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1. Apresentação
A JMB Tecnologia de Informação desenvolveu essa aplicação para uma integração padronizada de suas consultas com nossos parceiros de desenvolvimento. O Nosso objetivo é agilizar a integração inicial, minimizar as
manutenções de layout ou novas versões dos serviços, e principalmente garantir que o retorno das consultas
sempre chegue atualizado e completo para o cliente final. Os nossos parceiros já receberão os dados de resposta formatados conforme requerido contratualmente com o fornecedor da informação, no caso a SERASA
Experian e BV.
Esta versão entra em vigor em Junho/2015, e as formas anteriores de integração serão bloqueadas e desativadas em Dezembro/2015.

2. Endpoint
O endereço abaixo possui o XML de definição do Webservice (WSDL).
http://www.atk.com.br/webservice/server.php?wsdl

3. Histórico de Alterações
Versão
v1
v2

Data
01/06/2015
08/08/2015

V2.1

24/10/2017

Narração
Lançamento do Webservice
Alteração nas funcionalidades dos produtos Recheque/Pefin e Concentre.
Inclusão dos produtos CreditBureau e InfoEmpresas.
Ajustes de textos e exemplo

4. Métodos
Abaixo estão descritos TODOS os métodos para os serviços disponíveis em nosso tarifador. Verifique junto
ao departamento comercial da ATK/JMB, quais os serviços contratados na sua integração, pois somente o
que for contratado será liberado para consulta, assim como os PREÇOS dos serviços e detalhes dos mesmos.
Todos os métodos possuem dois parâmetros obrigatórios, necessários para identificação do usuário/cliente
que realiza consulta.
Parâmetro
usuario
senha
formatohtml

Tipo
Número
Texto
Texto

Obrigatório
Sim
Sim
Não

Descrição
Usuário para login
Senha do usuário
Formatação do HTML da resposta, negociado
com o Departamento Comercial.

Qualquer parâmetro enviado que não faz parte do
método ou diferente que qualquer um definido abaixo será ignorado.
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4.1. Métodos de Administração
4.1.1.

Método: consultarExtrato

Este produto relaciona de forma sintética ou analítica as consultas realizadas no período solicitado tudo que
o cliente consultou.
●
●
●

O campo "Valor" (valores cobrados nas consultas) será apresentado somente se a modalidade do cliente for um pré-pago.
O horário das consultas são considerado em GMT+0:00, sem acréscimos de horário de verão.
Haverá limite de 1000 linhas por consulta, para evitar lentidão e sobrecarga no protocolo do webservice.

Parâmetros para o extrato do mês atual
Consultas do mês corrente.
Parâmetro
filtro

Tipo
Texto

Obrigatório
Sim

Descrição
Informar "mes".

Parâmetros para o extrato do mês anterior
Consultas realizadas no mês anterior ao corrente.
Parâmetro
filtro

Tipo
Texto

Obrigatório
Sim

Descrição
Informar "mes-1".

Parâmetros para o extrato para dois meses anteriores
Consultas realizadas dois meses anterior ao corrente.
Parâmetro
filtro

Tipo
Texto

Obrigatório
Sim

Descrição
Informar "mes-2".

Parâmetros para o extrato por período
Consultas realizadas em um período definido. Períodos longos poderão atrasar a resposta da consulta.
Parâmetro
filtro
dataInicial

Tipo
Texto
Texto

Obrigatório
Sim
Sim

dataFinal

Texto

Sim
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Descrição
Informar "periodo".
Data de início do período, no
DD/MM/AAAA. O horário inicial será
rado como 00:00:00.
Data de final do período, no
DD/MM/AAAA. O horário final será
rado como 23:59:59.

formato
consideformato
conside-
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Parâmetros para o extrato por intervalo do número das consultas
Consultas realizadas entre uma numeração e outra. Intervalos longos poderão atrasar a resposta da consulta.
O número das consultas é única e sequencial ascendente para todas as consultas realizadas, portanto para um
cliente, os números não serão consecutivos.
Parâmetro
filtro
consultaInicial
consultaFinal

Tipo
Texto
Número
Número

Obrigatório
Sim
Sim
Sim

Descrição
Informar intervalo.
Número da consulta inicial.
Número da consulta final.

Parâmetros adicionais
Completa o filtro das consultas solicitadas pelos parâmetros anteriores.
Parâmetro
agregar

Tipo
Número

Obrigatório
Não

incluirErros

Número

Não

incluirGrupo

Número

Não

4.1.2.

Descrição
Informar 1 para agregar/agrupar as consultas
por produto. A soma dos valores das consultas
é exclusivo para clientes pré-pago.
Informar 1 para considerar as consultas com
erro.
Informar 1 para também incluir as consultas de
outros usuários, do mesmo grupo do cliente
que foi informado no parâmetro usuário.

Método: alterarSenha

Troca de senha pelo usuário.

Parâmetros para troca de senha:
Parâmetro
Tipo
novaSenha
Texto

Obrigatório
Sim

confirmacao

Texto

Sim

4.1.3.

Método: esqueciSenha

Descrição
Nova senha escolhida pelo usuário, permite letras, números e é case-sensitive.
Exija que seu cliente faça redigitarão da senha, e
passe neste segunda parâmetro.

Envia e-mail para usuário responsável da conta informada, com uma senha provisória e instruções para troca.

Parâmetros para recuperar senha:
Parâmetro
Tipo
usuario
Texto
cnpj

Texto
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Obrigatório
Sim

Descrição
Número da identificação do usuário

Sim

CNPJ do contrato
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4.1.4.

Método: consultarSaldo

O método recupera o saldo da conta, apenas para clientes pré-pago. Não há parâmetros extras além do usuário e senha.

4.1.5.

Método: consultarMCCP

Novo método liberado a partir da v3. O método lista os movimentos de créditos para clientes pré-pagos.
Não há parâmetros extras além do usuário e senha.

Detalhe sobre o conteúdo da resposta das consultas dos Produtos SERASA ver em
http://atk.com.br/site_produtos_V3.htm ou http://www.atkfacil.com.br/produtos.

4.1.6.

Método: consultarRechequePefin

Este produto traz informações sobre um Cheque e/ou PEFIN (Pendências Financeiras). Nesse método pode-se
consultar um ou mais cheques, com a consulta de PEFIN agregada ou apenas a uma consulta de Pefin; enviar
apenas os parâmetros da consulta desejada.

Parâmetros de identificação do consultado:
Parâmetro
Tipo
Obrigatório
cpf
Texto
Sim¹

cnpj

Texto

Sim¹

Descrição
Número do Cadastro Nacional de Pessoa Física.
Pode conter pontos, traços e barras porque serão
retirados arbitrariamente.
Número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
Pode conter pontos, traços e barras porque serão
retirados arbitrariamente.

¹ Obrigatório informar CPF ou CNPJ de acordo com o documento a ser consultado

Parâmetros para uma consulta de Cheque (via CMC7 ou Dados Bancários):

Via CMC7:
Identificando o cheque através do código do CMC7 localizando na parte inferior da folha.
Parâmetro

Tipo
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Descrição
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cmc7Inicial

Número

Sim²

cmc7Final

Número

Não²

As 30 posições (os 3 blocos de números juntos,
8, 10 e 12 caracteres respectivamente) do primeiro cheque ou o único para consulta
As 30 posições (os 3 blocos de números juntos,
8, 10 e 12 caracteres respectivamente) do último cheque a ser consultado de uma sequência de até 12 cheques.

Via dados bancários:
Identificando o cheque através das informações de número do cheque, banco, agência e conta.
Parâmetro
chequeInicial

Tipo
Número

Obrigatório
Sim²

chequeFinal

Número

Não²

banco
agencia

Número
Número

Sim²
Sim²

conta

Número

Sim²

Descrição
Número do cheque inicial ou único a ser consultado, com o dígito. Está localizado na parte
superior da folha, nos campos C2 e C3, exemplo: 0001057
Número do cheque final a ser consultado, de
uma sequência de até 12 cheques, com o dígito. Está localizado na parte superior da folha,
nos campos C2 e C3, exemplo: 0001152
Número do banco com até 3 algarismos.
Número da agência com até 4 algarismos mais
o dígito verificador (a posição mais à direita
será considerada o dígito da agência).
Número da conta corrente com o dígito (a posição mais à direita será considerada o dígito
da conta).

² Obrigatório informar quando optar pelo tipo de consulta: CMC7 ou Dados Bancários

Se forem enviados parâmetros via "CMC7" e via "Dados Bancários" sistema considerará somente o CMC7 e
ignorará os dados bancários.
Parâmetros complementares para uma consulta de Cheque:
Parâmetro
Tipo
Obrigatório
Descrição
adicionais
Texto
Não
Consultar Tabela 2. Exemplo: +alertaCheque+IRM
($) NOTA: Cada informação adicional está sujeita a cobrança adicional conforme sua tabela de preço.

Parâmetros para consulta de PEFIN
Dados de Pendencias Financeiras, com ou sem a consulta de cheque.
Parâmetro
pefin
adicionais

Tipo
Texto
Texto

Documentação do Webservice ATK

Obrigatório
Sim³
Não

Descrição
Consultar Tabela 1.
Consultar Tabela 2. Exemplo: +gastoEstimado+IRM+alertaScoring
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uf

Texto

Sim4

No caso de Pefin com protesto estadual, especificar o unidade federativa. (esse parâmetro será ignorado se não for requisitado Pefin
Estadual)

³ Obrigatório somente quando escolher esse opcional
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Obrigatório somente quando escolher Protesto Estadual

Tabela 1 - Valores possível para o parâmetro "pefin"

Código
normal
protestoEstadual

Descrição
Consulta sem protestos.
Traz protestos do Estado requisitado. Não tem custo adicional. (Informar
também o estado no parâmetro "uf")
protestoNacional
Traz protesto a nível nacional.
($) NOTA: Pefin com protesto nacional está sujeito a cobrança adicional conforme sua tabela de preço.
Nota: O parâmetro "adicionais" quando necessário deve ser enviado uma única vez com todas as opções tanto de Recheque quanto de Pefin. Opções enviadas que não estão disponíveis para Recheque ou Pefin, PF ou PJ serão ignoradas.
Tabela 2 - Valores possíveis para o parâmetro "adicionais" (quantos forem desejados).

Código
+alertaIdentidade
+alertaObito
+gastoEstimado v3
+IRM
+localizacaoEndereco
+rendaPresumida
+faturamentoPresumido
+indicadorOperacionalidade
+participacaoEmEmpresas
+riscoInadimplencia v3
+alertaDeCheque
+limiteCredito
+comprometimentoMensal v3
+rendaPro v3
+capacidadePagamento v3

Disponível
Pefin, PF e PJ
Pefin, PF
Pefin, PJ
Pefin e Recheque, PF e PJ
Pefin, PF e PJ
Pefin, PF
Pefin, PJ
Pefin, PJ
Pefin, PJ
Pefin, PF e PJ
Recheque, PF e PJ
Pefin, PJ v3
Pefin, PF
Pefin, PF
Pefin, PF

Descrição
Alerta de Identidade
Alerta de Óbito
Gasto Estimado
IRM (Índice de Relacionamento de Mercado)

Localização de Endereço
Renda Presumida
Faturamento Presumido
Indicador de Operacionalidade
Participação em Empresas
Score Serasa
Informa os alertas de cheque para o CPF ou CNPJ
Limite de Crédito
Comprometimento da renda mensal estimada
Renda PRO (Substitui renda estimada)
Capacidade mensal de pagamento (substituiu gasto
estimado)
+consultaDetalhada v3
Pefin, PJ
Exibe detalhadamente as últimas consultas de quem
está consultando este documento na Serasa
+mosaic v3
Pefin, PF
Faixa econômica da população brasileira que este documento está inserido
+recomendaCredito v3
Pefin, PF
Informações adicionais do Score Serasa
v3
Notas : Foram descontinuados os adicionais: +participacaoSocietaria (agora faz parte do corpo do produto),
+rendaEstimada (substituído pelo +rendaPro), +alertaScoring, +sociosAdministradores (agora faz parte do
corpo do produto) e +riscoCredito.

Parâmetros para consulta de telefone
Realize uma consulta agregadora de confirmação de titularidade do telefone.
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Parâmetro
telefone

Tipo
Texto

Obrigatório
Sim5

Descrição
Confirmação da titularidade do telefone informado. Informar o DDD, entre parênteses, seguido o número do telefone. Formato (9999)
999999999. Pode conter traços e espaços,
pois será retirado arbitrariamente.

Parâmetros para consulta de endereço
Realize uma consulta agregadora de confirmação de endereço.
Parâmetro
cep

5

Tipo
Texto

Obrigatório
Sim5

Descrição
Código de Endereçamento Postal com de 8 algarismos. Pode conter o traço separador porque será retirado arbitrariamente.

Obrigatório somente quando escolher esse opcional

4.1.7.

Método: consultarConcentre

Este produto traz informações Restrições de Crédito de Pessoa Física e / ou Jurídica; enviar apenas os parâmetros da consulta desejada.

Parâmetros de identificação do consultado:
Parâmetro
Tipo
Obrigatório
cpf
Texto
Sim¹

cnpj

Texto

Sim¹

Descrição
Número do Cadastro Nacional de Pessoa Física.
Pode conter pontos, traços e barras porque serão retirados arbitrariamente.
Número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Pode conter pontos, traços e barras porque
serão retirados arbitrariamente.

¹ Obrigatório informar CPF ou CNPJ de acordo com o documento a ser consultado.

Parâmetros para consulta de Concentre
Parâmetro
Tipo
Obrigatório
concentre
Texto
Sim
adicionais
Texto
Não

Descrição
Consultar Tabela 3.
Consultar Tabela 4. Exemplo: +gastoEstimado+IRM+alertaObito
($) NOTA: Cada informação adicional está sujeita a cobrança adicional conforme sua tabela de preço.
Tabela 3 - Valores possível para o parâmetro "concentre"

Código
Descrição
resumido
Detalhes das ocorrências em até 5 registros.
detalhado
Detalhes das ocorrências em até 99 registros.
($) NOTA: Concentre detalhado está sujeito a cobrança adicional conforme sua tabela de preço.
Nota: Opções enviadas que não estão disponíveis para PF ou PJ serão ignoradas.
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Tabela 4 - Valores possíveis para o parâmetro "adicionais" (quantos forem desejados)

Código
+alertaIdentidade
+alertaObito
+gastoEstimado
+IRM
+limiteCredito
+localizacaoEndereco
+rendaPresumida
+faturamentoPresumido
+indicadorOperacionalidade
+sociosAdministradoresCompleto v3
+participacaoEmEmpresas
+recuperacaoCredito
+confirmei
+consultas

Disponível
PF e PJ
PF
PJ v3
PF e PJ
PJ v3
PF e PJ
PF
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PF e PJ
PF e PJ

Descrição

Alerta de Identidade.
Alerta de Óbito.
Gasto Estimado
IRM (Índice de Relacionamento de Mercado)
Limite de Crédito
Localização de Endereço
Renda Presumida
Faturamento Presumido
Indicador de Operacionalidade
Sócios e Administradores Completo
Participação em Empresas
Índice de Recuperação de Crédito
Informa os alertas de cheque para o CPF ou CNPJ
Registros das consultas efetuadas por outros à esse CPF
ou CNPJ (passagens)
+riscoCreditoSetor
PJ
Risco de Crédito no Setor
v3
+comprometimentoMensal
PF
Comprometimento da renda mensal estimada
+rendaPro v3
PF
Renda PRO (Substitui renda estimada)
v3
+capacidadePagamento
PF
Capacidade mensal de pagamento (substituiu gasto estimado)
v3
+consultaDetalhada
PJ
Exibe detalhadamente as últimas consultas de quem está
consultando este documento na Serasa
v3
+mosaic
PF
Faixa econômica da população brasileira que este documento está inserido
v3
+recomendaCredito
PF
Informações adicionais do Score Serasa
Notas v3: Foram descontinuados os adicionais: +participacaoSocietaria (agora faz parte do corpo do produto),
+rendaEstimada (substituído pelo +rendaPro), +alertaScoring, +classificacaoRisco1, +classificacaoRisco2,
+sociosAdministradores (agora faz parte do corpo do produto) e +riscoCredito. Risco de inadimplência agora
faz parte do corpo do produto para PF e PJ.

Parâmetros para consulta de telefone
Realize uma consulta agregadora de confirmação de titularidade do telefone.
Parâmetro
telefone

5

Tipo
Texto

Obrigatório
Sim5

Descrição
(Temporariamente indisponível)v3 Confirmação da titularidade do telefone informado. Informar o DDD, entre parênteses, seguido o número do telefone. Formato (9999)
999999999. Pode conter traços e espaços,
pois será retirado arbitrariamente.

Obrigatório somente quando escolher esse opcional.
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4.1.8.

Método: consultarInfoEmpresa

Relatório de Comportamento de Negócios de Pessoas Jurídicas.

Parâmetros de identificação do consultado:
Parâmetro
Tipo
Obrigatório
cnpj
Texto
Sim¹

Descrição
Número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Pode conter pontos, traços e barras porque
serão retirados arbitrariamente.

¹ Obrigatório informar CNPJ de acordo com o documento a ser consultado.

Parâmetros para consulta de infoEmpresa
Parâmetro
Tipo
Obrigatório
adicionais
Texto
Não

Descrição
Consultar Tabela 5. Exemplo: +gastoEstimado+IRM+quadroSocial
($) NOTA: Cada informação adicional está sujeita a cobrança adicional conforme sua tabela de preço.
Tabela 5 - Valores possíveis para o parâmetro "adicionais" (quantos forem desejados)

Código
Descrição
+alertaIdentidade
Alerta de identidade
+IRM
IRM (Índice de Relacionamento de Mercado)
+participacaoSocietaria
Participação societária
+consultas
Registro de consultas (passagens)
+gastoEstimado
Gasto estimado
+riscoCreditoSetor
Risco de crédito no setor
+faturamentoPresumido
Faturamento presumido
+limiteCredito
Limite de Crédito
+perfilFinanceiro
Perfil financeiro
+quadroSocialCompleto v3
Quadro social completo
v3
+enderecosAlternativos
Endereço e telefones alternativos
v3
+situacaoFiscal
Situação fiscal
Notas v3: Foram descontinuados os adicionais: +quadroSocial (agora faz parte do corpo do produto),
+riskScoring3 e +riskScoring4. Risco de inadimplência agora faz parte do corpo do produto.

4.1.9.

Método: consultarCreditBureau

Cadastro Positivo de Pessoas Físicas.

Parâmetros de identificação do consultado:
Parâmetro
Tipo
Obrigatório
cpf
Texto
Sim¹

Descrição
Número do Cadastro Nacional de Pessoa Física.
Pode conter pontos, traços e barras porque serão retirados arbitrariamente.

¹ Obrigatório informar CPF de acordo com o documento a ser consultado.

Parâmetros para consulta de CreditBureau
Parâmetro
Tipo
Obrigatório
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adicionais

Texto

Não

Consultar Tabela 6. Exemplo: +rendaEstimada+IRM+quadroSocial
($) NOTA: Cada informação adicional está sujeita a cobrança adicional conforme sua tabela de preço.
Tabela 6 - Valores possíveis para o parâmetro "adicionais" (quantos forem desejados)

Código
+obito
+alertaIdentidade
+rendaPresumida
+irm
+anotacoes
+rendaPro v3
+comprometimentoMensal v3
+capacidadePagamento v3
+mosaic v3

Descrição
Alerta de Óbito
Alerta de Identidade
(Opção temporariamente desativada) Renda Presumida
IRM (Índice de Relacionamento de Mercado)
Mais Anotação (99 ocorrências)
Renda PRO (Substitui renda estimada)
Comprometimento da renda mensal estimada
Capacidade mensal de pagamento (substituiu gasto estimado)
Faixa econômica da população brasileira que este documento está inserido
+recomendaCredito v3
Informações adicionais do Score Serasa
v3
Notas : Foram descontinuados os adicionais: +limiteCredito (substituído pelo +capacidadePagamento),
+rendaEstimada (substituído pelo +rendaPro) e +gastoEstimado (substituído elo
+comprometimentoMensal). Risco de inadimplência agora faz parte do corpo do produto.

Parâmetros para consulta de telefone
Realize uma consulta agregadora de confirmação de titularidade do telefone.
Parâmetro
telefone

4.1.10.

Tipo
Texto

Obrigatório
Sim

Descrição
Confirmação da titularidade do telefone informado. Informar o DDD, entre parênteses, seguido o número do telefone. Formato (9999)
999999999. Pode conter traços e espaços,
pois será retirado arbitrariamente.

Método: consultarCadastro

Este produto traz informações da Receita federal, confirmação de Nome de Pessoas Física ou Jurídicas; enviar
apenas os parâmetros da consulta desejada.

Parâmetros de identificação do consultado:
Parâmetro
Tipo
Obrigatório
cpf
Texto
Sim¹

cnpj

Texto

Sim¹

Descrição
Número do Cadastro Nacional de Pessoa Física.
Pode conter pontos, traços e barras porque serão retirados arbitrariamente.
Número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Pode conter pontos, traços e barras porque
serão retirados arbitrariamente.

¹ Obrigatório informar CPF ou CNPJ de acordo com o documento a ser consultado.
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Parâmetros para consulta de telefone
Realize uma consulta agregadora de confirmação de titularidade do telefone.
Parâmetro
telefone

Tipo
Texto

Obrigatório
Sim5

Descrição
Confirmação da titularidade do telefone informado. Informar o DDD, entre parênteses, seguido o número do telefone. Formato (9999)
999999999. Pode conter traços e espaços,
pois será retirado arbitrariamente.

Parâmetros para consulta de endereço
Realize uma consulta agregadora de confirmação de endereço.
Parâmetro
cep

5

Tipo
Texto

Obrigatório
Sim5

Descrição
Código de Endereçamento Postal com de 8 algarismos. Pode conter o traço separador porque será retirado arbitrariamente.

Obrigatório somente quando escolher esse opcional.
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4.2. Métodos de Produtos de Outras Fontes
4.2.1.

Método: consultarVeiculos

O método obtém informações de um veículo.
Parâmetro
Tipo
Obrigatório
Descrição
subservico
Texto
Sim
Ver Tabela 7.
(Outros parâmetros exigidos de acordo com a Tabela 8, descritos na Tabela 7)

Tabela 7 - Valores possíveis para o parâmetro "subservico" (permitido somente um por consulta)

Código
base-de-leilao

Parâmetros Obrigatórios
chassi ou placa

chassi-motor

Descrição
Informa as ocasiões quando o veículo consultado foi a leilão e as URLs contendo as fotos dos
veículos que foram a
leilão.
Dados do decodificador do Chassi, autenticidade
do chassi mencionado na solicitação
Dados de Chassi x Motor (Correspondentes)

chassi-precificador

Dados de Precificador (Tabela FIPE)

chassi

crv-crlv

Dados da CRLV's

crlv

debitos-estaduais

Descreve as características e restrições do veículo, com a
indicação de débitos de multas e IPVA.
Descreve as características dos três últimos seguros
obrigatórios pagos do veículo.
Descreve as características da alienação.

(placa e uf) ou chassi

proprietarios-historico

Histórico de todos os pagamentos e licenciamentos do veículo.

proprietario-confirmacao

Retorna a quantidade total de proprietários anteriores (até 150 registros) e demais dados, conforme informado no período e UF quando
selecionada.
Informa até 12 veículos vinculados ao documento consultado.
Retorna a quantidade total de veículos relacionados ao documento pesquisado (até 150 registros) e demais dados relacionados e informado
no período.

placa ou chassi. Se informado anoInicial e anoFinal
retornará informações analítica. UF opcional por placa.
(placa e uf) ou chassi

chassi-decodificador

dpvat

gravame

proprietario-veiculos
relacionados
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renavam

renavam-dpvat-gravame
roubo-furto

sinistro

Descreve as características do veículo (ex:
marca/modelo, cor, potência, tração, etc), restrições (ex: alienação, arrendamento, etc) e
alerta de roubo/furto.
Combinação dos três subserviços.

placa ou motor ou chassi ou
cambio ou RENAVAM

Descreve as características do veículo e detalha
as informações de roubo/furto (exemplo: data e
município da ocorrência, etc.)
Informa a existência de Sinistro de Indenização
Integral para o Chassi/Placa consultada.

chassi ou placa

chassi

chassi ou placa

Tabela 8 - Parâmetros possíveis para a consulta conforme requisitado na Tabela 7 correspondente ao subserviço escolhido

Parâmetro
placa
chassi
renavam
motor
cambio
cpf

Tipo
Texto
Texto
Número
Texto
Texto
Texto

cnpj

Texto

crlv

Texto

uf
anoInicial
anoFinal

Texto
Número
Número

4.2.2.

Descrição
Placa do veículo, no formato ABC1234
Chassis com 17 caracteres
RENAVAM com 11 algarismos
Motor com 20 caracteres
Câmbio com 20 caracteres
Número do Cadastro Nacional de Pessoa Física. Pode conter pontos, traços e barras porque serão retirados arbitrariamente.
Número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Pode conter
pontos, traços e barras porque serão retirados arbitrariamente.
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo com 21 caracteres
Dois caracteres representando a Unidade Federativa
Ano inicial de um período, no formato 9999.
Ano final de um período, formato 9999.

Método: consultarTelefones

Informações do Endereço de Instalação e Confirmação da titularidade do Telefone informado ou dos telefones de um CPF:
Pode-se realizar a consulta pelo número de telefones (até 2) ou pelo número do CPF (Pessoa Física) , se for
enviado número de telefone e CPF o sistema priorizará a consulta por CPF e ignorará o número do telefone
informado.

Parâmetros da consulta via telefone:
Parâmetro
Tipo
telefone
Texto
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Obrigatório
Sim5

Descrição
Confirmação da titularidade do telefone informado. Informar o DDD, entre parênteses, seguido o número do telefone. Formato (9999)
999999999. Pode conter traços e espaços, pois
será retirado arbitrariamente.
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telefone2

Texto

Parâmetros da consulta via CPF:
Parâmetro
Tipo
cpf
Texto

5 Obrigatório

Não

Confirmação da titularidade do segundo telefone informado. Informar o DDD, entre parênteses, seguido o número do telefone. Formato
(9999) 999999999. Pode conter traços e espaços, pois será retirado arbitrariamente.

Obrigatório
Sim¹

Descrição
Número do Cadastro Nacional de Pessoa Física.
Pode conter pontos, traços e barras porque serão retirados arbitrariamente.

informar CPF ou telefone de acordo com o a opção de consulta escolhido

5. Resposta
Todos os métodos devolvem as seguintes informações:
Parâmetro
consulta
html

Tipo
Número
Texto

Presente
Sempre
Sempre

Descrição
Identificação numérica da consulta realizada.
Informações da consulta em formato HTML¹.

¹ As respostas retornam em formato HTLM padrão, porém sua empresa pode ter um formato de HTML personalizado e previamente negociado ou contratado junto ao Departamento Comercial. Nesse caso é obrigatório enviar o parâmetro FORMATOHTML com o código que foi passado pelo Departamento Comercial
quanto a essa negociação.
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6. Exemplo de Utilização
6.1.

Em PHP

Para realizar uma consulta ao Webservice através de linguagem de programação PHP, é necessário ter a classe
NuSoap. Nós estendemos esta classe para criar o método call() que é mais fácil de usar.
<?php
require(',global-nusoap.php');
$webservice = new Nusoap_pesonalizado('https://www.atk.com.br/webservice/server.php?wsdl');
$params = Array();
$params['usuario'] = 12345;
$params['senha'] = 'suasenha';
$params['periodo'] = 'hoje';
$resposta = $webservice->call('consultarExtrato', $params);
if(isset($resposta['faultcode'])) {
print '<font color="red">Erro '.$resposta['faultcode'].' - '.$registro['faulttext'].'</font>';
}else{
print $resposta['html'];
}
?>

6.2.

Em Delphi

Criar: File  New  Other aba WebService, e abra “WSDL importer”, no box que abriu, informei só o endereço
do WDSL como: "https://www.atk.com.br/webservice/server.php?wsdl" e salvar com o nome "server_ATK" por
exemplo.
No exemplo foi criado um projeto com uma única unit com um campo para informar o número de referência,
um botão para chamar a consulta, e um campo memo para exibir a resposta, incluir um objeto do Delphi:
(webserver) HTTPRIO (SOAPTPClient), no exemplo foi trocado o nome para "pri1" e nada mais, permanecem
os parâmetros default.
Abaixo toda a codificação note o botão que faz a consulta:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
A resposta esta num objeto memo, no entanto a resposta é um html e tem que ser tratado num objeto específico para essa finalidade (TWebBrowser ou similar).

Documentação do Webservice ATK

17

unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, InvokeRegistry, StdCtrls, Rio, SOAPHTTPClient, OleCtrls, SHDocVw,
UThread, ExtCtrls;
type
TForm1 = class(TForm)
pri1: THTTPRIO;
ed_numero: TEdit;
Label1: TLabel;
Button1: TButton;
mostra: TMemo;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
uses server_ATK;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var ser: webservice_atk_integracaoPortType;
envia: consultarExtrato_inputDataType;
retorno: consultarExtrato_outputDataType;
xx, yy : string;
begin
ser:= Getwebservice_atk_integracaoPortType(false, '',pri1);
retorno:= consultarExtrato_outputDataType.Create;
envia:= consultarExtrato_inputDataType.Create;
envia.usuario:='seucodigo';
envia.senha:='suasenha';
envia.consulta:=strtoint(ed_numero.text);
try
retorno:= ser.consultarExtrato(envia);
except
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on E: ERemotableException do
begin
// Metodo
xx:=e.FaultActor;
// codigo do erro interno - sem efeito
xx:=e.FaultCode;
// codigo do erro cliente
xx:=e.Message;
// tag da descricao do erro
xx:=e.FaultDetail;
// retirando as tags
yy:= copy(xx,pos('>',xx)+1,length(xx));
xx:= copy(yy,1,pos('</d',yy)-1);

'+

showmessage('Erro no metodo : '+ e.FaultActor + ' - Codigo:
e.Message + ' - ' + xx );
end;
end;
mostra.Text:=retorno.html;

end;
end.

7. Contato
Para questões técnicas, entre em contato com suporte@atk.com.br.
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