETOS>
<NUM_OBJETO />
</OBJETOS>
</ ENTREGA >
</TRACKING>

Tipo

Descrição

9(14)
X(5)
X(100)
X(16)
9(14)
X(30)
X(30)
X(10)
9(6)
X(500)
X(3)
X(10)
X(30)
X(50)

Número da entrega
Código do ponto de controle
Descrição do ponto de controle
aaaa-mm-ddhh24:mi
Código da Transportadora
Nome da Transportadora
Código do Contrato
Data de entrega, corrigida pelo evento
Número da NF de Remessa (se existir)
Link para download da NFe
Série da NF de Remessa
Data Emissão da NF de Remessa (aaaa-mm-dd)
Número do pedido na loja
Número do pedido que aparece para o cliente

X(30)

Número do objeto – código de rastreamento dos correios

Exemplo de utilização em java utilizando Apache Axis®
Service service = new Service();
Call call;
call = (Call) service.createCall();
String retorno = "";
call.setTargetEndpointAddress( new java.net.URL("http://201.6.155.86:9005/cppedido/services/CPPedido"));
call.setOperationName( new QName("http://wrappedarray/", " consultaTracking") );
call.addParameter("arg1", org.apache.axis.Constants.XSD_INTEGER, javax.xml.rpc.ParameterMode.IN);
call.addParameter("arg2", org.apache.axis.Constants.XSD_INTEGER, javax.xml.rpc.ParameterMode.IN);
call.addParameter("arg3", org.apache.axis.Constants.XSD_STRING, javax.xml.rpc.ParameterMode.IN);
call.addParameter("arg4", org.apache.axis.Constants.XSD_STRING, javax.xml.rpc.ParameterMode.IN);
call.setReturnType(org.apache.axis.Constants.XSD_STRING);
retorno = (String) call.invoke( new Object[] { idCia, idUniNeg, usuario, senha} );
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importaVales
Este método importa os vales para a loja.
Parâmetros:






Integer idCia (id da companhia)
Integer idUniNeg (id da unidade de negócio)
Integer maxReg (quantidade máxima de registros a ser retornada)
String usuario (usuário definido pela uniconsult e passado para o cliente do serviço.
Criptografado utilizando Base64)
String senha (senha definida pela uniconsult e passada para o cliente do serviço.
Criptografado utilizando Base64)

O serviço retorna os dados em formato XML como string:
Tag
<VALES>
<VALE ID_VALE="">
<VL_VALE />
<DT_VALIDADE />
<SITUACAO />

<CPF_CLIENTE />
</VALE>
</VALES>

Tipo
X(XX)
9(15,2)
D
X(1)

9(14)

Descrição
Número do vale – CRIPTOGRAFADO? HASH?
Valor unitário do vale
Data de validade (data da ativação + prazo)
Situação do vale:
[A]tivo
[C]ancelado
[R]eativado
ID do cliente se for vale troca

Exemplo de utilização em java utilizando Apache Axis®
Service service = new Service();
Call call;
call = (Call) service.createCall();
String retorno = "";
call.setTargetEndpointAddress( new java.net.URL("http://201.6.155.86:9005/cppedido/services/CPPedido"));
call.setOperationName( new QName("http://wrappedarray/", "importaVales") );
call.addParameter("arg1", org.apache.axis.Constants.XSD_INTEGER, javax.xml.rpc.ParameterMode.IN);
call.addParameter("arg2", org.apache.axis.Constants.XSD_INTEGER, javax.xml.rpc.ParameterMode.IN);
call.addParameter("arg3", org.apache.axis.Constants.XSD_STRING, javax.xml.rpc.ParameterMode.IN);
call.addParameter("arg4", org.apache.axis.Constants.XSD_STRING, javax.xml.rpc.ParameterMode.IN);
call.addParameter("arg5", org.apache.axis.Constants.XSD_STRING, javax.xml.rpc.ParameterMode.IN);
call.setReturnType(org.apache.axis.Constants.XSD_STRING);
retorno = (String) call.invoke( new Object[] { idCia, idUniNeg, usuario, senha, data } );

analisePagamento
Este método retorna o status da análise do meio de pagamento.
Parâmetros:
Objeto Pagamento
Coluna
P_ID_CIA
P_PED_CLIENTE
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Tipo
NUMBER(9)
VARCHAR2(20)

Req Comentários
X
(PK) ID da companhia
X
(PK) Número do pedido de venda
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Vetor de pagamentos. Pode receber vários pagamentos:
P_SEQ
P_STATUS

NUMBER(9)
VARCHAR2(2)

P_ID_MOTIVO_REPROV
P_TEXTO_MOTIVO_REPROV
P_ID_CLIENTE_TE13
P_COD_RETORNO
P_NSU_CTF
P_NSU_AUTORIZADORA
P_DT_TRANSACAO
P_VL_PRESTACAO
P_PRIMEIRO_VENCTO
P_NUM_CONTRATO
P_VL_JUROS
P_VL_TRIBUTO
P_RESULT_REQ
P_VL_PAGAR
P_VL_PAGO
P_ID_AUTORIZACAO
P_ID_MAQUINETA
P_NUM_TERMINAL
P_ID_BANDEIRA
P_CARTAO_6DIGS

VARCHAR2(4)
VARCHAR2(1000)
VARCHAR2(7)
NUMBER(2)
NUMBER(6)
NUMBER(9)
DATE
NUMBER(15,2)
DATE
NUMBER(9)
NUMBER(15,3)
NUMBER(15,2)
NUMBER(2)
NUMBER(15,2)
NUMBER(15,2)
VARCHAR2(6)
VARCHAR2(15)
NUMBER(8)
NUMBER(3)
VARCHAR2(80)

X
X

AP – Aprovado
RP – Reprovado
RV – Recuperação de Vendas
PV – Pagamento Vencido
Código do motivo de reprovação
Descrição do motivo de reprovação
Código do cliente no TE13
Dados da aprovação

X

Data da transação, no formato: dd/mm/aaaa HH:mm:ss

X
X

Valor do meio de pagamento (a pagar)
Valor efetivamente pago pelo cliente
Código da autorização
Código da maquineta
Número do Terminal
Código da Bandeira que processa a transação
Número mascarado do cartão

O serviço retorna uma mensagem de sucesso ao não na aprovação / reprovação do
pagamento.
Importante:
Não existe aprovação/reprovação parcial de pedidos. Um pedido ou é inteiro aprovado ou inteiro rejeitado. O eSige está
preparado para receber a informação desta maneira e, assim transmiti-la ao Site, não importando se o problema de aprovação foi
em apenas um dos meios de pagamento. Assim, cabe ao sistema que aprova os pagamentos controlar a completude da
aprovação/reprovação, isto é, se um dos meios de pagamento for reprovado, os meios de pagamento que foram aprovados
devem ser estornados.

Exemplo de utilização em java utilizando SOAPUI®
URL WSDL: http://201.6.155.86:9005/cppedido/services/CPPagamento
Método: analisePagamento
Envelope SOAP:
<pagamento xsi:type="wrap:Pagamento" xmlns:wrap="http://wrappedarray/">
<credencial xsi:type="wrap:Credencial">
<senha xsi:type="xsd:string">26XxdH2Yk1kH+yTCckeGCQ==</senha>
<usuario xsi:type="xsd:string">vNnV05L8Grnt+60JNWBBpQ==</usuario>
</credencial>
<id_cia xsi:type="xsd:long">1009</id_cia>
<p_ped_cliente xsi:type="xsd:string">6</p_ped_cliente>
<analisePagamento xsi:type="wrap:AnalisePagamentoArray" soapenc:arrayType="wrap:AnalisePagamento[]">
<analisePagamento xsi:type="wrap:AnalisePagamento">
<p_cartao_6digs xsi:type="xsd:string"></p_cartao_6digs>
<p_cod_retorno xsi:type="xsd:int">012</p_cod_retorno>
<p_dt_transacao xsi:type="xsd:string">25/09/2012 11:40:00</p_dt_transacao>
<p_id_autorizacao xsi:type="xsd:string">1</p_id_autorizacao>
<p_id_bandeira xsi:type="xsd:int"></p_id_bandeira>
<p_id_cliente_te13 xsi:type="xsd:string"></p_id_cliente_te13>
<p_id_maquineta xsi:type="xsd:string"></p_id_maquineta>
<p_id_motivo_reprov xsi:type="xsd:string"></p_id_motivo_reprov>
<p_nsu_autorizadora xsi:type="xsd:int">1421</p_nsu_autorizadora>
<p_nsu_ctf xsi:type="xsd:int">1421</p_nsu_ctf>
<p_num_contrato xsi:type="xsd:int"></p_num_contrato>
<p_num_terminal xsi:type="xsd:int"></p_num_terminal>
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<p_primeiro_vencimento xsi:type="xsd:string">23/09/2012</p_primeiro_vencimento>
<p_result_req xsi:type="xsd:int"></p_result_req>
<p_seq xsi:type="xsd:int">1</p_seq>
<p_status xsi:type="xsd:string">AP</p_status>
<p_texto_motivo_reprov xsi:type="xsd:string"></p_texto_motivo_reprov>
<p_vl_juros xsi:type="xsd:double"></p_vl_juros>
<p_vl_pagar xsi:type="xsd:double">99999.99</p_vl_pagar>
<p_vl_pago xsi:type="xsd:double">99999.99</p_vl_pago>
<p_vl_prestacao xsi:type="xsd:double"></p_vl_prestacao>
<p_vl_tributo xsi:type="xsd:double"></p_vl_tributo>
</analisePagamento>
</analisePagamento>
</pagamento>
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