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HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES 
REVISÃO RAZÃO PARA ALTERAÇÃO DATA 

00 Emissão Inicial do documento 29/08/2013 

01 
Exclusão de comandos não suportados por nenhum plano do Omniweb, 
reordenação dos mnemônicos de comandos e eventos, inserida descrição do 
tipo de veículo. 

11/09/2013 

02 Inclusão do campo tStatus no serviço get_vehicle_list 15/10/2013 
03 Inclusão de mensagens de erro 16/10/2013 
04 Melhoria nas descrições das tags 21/10/2013 
05 Alteração nas regras do SeqId e inserção do pTime get_vehicle_history 19/11/2013 
06 Alterando Informações de Operadoras de Telecom 19/03/2014 
07 Alterando Informações de Operadoras de Telecom, novos eventos de Rota. 16/05/2014 
08 Atualizada lista de eventos e comandos do Omniweb para as novas 

implementações 11/06/2014 
09 Nova URL para acesso ao WebService 11/07/2014 
10 Novos campos do get_vehicle_list e get_vehicle_history 15/07/2014 
10 Ajuste na descrição do Modelo do rastreador 23/07/2014 
12 Novos comandos e eventos (Maxtrack) 28/07/2014 
13 Novos eventos (Carreta) 06/08/2014 
14 Alteração da URL de integração 13/08/2014 
15 Alteração em get_vehicle_history para obter o histórico de rastreadores 

adicionais 14/10/2014 
16 Inclusão da informação da Fonte de Alimentação 25/11/2014 
17 Substitui exemplo de requisição HTTP por um POST 11/12/2014 
18 Inclusão do campo fleet no get_vehicle_list 19/01/2015 
19 Inclusão do serviço set_cargo_id para definir o id de carga do veículo e inclusão 

do campo cargoId no retorno dos serviços get_vehicle_list e get_vehicle_history. 31/03/2015 
20 Inclusão do método import_landmarks 01/04/2015 
21 Inclusão dos sensores de temperatura nos métodos get_vehicle_list e 

get_vehicle_history 08/04/2015 
22 Esclarece campo estado na importação de marcadores 27/04/2015 
23 Atualizada lista de comandos e eventos existente na integração 07/07/2015 
24 Versão de software dos rastreadores e filtro por placa e número de série no 

método get_vehicle_list 08/09/2015 
25 Método get_top_driving_current_state 15/09/2015 
26 Método get_driver_list 16/09/2015 
27 Método get_top_driving_history 21/09/2015 
28 Inclusão da token para envio de comandos para facilitar consulta do status do 

comando 03/12/2015 
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29 Código do Plano contratado no método get_vehicle_list 26/02/2016 
30 Listar Grupos de Macros no método get_macro_groups_list 09/03/2016 
31 Incluir definições e parâmetros para comando TCONF / envio de macros 14/03/2016 
32 Novo comando CAPIS para configuração de Intervalo de Posição Satelital 28/04/2016 
33 Alteração de lay-out e revisão de texto 14/06/2016 
34 Valores para envio de evento de Velocidade Máxima Excedida (EXSPD) 31/08/2016 
35 Novos comandos e eventos para suporta a travas de portas 10/01/2017 
36 Suporte a Segurança Eletrônica Embarcada -- 
37 Moderador do Web Service LinkerAPI 20/03/2017 
38 Novos Eventos: Módulo Bluetooth Conectado e Módulo Bluetooth Desconectado 30/03/2017 
39 Inclusão do MAC Address Bluetooth 01/04/2017 
40 Inclusão de novo plano Super 20/06/2017 

 
 
Este documento é de propriedade da Zatix Tecnologia S/A e contém informações confidenciais que 
não podem ser usadas, transferidas, reproduzidas, publicadas ou divulgadas, integralmente ou 
parcialmente, diretamente ou indiretamente sem a prévia e expressa autorização da Zatix Tecnologia 
S/A. 

Documento de Uso Confidencial, 2015 Zatix Tecnologia S/A. Todos os direitos reservados.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
O Omniweb é um sistema de rastreamento e monitoramento de ativos móveis, processando centenas de milhares de eventos por dia. Com ele é possível monitorar a localização do veículo 
pela internet, em tempo real, por meio de mapas digitais e pontos de referência configuráveis. Além disso, mostra o histórico de posições dos veículos, envia comandos, configura ações e recebe alertas acionados em situações de risco ou momentos críticos da operação, para garantir rápida 
atuação do gestor da frota.  
Agora o Omniweb passa a oferecer uma API Web com o objetivo de permitir ao cliente receber as informações de seus veículos, bem como enviar comandos aos rastreadores de sua frota, sem a necessidade de utilização da interface web do Omniweb. 
 Desta forma, o cliente poderá utilizar a interface que melhor lhe convir para processar os eventos 
de sua frota, tornando o Omniweb flexível para integrações com sistemas e aplicações de terceiros.  
  2. GLOSSÁRIO 
 
Termo Significado 
API Application Programming Interface, interface para programação de aplicações. 
HTTP Hypertext Transfer Protocol, principal protocolo da Web. Veja mais em: http://en.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol 
XML Extensible Markup Language – Linguagem de marcação. 
Web Services Serviços disponibilizados por uma aplicação para utilização por outra aplicação através da Web. 
SOAP Simple Object Access Protocol, protocolo para Web Services baseado em 

XML. 
WSDL Web Services Description Language – linguagem para descrição de uma API 

Web. 
Tag 

Tags são estruturas de linguagem de marcação contendo instruções, tendo 
uma marca de início e outra de fim para que o navegador possa renderizar uma página. 
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3. DIAGRAMA EM BLOCOS DA INTEGRAÇÃO 
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4. COMUNICAÇÃO 
 
A integração do Omniweb será disponibilizada a partir de uma API Web, disponível em ambiente de produção do aplicativo Omniweb para qualquer usuário válido da aplicação, seguindo as mesmas 
políticas de acesso e segurança estabelecidas para o login do cliente.  A seguir será detalhada a comunicação desta API.  
  4.1. Protocolo  
A API Web do Omniweb é baseada no protocolo SOAP sobre HTTP. O formato das mensagens é definido através de um arquivo WSDL, disponível em:  web.omnilink.com.br/api?wsdl.  
A URL do serviço é a seguinte:  web.omnilink.com.br/api.  A API Web do Omniweb terá suporte nativo ao Protocolo SSL, com o objetivo de 
tornar esta conexão segura e criptografada, uma vez que estamos lidando com 
dados confidenciais e de rastreamento de veículos. 
 
 
4.2. Autenticação e Autorização 
 
Todas as requisições à API Web do Omniweb devem incluir dados de autenticação, no campo de autorização do cabeçalho HTTP. Deve-se utilizar um par válido de Usuário e Senha da aplicação (deve ser criado pelo Usuário Gestor do cliente, ou pela Omnilink quando se tratar de um cliente 
novo – A Omnilink só cria o Usuário Gestor de um novo cliente), como normalmente utilizados para acesso ao Omniweb no navegador.  
A formatação do campo deve seguir o método “Authorization: Basic” (de acordo com a RFC 2617). 
 
Segue uma breve explicação de como o campo de cabeçalho “Authorization” deve ser codificado: 1. Usuário e senha são combinados em uma string na forma "usuario:senha"; 2. O resultado é codificado com Base64; 

3. Acrescenta-se "Basic" antes da string codificada; 
 Por exemplo, para o usuário “usuario” com senha “senha”, o cabeçalho seria: 

Authorization: Basic dXN1YXJpbzpzZW5oYQ==  
O usuário estará sujeito às mesmas permissões e controles que tem normalmente ao 
utilizar/acessar o Omniweb a partir de um navegador.  
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4.3. Exemplo de Requisição 
 
Abaixo segue um exemplo de requisição de conexão à API Omniweb (em HTTP): 
 POST /api HTTP/1.1 Authorization: Basic dXN1YXJpbzpzZW5oYQ== Host: web.omnilink.com.br Accept: */* Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Content-Length: 281  {{ corpo da requisição. veja exemplos a seguir }} 
 
 
 
4.4. Exemplos de Resposta 
 
Exemplo de resposta com usuário ou senha inválidos (status HTTP: 401):  HTTP/1.1 401 Unauthorized Date: Tue, 27 Aug 2013 18:47:15 GMT Content-Length: 1518 Content-Type: text/html; charset=UTF-8 WWW-Authenticate: Basic realm="weblogic" X-Powered-By: Servlet/2.5 JSP/2.1 Connection: keep-alive 
 {{ Corpo da resposta. Irrelevante neste caso }} 
 
 
Exemplo de resposta com sucesso (status HTTP: 200):  HTTP/1.1 200 OK Date: Thu, 11 Dec 2014 12:25:44 GMT Server: Apache X-Powered-By: Servlet/2.5 JSP/2.1 Vary: Accept-Encoding Transfer-Encoding: chunked Content-Type: text/xml;charset="utf-8"  {{ Corpo da resposta. Veja exemplos a seguir }}   
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5. STATUS DE RETORNO 
 
Todas as mensagens de resposta dos serviços de integração contêm dois campos comuns usados 
para informar o sucesso ou a falha da operação. Em caso de falha, os demais campos esperados para a operação em questão serão omitidos da resposta. Esta omissão tem o objetivo de 
simplificar o pacote quando existir uma falha, além de naturalmente diminuir o tamanho do pacote de integração, contendo somente dados úteis.  
 
5.1. Campos de Resposta 
 
Todo XML enviado pela API Web do Omniweb trará informações do Status de Retorno da 
conexão, com os status descritos a seguir: 
  Código de Status:  
       XML tag name: <statusCode>            0: sucesso; outros valores: falha; 
  Mensagem de Status:  
       XML tag name: <statusMessage>  o Se StatusCode ≠ 0 (falha), o valor de statusMessage conterá a descrição do erro.  

Ex.: "Access forbidden from this IP: 100.101.102.103. Please, contact your system administrator to check your privileges";  o Se StatusCode = 0, statusMessage = "Success";  
 
5.2. Erros Gerais 
 
A tabela a seguir lista os erros gerais que podem ocorrer em qualquer operação: 
 Código Significado Mensagem de exemplo Tradução 

0 Sucesso Success Sucesso 
-1 Acesso negado ao usuário Access forbidden from this IP: 100.101.102.103. Please, contact your system 

administrator to check your privileges 

Acesso proibido a partir deste endereço IP: 100.101.102.103. Por favor, contate seu 
administrador de sistema para checar seus privilégios de 
acesso 

-2 Permissão negada 
ao usuário conectado 

Access forbidden. User does 
not have permission for the desired action 

Acesso proibido. Usuário não 
tem permissão para a ação desejada 

-4 Valor inválido para o parâmetro 
NumberOfRecords 

NumberOfRecords must be a positive integer number. NumberOfRecords deve ser um número inteiro positivo. 
-20 Parâmetro obrigatório faltante Missing mandatory parameter. Parâmetro obrigatório faltante. 
-98 Serviço invocado em intervalo inferior ao 

definido na tabela 17.1 

Exceeded the maximum number of requests. Excedido o número máximo de solicitações. 

-99 Erro desconhecido pelo sistema Unknown error, please contact your Zatix technical Erro desconhecido, por favor, contate seu time de suporte 
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support team técnico Zatix 
 
Os erros específicos com os respectivos códigos serão listados na descrição de cada operação.   
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6. LISTAGEM DE VEÍCULOS 
 
6.1. Definição 
 
Esse WebService tem a finalidade de prover as informações cadastrais dos veículos associados ao 
cliente autenticado na sessão (basicamente listando as mesmas informações exibidas no grid “Situação Atual” da aplicação Omniweb), bem como sua última posição recebida. 
 Ao enviar esta requisição, o serviço recupera todos os veículos associados àquele cliente e traz as informações da última comunicação do rastreador com visada válida de GPS.   
Obs.: É importante ressaltar que caso algum campo não tenha valor nenhum, ou seja, esteja vazio, a Tag correspondente será omitida.  
 Ex.: Caso um veículo não possua a informação do campo “Referência”, a Tag <Reference> será omitida do XML de retorno.  
 
6.2. Como chamar o serviço 
 
A URL do serviço é a seguinte:  http://web.omnilink.com.br/api 
 
Para utilizar o serviço de Listagem de Veículos basta enviar uma mensagem no protocolo SOAP do tipo get_vehicle_list, sem parâmetros.  
Pré-Requisitos:  
  Apenas usuários válidos do Omniweb podem consumir esse WebService;  O usuário autenticado deve ter permissão para ver o grid de "Situação Atual";  
 
6.3. Parâmetros 
 
Os parâmetros opcionais a seguir permitem filtrar os resultados da chamada. Quando dois ou mais 
tipos de filtro estiverem presentes, serão retornados todos os veículos que combinarem com pelo menos um filtro. Se nenhum filtro estiver presente, todos os veículos serão retornados. 
  Lista de Números de Série de Rastreadores: (Opcional) 

o XML tag name: <serials> contendo um ou mais elementos <serial> o Ex.: <serials> <serial>123456</serial> <serial>654321</serial> </serials> 
 Se informado, seleciona veículos associados aos números de série 

informados; 
 Se nenhum número de série for informado, retorna todos os veículos. 

  Lista de Placas de Veículos: (Opcional) 
o XML tag name: <plates> contendo um ou mais elementos <plate> o Ex.: <plates> <plate>ABC1234</plate> <plate>ZYX4321</plate> </plates> 

 Se informado, seleciona veículos com as placas informadas; 
 Se nenhuma placa for informada, retorna todos os veículos.  
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6.4. Retorno 
 
O resultado da mensagem get_vehicle_list() é a lista de veículos associadas ao usuário autenticado, com os seguintes campos (um conjunto de campos para cada veículo): 
  Número de Série do Rastreador: o XML tag name: <serial>  

  Placa do Veículo: 
o XML tag name: <plate>  

  Nome do Veículo: 
o XML tag name: <vName>  

  Tipo do Veículo: 
o XML tag name: <vType>  Se = “CR”, o tipo do veículo é carro; 

Se = “TR”, o tipo do veículo é caminhão; Se = “MC”, o tipo do veículo é motocicleta; 
  Proprietário (nome do cliente proprietário do veículo): 

o XML tag name: <owner>   Plano Contratado do Veiculo: 
o XML tag name: <vPlan>   Código do Plano Contratado do Veiculo: 
o XML tag name: <cPlan>  

  Data/hora do rastreador em UTC (GMT) (Ex.: 2013-08-31T23:33:14.123Z): 
o XML tag name: <tTime>  

  Data/hora do servidor em UTC (GMT) (Ex.: 2013-08-31T23:33:14.123Z): 
o XML tag name: <sTime>  

  Status da Ignição: 
o XML tag name: <ign> ('N' desligada; 'Y' ligada) 

  Direção [N (norte), S (sul), E (leste), W (oeste), NE (nordeste), NW (noroeste),                SW 
(sudoeste), SE (sudeste)]: o XML tag name: <course>  

  Velocidade (em Km/h): 
o XML tag name: <speed>  

  Odômetro: 
o XML tag name: <odo>  

  Endereço (obtido pelo mapa): 
o XML tag name: <addr>  

  Cidade (obtido pelo mapa): 
o XML tag name: <city>  

  UF (obtido pelo mapa): o XML tag name: <st>  
  Nome da Referência:  o XML tag name: <ref>  
  Distância em Km da Referência: o XML tag name: <refDist>  
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 Latitude (valor decimal em graus. Ex.: -23.485166666666668): 
o XML tag name: <lat>  

  Longitude (valor decimal em graus. Ex.: -46.84313888888889): 
o XML tag name: <lng>  

  Gestão de Motorista:  
o XML tag name: <driverMgmt> (0 = Sem Gestão do Motorista | 1 = Com Gestão do Motorista) 

  Nome do Motorista: o XML tag name: <driver>  
  Status do Veículo: 

o XML tag name: <tStatus>  Se = “U”, status do veículo é Desconhecido; 
Se = “D”, status do veículo é Desativado; Se = “A”, status do veículo é Em Local Autorizado; 
Se = “T”, status do veículo é Em Trânsito; Se = “B”, status do veículo é Bloqueado; Se = “M”, status do veículo é Em Manobra; 
Se = “R”, status do veículo é Rastreado; Se = “S”, status do veículo é Em Modo de Economia de Energia; 
Se = “I”, status do veículo é Em Modo Instalação; Se = “F”, status do veículo é Em Modo Fábrica; 
Se = “C”, status do veículo é Cancelado;  Se = “O”, veículo está em Modo Macro;   Tensão da Bateria do Veículo: 

o XML tag name: <vBat>  
  Tensão da Bateria Interna do Rastreador: 

o XML tag name: <tBat>  
  Percentual da Tensão da Bateria Interna do Rastreador: 

o XML tag name: <tBatPc>  
  Carregamento da Bateria Interna do Rastreador: 

o XML tag name: <tBatCg> (N não carregando | Y em carregamento) 
  Número da Macro: 

o XML tag name: <mcNum>  
  Nome da Macro: o XML tag name: <mcName>  
  Status do Veículo em Formato Texto: o XML tag name: <tStatusDesc>  
  Intervalo de Posição Automática: o XML tag name: <interval> (em segundos) 
  Modelo do Rastreador: o XML tag name: <model>  
  Número de Série da Antena Satélite: 

o XML tag name: <serialSat>  
  Indicação se o Veículo está com Perda de Sinal: 

o XML tag name: <sigLoss> ('N' sem perda de sinal; 'Y' com perda de sinal)  
  Indicação se o existe Falha no Modem Satélite: 
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o XML tag name: <satFail> ('N' sem falha de satélite; 'Y' com falha de satélite)   
  Indicação da Fonte de Alimentação: o XML tag name: <pwrSrc>  
Se = “U”, fonte de alimentação é pela Bateria do Veículo; Se = “A”, fonte de alimentação é pela Bateria da Carreta; 
Se = “L”, fonte de alimentação é pela lanterna do Cavalo Mecânico; Se = “S”, fonte de alimentação é pelo Painel Solar; 
  Indicação do nome da Frota: 

o XML tag name: <fleet>  
  Indicação do ID da Carga: 

o XML tag name: <cargoId> 
  Indicação de Temperatura do Sensor 1: 

o XML tag name: <temperature1> 
  Indicação de Temperatura do Sensor 2: 

o XML tag name: <temperature2> 
  Indicação de Temperatura do Sensor 3: o XML tag name: <temperature3> 
  Indicação de Temperatura do Sensor 4: o XML tag name: <temperature4> 
  Indicação de Temperatura do Sensor 5: o XML tag name: <temperature5>  Versão de Software do Rastreador: (Ex.: 3.04H): o XML tag name: <swVer>  Endereço MAC do Bluetooth: o XML tag name: < bluetoothAddress > 
  6.5. Erros Específicos 

 
Não existem erros específicos para esta chamada WebService.  
 
6.6. Exemplo de Requisição 
 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:lin="http://web.omnilink.com.br/api/">   <soapenv:Header/>   <soapenv:Body>      <lin:get_vehicle_list/>   </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>  
 6.7. Exemplo de Resposta  <S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">   <S:Body>      <ns2:get_vehicle_listResponse xmlns:ns2="http://web.omnilink.com.br/api/"> 
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        <return>            <statusCode>0</statusCode>            <statusMessage>Success</statusMessage>            <vehicles>               <vehicle>                  <addr>AC AV ANDROMEDA, 0-0 -  - 99999999</addr> 
      <bluetoothAddress> 00:00:00:00:00:00</bluetoothAddress>                  <cargoId>CAR2015A34</cargoId>                  <city>BARUERI</city>                  <course>SE</course>                  <driverMgmt>1</driverMgmt>                  <fleet>Frota Padrão</fleet>                  <driver>Rodrigo</driver>                  <ign>Y</ign>                  <interval>120</interval>                  <lat>-23.48513888888889</lat>                  <lng>-46.86858333333333</lng>                  <mcName>Inicio de Viagem</mcName>                  <mcNum>10</mcNum>                  <model>0480 CGM</model>                  <odo>4.0</odo>                  <owner>Zatix Tecnologia</owner>                  <plate>XXX4354</plate>                  <pwrSrc>B</pwrSrc>                  <ref>Posto</ref>                  <refDist>2.911158070653895</refDist>                  <satFail>N</satFail>                  <serial>904354</serial>                  <serialSat>300300300300300</serialSat>                  <sigLoss>N</sigLoss>                  <speed>15</speed>                  <st>SP</st>                                    <temperature1>125.2</temperature1>                  <temperature2>0.0</temperature2>                  <temperature3>-56.9</temperature3>                  <temperature4>-20.2</temperature4>                  <temperature5>95.3</temperature5>      <sTime>2013-08-27T19:30:45.675Z</sTime>      <tBat>5.5</tBat>                  <tBatCg>Y</tBatCg>                  <tBatPc>80</tBatPc>                  <tStatus>B</tStatus>                  <tStatusDesc>Bloqueado</tStatusDesc>                  <tTime>2013-08-27T19:57:48Z</tTime>                  <vBat>11.5</vBat>                  <vName>909090</vName>                  <vPlan>Advanced Plus Iridium Ilimitado</vPlan>                  <cPlan>fleets.platinum fast-response iridium-unlimited</cPlan>                  <vType>TR</vType>                  <swVer>3.04H</swVer>               </vehicle>            </vehicles>         </return> 



 
 
  

  
 

19 

omnilink.com.br    4003-6754 (capitais e regiões metropolitanas)  0800-882-1949 (Demais regiões)  

     </ns2:get_vehicle_listResponse>   </S:Body> </S:Envelope>   7. OBTENÇÃO DO HISTÓRICO DE EVENTOS E COMANDOS 
 
7.1. Definição 
 
Esse serviço tem a finalidade de prover o histórico de eventos e comandos referentes aos veículos 
associados ao usuário informado na solicitação. Os resultados que serão retornados podem ser filtrados de acordo com os parâmetros de configuração enviados na mensagem.   
Abaixo se encontra a lista de todos os campos devolvidos no retorno do serviço bem como uma lista com os parâmetros de configuração de chamada do WebService.  
É importante ressaltar que caso algum campo não tenha valor nenhum, ou seja, esteja vazio, a Tag correspondente será omitida.   
Ex.: Caso um veículo não possua a informação do campo “Referência”, a Tag <Reference> será omitida do XML de retorno.  
 
7.2. Como chamar o serviço 
 
A URL do serviço é a seguinte:  http://web.omnilink.com.br/api   
Para utilizar o serviço de Listagem de Veículos basta enviar uma mensagem no protocolo SOAP do 
tipo get_vehicle_history() com os parâmetros abaixo.  
Pré-Requisitos:   Apenas usuários válidos do Omniweb podem consumir esse WebService;  O usuário autenticado deve ter permissão para ver o grid "Histórico" do Omniweb. 
 Condições:   Se o usuário autenticado é gestor e os campos “plate” e “serial” não são informados, será retornado o histórico de todos os veículos associados ao cliente;  Se o usuário autenticado não é gestor, o serviço retornará o histórico apenas dos veículos 

associados a este usuário.  
 
7.3. Parâmetros 
 
O resultado da mensagem get_vehicle_history() é a lista de veículos associadas ao usuário autenticado, com os seguintes campos (um conjunto de campos para cada veículo): 
  Número de Série do Rastreador: (Opcional) 

o XML tag name: <serial>  
 Se informado retorna os últimos X registros do veículo associado ao serial; 
 Se não informado, retornar os últimos X registros de todos os veículos/rastreadores. 
  Placa do Veículo: (Opcional) 
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o Nome: <plate>; (ex.: ABC1234) 
 Se informado retorna os últimos X registros de todos os rastreadores associados aos veículos que possuem a placa informada; 
 Se não informado retornar os últimos X registros de todos os veículos associados ao usuário.   Quantidade de registros: (Opcional) o Nome: <numberOfRecords> 
Se informado: define o número máximo de registros (eventos/comandos) a serem retornados (limitado a 500); 
Se não informado: o sistema retorna no máximo 50 registros, por padrão; 
   Direção: (Opcional) o Nome: <showOrder>  
 Valores:   BELOW: retornar os registros anteriores em relação ao <seqId> 

informado em ordem decrescente;  ABOVE: retornar os próximos registros em relação ao <seqId> 
informado em ordem crescente (padrão); 

  ID de Sequência: (Opcional) 
o Nome: <seqId>;  o Se informado, retorna registros com base no valor enviado, inclusive com o seqId 

enviado; o Se não informado, retorna registros a partir do início ou fim do histórico (veja parâmetro Direção);  
  

7.4. Retorno 
 
Recupera todos os veículos associados ao usuário autenticado na chamada do WebService, e lista os seguintes campos:   Número de Série do Rastreador: o XML tag name: <serial>  

  Placa do Veículo: 
o XML tag name: <plate>  

  Nome do Veículo: 
o XML tag name: <vName>  

  Tipo do Veículo: 
o XML tag name: <vType>  Se = “CR”, o tipo do veículo é carro; 

Se = “TR”, o tipo do veículo é caminhão; Se = “MC”, o tipo do veículo é motocicleta; 
  Nome do Motorista: 

o XML tag name: <driver>  
  Tipo de Evento ou de Comando: 

o XML tag name: <eType> Se = “C” é um Comando; 
Se = “R” é uma Solicitação de Autorização ou Desbloqueio Se = “W” é um Alerta Se = “A” é um Alarme 
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Se = “M” é uma Mensagem ou uma Macro 
Se = “E” é um Evento 
  Proprietário (nome do cliente proprietário do veículo): 

o XML tag name: <owner>    Data/hora do rastreador em UTC (GMT) ( yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ ): o XML tag name: <tTime>  
  Data/hora de recepção no servidor em UTC (GMT) ( yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ ): 

o XML tag name: <sTime>  
  Data/hora de gravação no servidor em UTC (GMT) ( yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ ): 

o XML tag name: <pTime>  
  Status da Ignição: 

o XML tag name: <ign> ('N' desligada; 'Y' ligada) 
  Direção [N (norte), S (sul), E (leste), W (oeste), NE (nordeste), NW (noroeste), SW 

(sudoeste), SE (sudeste)]: o XML tag name: <course>  
  Velocidade ( em Km/h ): 

o XML tag name: <speed>  
  Odômetro: 

o XML tag name: <odo>  
  Mnemônico do Evento/Comando (ver lista de mnemônicos dos eventos): 

o XML tag name: <rCode>  
  Status do Veículo: 

o XML tag name: <tStatus>  Se = “U”, status do veículo é Desconhecido; 
Se = “D”, status do veículo é Desativado; Se = “A”, status do veículo é Em Local Autorizado; Se = “T”, status do veículo é Em Trânsito; 
Se = “B”, status do veículo é Bloqueado; Se = “M”, status do veículo é Em Manobra; 
Se = “R”, status do veículo é Rastreado; Se = “S”, status do veículo é Em Modo de Economia de Energia; Se = “I”, status do veículo é Em Modo Instalação; 
Se = “F”, status do veículo é Em Modo Fábrica; Se = “C”, status do veículo é Cancelado; 
Se = “O”, veículo está em Modo Macro;  
  Tipo de Registro: 

o XML tag name: <rType>  Se = “E” o registro é um Evento; Se = “C” o registro é um Comando; 
  Informação Adicional: o XML tag name: <info>  

  Endereço: o XML tag name: <addr>  
  Cidade: o XML tag name: <city>  
  UF: 
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o XML tag name: <st>  
  Nome da Referência:  o XML tag name: <ref>  
  Distância em Km da Referência: o XML tag name: <refDist>  
 
  ID de Sequência: 

o XML tag name: <seqID>  o OBS: O valor dessa informação representa o timestamp (uma cadeia de caracteres denotando a hora ou data que certo evento ocorreu) do momento de gravação do 
registro na base de dados (tag pTime). Note que o valor pode ser repetido para veículos diferentes (caso o momento de gravação no banco de dados ocorra no 
mesmo milisegundo), então, para chamadas sucessivas, sugere-se enviar o último valor recebido na requisição anterior e tratar repetições desse seqID para o mesmo veículo. Caso esteja consultando dados de um veículo, pode-se enviar o último valor 
somado de 1 (nesse caso, o último registro não se repetirá).  
  Latitude: 

o XML tag name: <lat>  
  Longitude: 

o XML tag name: <lng>  
  Status do GPS: 

o XML tag name: <gps>  Se = “Y” a visada de GPS está OK; Se = “N” o GPS já está sem visada; 
Se = “W” o GPS não está iniciado; Se = “U” o estado do GPS é desconhecido; 
  Tipo de Comunicação: 

o XML tag name: <tType>  Se = “-1” operadora não se aplica a este evento 
Se = “0” a comunicação é GPRS (celular) Se = “1” a comunicação é Satélite 
  Tensão da Bateria do Veículo: o XML tag name: <vBat>  
  Tensão da Bateria Interna do Rastreador: 

o XML tag name: <tBat>  
  Percentual da Tensão da Bateria Interna do Rastreador: 

o XML tag name: <tBatPc>  
  Carregamento da Bateria Interna do Rastreador: 

o XML tag name: <tBatCg> (N não carregando | Y em carregamento) 
  Número da Macro: 

o XML tag name: <mcNum>  
  Nome da Macro: 

o XML tag name: <mcName>  
  Status do Veículo em Formato Texto: 

o XML tag name: <tStatusDesc>  
  Intervalo de Posição Automática: 

o XML tag name: <interval> (em segundos) 
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  Indicação da Fonte de Alimentação: 
o XML tag name: <pwrSrc>  Se = “U”, fonte de alimentação é pela Bateria do Veículo; 

Se = “A”, fonte de alimentação é pela Bateria da Carreta; Se = “L”, fonte de alimentação é pela lanterna do Cavalo Mecânico; 
Se = “S”, fonte de alimentação é pelo Painel Solar; 
  Indicação do ID da Carga: o XML tag name: <cargoId>  
  Indicação de Temperatura do Sensor 1: o XML tag name: <temperature1> 
  Indicação de Temperatura do Sensor 2: o XML tag name: <temperature2> 
  Indicação de Temperatura do Sensor 3: o XML tag name: <temperature3> 
  Indicação de Temperatura do Sensor 4: 

o XML tag name: <temperature4> 
  Indicação de Temperatura do Sensor 5: 

o XML tag name: <temperature5> 
   

7.5. Tabela de Eventos e Comandos 
 

Descrição do Evento/Comando Tipo Criticidade Mnemônico 
Abertura de 5ª Roda Recusada Evento Normal 5WREF 
Abertura de Baú Evento Normal BOEVT 
Abertura de Porta com Ignição Ligada Evento Alarme EXDOO 
Abertura de Porta Direita Evento Normal RDOPN 
Abertura de Porta Esquerda Evento Normal LDOPN 
Abertura de Portas Evento Normal DOIOF 
Abertura/Fechamento Recusado - Baú controlado 
pelo Cavalo 

Evento Normal BOPDN 
Alarme Configurável 1 Evento Alarme EXAON 
Alarme Configurável 2 Evento Alarme EXATW 
Alarme Configurável 3 Evento Alarme EXATH 
Alarme Configurável 4 Evento Alarme EXAFO 
Alerta de Ativação Evento Alerta ACTV 
Alimentação Externa Conectada Evento Normal EPSC 
Alimentação Externa Desconectada Evento Alerta EPSD 
Antena de GPS Reconectada Evento Evento Evento GPSRE 
Antena GPS Reconectada Evento Normal GPSRC 
Antifurto Alarmado Evento Alarme ANTON 
Antifurto Normalizado Evento Evento ANTOF 
Arrombamento de Baú Evento Alarme EXBBI 
Atualização de Teste de Comunicação Celular Evento Normal ACTTU 
Atualização de Versão do Controlador de Carga Evento Normal FWCCU 
Bateria do Veículo Reconectada Evento Evento VBREC 
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Bateria Interna do Rastreador OK Evento Normal NBOK 
Baú aberto pelo Rastreador do Cavalo Evento Alerta BOTTR 
Baú Deslacrado pela Central Evento Alerta BULKC 
Baú Lacrado pela Central Evento Alerta BLKCT 
Baú Lacrado pelo Motorista Evento Alerta BLKDV 
Bloqueio Remoto Evento Alarme EXRBL 
Bloqueio: Abertura de Baú Evento Alarme BOEVB 
Bloqueio: Abertura de Porta com Ignição Ligada Evento Alarme EXDOB 
Bloqueio: Alarme Configurável 1 Evento Alarme EXAOB 
Bloqueio: Alarme Configurável 2 Evento Alarme EXABW 
Bloqueio: Alarme Configurável 3 Evento Alarme EXATB 
Bloqueio: Alarme Configurável 4 Evento Alarme EXAFB 
Bloqueio: Arrombamento de Baú Evento Alarme EXBBB 
Bloqueio: Bloqueio Remoto Evento Alarme EXRBB 
Bloqueio: Desconexão da antena GPS Evento Alarme ANTLB 
Bloqueio: Desconexão da Bateria do Veículo Evento Alarme EXBTB 
Bloqueio: Desconexão do Terminal do Rastreador Evento Alarme EXTMB 
Bloqueio: Desengate de Carreta Evento Alarme TDENB 
Bloqueio: Desengate Não Autorizado de Carreta Evento Alarme EXTDB 
Bloqueio: Detecção de Presença do Jammer Celular Evento Alarme EXJMB 
Bloqueio: Distância Máxima Permitida Excedida Evento Alarme MXDEB 
Bloqueio: Engate de Carreta Evento Alarme TENB 
Bloqueio: Execuções no Mesmo Local Excedidas Evento Alarme MXEEB 
Bloqueio: Fechamento do Baú Evento Alarme BCEVB 
Bloqueio: GPS Inoperante Evento Alarme EXGPB 
Bloqueio: Ignição Desligada Evento Alarme IGBOF 
Bloqueio: Ignição Ligada Evento Alarme IGBON 
Bloqueio: Motor Deslacrado via Comando Remoto Evento Alarme ENUCB 
Bloqueio: Motor Deslacrado via Terminal Evento Alarme ENUSB 
Bloqueio: Motor Lacrado via Comando Remoto Evento Alarme ENLCB 
Bloqueio: Motor Lacrado via Terminal Evento Alarme ENSEB 
Bloqueio: Parada Irregular Evento Alarme ANSTB 
Bloqueio: Partida Suspeita Evento Alarme ANMOB 
Bloqueio: Perda de GPS Evento Alarme EXGLB 
Bloqueio: Perda de Módulo Satélite Evento Alarme SMLSB 
Bloqueio: Porta Direita Aberta Evento Alarme RDOPB 
Bloqueio: Porta Direita Fechada Evento Alarme RDCLB 
Bloqueio: Porta Esquerda Aberta Evento Alarme LDOPB 
Bloqueio: Porta Esquerda Fechada Evento Alarme LDCLB 
Bloqueio: Tempo Excedido de Abertura de Baú Evento Alarme EXBOB 
Bloqueio: Tempo Máximo de Execução Excedido Evento Alarme MXTEB 
Bloqueio: Uso Indevido da Senha de Desbloqueio Evento Alarme EXUPB 
Bloqueio: Uso Indevido da Senha do Motorista Evento Alarme EXDPB 
Bloqueio: Uso Indevido da Senha do Supervisor Evento Alarme EXSPB 
Bloqueio: Velocidade Excedida Evento Alarme SPDEB 
Botão de Pânico Evento Alarme BPANC 
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Carga da Bateria Interna: 20% Evento Alarme IBT20 
Carga da Bateria Interna: 30% Evento Alerta IBT30 
Carreta Deslacrada pela Central Evento Alerta TULKC 
Carreta Lacrada pela Central Evento Alerta TLKCT 
Carreta Lacrada pelo Motorista Evento Alerta TLKDV 
Cavalo Mecânico Ausente Evento Normal HSUNA 
Cavalo Mecânico Presente Evento Normal HSAVA 
Compartilhamento de Sinal Aceito Evento Alerta VSACC 
Compartilhamento de Sinal Finalizado pelo Parceiro Evento Alerta PFSHA 
Compartilhamento de Sinal Finalizado pelo 
Proprietário do Veículo 

Evento Alerta OFSHA 
Compartilhamento de Sinal Finalizado pelo 
Responsável pelo Sinal 

Evento Alerta RFSHA 
Compartilhamento de Sinal Finalizado por 
Encerramento de Contrato 

Evento Alerta CFSHA 
Compartilhamento de Sinal Recusado Evento Alerta RESHA 
Conexão de Módulo Satélite Evento Alerta SATCG 
Conexão de Módulo Satélite Evento Alerta SATCS 
Conexão de Módulo Satélite (em GPRS) Evento Normal SATCG 
Conexão de Módulo Satélite (em Satélite) Evento Normal SATCS 
Confirmação de Leitura de Mensagem Evento Normal MSGRD 
Contrato Cancelado no Rastreador Evento Normal CCANC 
Contrato Cancelado pelo Sistema Evento Alerta CCANS 
Desabilitar antifurto Comando Normal ATDIS 
Desativação pelo Motorista Evento Alarme DDSBL 
Desativação pelo Supervisor Evento Alarme SDSBL 
Desbloqueio pela Central Evento Normal CTULK 
Desbloqueio pelo Motorista Evento Alerta DULK 
Desbloqueio Recusado: Baú Aberto Evento Normal DLCKB 
Desbloqueio Recusado: Carreta Desengatada Evento Normal DLCKC 
Desbloqueio Recusado: Porta de Cabine Aberta Evento Normal DLCKP 
Desconexão da antena GPS Evento Alarme ANTLS 
Desconexão da Bateria do Veículo Evento Alarme EXBTL 
Desconexão do Terminal do Rastreador Evento Alarme EXTML 
Desengate de Carreta Evento Normal TDENG 
Desengate Não Autorizado de Carreta Evento Alarme EXTDU 
Desligamento do Jammer Celular Evento Normal JMMOF 
Desligamento do Primeiro Rastreador Evento Alarme FTOFF 
Detecção de Presença do Jammer Celular Evento Normal EXJMA 
Distância Máxima Permitida Excedida Evento Normal MXDEX 
Engate de Carreta Evento Normal TENG 
Entrada em Cerca Evento Normal FEIN 
Entrada em Rota Evento Normal RTIN 
Evento Desconhecido Evento Normal UNKEV 
Execução de Macro Evento Mensagem MACRO 
Execuções no mesmo local Excedidas Evento Normal MXEEX 



 
 
  

  
 

26 

omnilink.com.br    4003-6754 (capitais e regiões metropolitanas)  0800-882-1949 (Demais regiões)  

Falha detectada no Sensor de Temperatura 1 Evento Alerta TSNK1 
Falha detectada no Sensor de Temperatura 2 Evento Alerta TSNK2 
Falha detectada no Sensor de Temperatura 3 Evento Alerta TSNK3 
Falha detectada no Sensor de Temperatura 4 Evento Alerta TSNK4 
Falha detectada no Sensor de Temperatura 5 Evento Alerta TSNK5 
Falha na Bateria Interna do Rastreador Evento Alarme NFAIL 
Falha no Fechamento da Trava de Baú Evento Alarme BLKFD 
Falha no Odômetro - Calculando Valores pelo GPS Evento Normal ODOMF 
Fechamento de Porta Direita Evento Normal RDCLD 
Fechamento de Porta Esquerda Evento Normal LDCLD 
Fechamento de Portas Evento Normal DCIOF 
Fechamento do Baú Evento Normal BCEVT 
Fim de Movimentação Evento Normal MOVFN 
GPS Inoperante Evento Alarme EXGPO 
Habilitar Antifurto Comando Normal ATENA 
Ignição Desligada Evento Normal IGNOF 
Ignição Ligada Evento Normal IGNON 
Impacto Frontal/Traseiro Evento Alarme HEACO 
Impacto Lateral Evento Alarme SIDCO 
Impacto Vertical/Traseiro Evento Alarme REACO 
Início de Movimentação Evento Normal MOVST 
Início do Modo Economia de Energia Evento Normal BENSM 
Início do Modo Hibernação Evento Normal HIBEM 
Início do Modo Repouso Evento Normal RESTM 
Jammer Celular Ativo Evento Normal JMMON 
Login do Motorista Evento Normal DRLGN 
Login sob Senha de Pânico Evento Alarme PNLGN 
Logoff do Motorista Evento Normal DRLOF 
Mensagem de Texto Comando Normal TXMSG 
Módulo Bluetooth Conectado Evento Normal BTHON 
Módulo Bluetooth Desconectado Evento Normal BTHOF 
Módulo Satélite Instalado Evento Alerta SATIN 
Módulo Satélite Removido Evento Alerta SATRE 
Motor deslacrado devido à desativação Evento Normal ENUSD 
Motor Deslacrado via Comando Remoto Evento Normal ENUCR 
Motor Deslacrado via Terminal Evento Normal ENUST 
Motor Lacrado via comando remoto Evento Normal ENLCR 
Motor Lacrado via Terminal Evento Normal ENSET 
Motorista Desconhecido Evento Alerta UNKDR 
Movimentação Detectada Evento Evento MVDTC 
Parada Detectada Evento Evento STDTC 
Parada Irregular Evento Normal ANSTP 
Partida Suspeita Evento Normal ANMOV 
Passagem por Cerca Evento Normal FETHR 
Perda de GPS Evento Alarme EXGPL 
Perda de Módulo Satélite Evento Normal SMLST 
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Perda de Sinal Evento Alerta SIGLO 
Perda de Sinal Celular Evento Alerta SIGLO 
Perda de Sinal Satélite Evento Alerta SILOS 
Porta Direita Aberta Evento Normal RDOPN 
Porta Direita Fechada Evento Normal RDCLD 
Porta Esquerda Aberta Evento Normal LDOPN 
Porta Esquerda Fechada Evento Normal LDCLD 
Posição Automática Evento Normal PAUTO 
Posição Avulsa Evento Normal PSPR 
Rastreador do Cavalo Detectado Evento Alerta TTRDT 
Rastreador Respondeu ao Teste de Comunicação 
Satélite Efetuado 

Evento Alerta SCTTR 
Saída de Cerca Evento Normal FEOUT 
Saída de Rota Evento Normal RTOUT 
Saída do Modo Pânico Evento Evento PMOEX 
Senha de Pânico Evento Alerta PPANC 
Sensor de Temperatura 1 se recuperou da Falha Evento Alerta TSOK1 
Sensor de Temperatura 2 se recuperou da Falha Evento Alerta TSOK2 
Sensor de Temperatura 3 se recuperou da Falha Evento Alerta TSOK3 
Sensor de Temperatura 4 se recuperou da Falha Evento Alerta TSOK4 
Sensor de Temperatura 5 se recuperou da Falha Evento Alerta TSOK5 
Solicitação de Abertura de Baú Evento Solicitação 

de 
Autorização 

BOREQ 

Solicitação de Abertura de Baú por Ocorrência Evento Solicitação 
de Autorização 

BORIN 

Solicitação de Abertura do Baú sob Senha de 
Pânico 

Evento Solicitação 
de 

Autorização 
BOREP 

Solicitação de Compartilhamento de Sinal Evento Solicitação 
de 

Autorização 
VSREQ 

Solicitação de Desbloqueio por Ocorrência Evento Solicitação 
de 

Autorização 
ULKIN 

Solicitação de Deslacre de Motor Comando Normal EULK 
Solicitação de Deslacre de Motor por Ocorrência Evento Solicitação 

de 
Autorização 

EULIN 

Solicitação de Deslacre do Motor sob Senha de 
Pânico 

Evento Solicitação 
de 

Autorização 
EULP 

Solicitação de Execução de Macro Evento Solicitação 
de 

Autorização 
MEREQ 

Solicitação de Execução de Macro  Evento Solicitação MEREQ 



 
 
  

  
 

28 

omnilink.com.br    4003-6754 (capitais e regiões metropolitanas)  0800-882-1949 (Demais regiões)  

de 
Autorização 

Solicitação de Execução de Macro por Ocorrência Evento Solicitação 
de 

Autorização 
MACIN 

Solicitação de Execução de Macro Sob Pânico Evento Solicitação 
de 

Autorização 
MEREP 

Temperatura 1 Abaixo da Mínima configurada Evento Alerta TPLO1 
Temperatura 1 Acima da Máxima configurada Evento Alerta TPHI1 
Temperatura 1 Voltou ao Normal Evento Normal TPOK1 
Temperatura 2 Abaixo da Mínima configurada Evento Alerta TPLO2 
Temperatura 2 Acima da Máxima configurada Evento Alerta TPHI2 
Temperatura 2 Voltou ao Normal Evento Normal TPOK2 
Temperatura 3 Abaixo da Mínima configurada Evento Alerta TPLO3 
Temperatura 3 Acima da Máxima configurada Evento Alerta TPHI3 
Temperatura 3 Voltou ao Normal Evento Normal TPOK3 
Temperatura 4 Abaixo da Mínima configurada Evento Alerta TPLO4 
Temperatura 4 Acima da Máxima configurada Evento Alerta TPHI4 
Temperatura 4 Voltou ao Normal Evento Normal TPOK4 
Temperatura 5 Abaixo da Mínima configurada Evento Alerta TPLO5 
Temperatura 5 Acima da Máxima configurada Evento Alerta TPHI5 
Temperatura 5 Voltou ao Normal Evento Normal TPOK5 
Temperatura Avulsa Evento Normal TPREQ 
Tempo de resposta excedido para Teste de 
Comunicação Satélite Evento Alerta SCTTE 
Tempo Excedido de Abertura de Baú Evento Alarme EXBOE 
Tempo Máximo de Execução Excedido Evento Alerta MXTEX 
Tentativas Esgotadas para Envio de Comando Evento Alerta MRTSD 
Teste Comunicação Evento Normal TCOMM 
Teste de Antena Satélite Evento Normal ITCOM 
Teste de Comunicação Satelital Evento Normal ACTTS 
Trava de 5ª Roda Fechada Evento Normal 5WLCK 
Trava de 5ª Roda Liberada via Comando Remoto Evento Normal 5WUKR 
Trava de 5ª Roda Liberada via Terminal Evento Normal 5WUKT 
Trava de Baú aberta pelo Rastreador do Cavalo Evento Alerta BLOTT 
Uso Indevido da Senha de Desbloqueio Evento Alarme EXUPE 
Uso Indevido da Senha do Motorista Evento Alarme EXDPE 
Uso Indevido da Senha do Supervisor Evento Alarme EXSPE 
Veículo Deslacrado pela Central Evento Alerta VULKC 
Veículo Lacrado pela Central Evento Alerta VLKCT 
Veículo Lacrado pelo Motorista Evento Alerta VLKDV 
Veículo Parado com Ignição Ligada Evento Evento VSIGO 
Velocidade Excedida Evento Alerta SPDEX 
Velocidade Normalizada Evento Normal NRSPD 
Violação da Caixa do Rastreador Evento Alarme TOPEN 
Violação da Instalação do Rastreador de Carreta Evento Alarme TRIVD 
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Violação de Painel do Veículo Evento Alarme VEPAV 
Violação do Pino da Trava de Baú Evento Alarme BLKVD 
Portas Travadas Evento Normal DOORL 
Portas Destravadas Evento Normal DOORU 
 Reserva Fechada Evento Normal BOOKC 
 
 
 
7.6. Erros Específicos 
 

Código Mensagem Tradução 
-3 ShowOrder must be equal to BELOW or ABOVE. ShowOrder (ExibirOrdem) deve ser igual à BELOW (abaixo) ou ABOVE (acima). 
-16 The provided plate doesn't exist. A placa informada não existe. 
-17 The provided serial number doesn't exist. O número de série informado não existe. 

-18 The provided serial number doesn't belong to this plate. O número de série informado não pertence a essa placa. 
 
 
 
7.7. Exemplos de Requisição 
 

7.7.1. Requisição 1: Todos os veículos, 3 registros mais recentes <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:lin="http://web.omnilink.com.br/api/">   <soapenv:Header/>   <soapenv:Body>      <lin:get_vehicle_history>         <showOrder>BELOW</showOrder>         <numberOfRecords>3</numberOfRecords>      </lin:get_vehicle_history>   </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> 
 
 

7.7.2. Requisição 2: Todos os veículos, anteriores a um registro <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:lin="http://web.omnilink.com.br/api/">   <soapenv:Header/>   <soapenv:Body>      <lin:get_vehicle_history>         <seqId>92795</seqId>         <showOrder>BELOW</showOrder>         <numberOfRecords>3</numberOfRecords>      </lin:get_vehicle_history>   </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>  
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7.7.3. Requisição 3: Todos os veículos, posteriores a um registro <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:lin="http://web.omnilink.com.br/api/">   <soapenv:Header/>   <soapenv:Body>      <lin:get_vehicle_history>         <seqId>92795</seqId>         <showOrder>ABOVE</showOrder>         <numberOfRecords>3</numberOfRecords>      </lin:get_vehicle_history>   </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>  
 

7.7.4. Requisição 4: Veículo específico por placa, 3 registros mais recentes <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:lin="http://web.omnilink.com.br/api/">   <soapenv:Header/>   <soapenv:Body>      <lin:get_vehicle_history>         <plate>ABC1234</plate>         <showOrder>ABOVE</showOrder>         <numberOfRecords>3</numberOfRecords>      </lin:get_vehicle_history>   </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>  
 

7.7.5. Requisição 5: Veículo específico por número de série, 3 registros mais recentes 
 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:lin="http://web.omnilink.com.br/api/">   <soapenv:Header/>   <soapenv:Body>      <lin:get_vehicle_history>         <serial>808011</serial>         <showOrder>ABOVE</showOrder>         <numberOfRecords>3</numberOfRecords>      </lin:get_vehicle_history>   </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> 
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7.8. Exemplo de Resposta 
 <S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">   <S:Body>      <ns2:get_vehicle_historyResponse xmlns:ns2="http://web.omnilink.com.br/api/">         <return>            <statusCode>0</statusCode>            <statusMessage>Success</statusMessage>            <historyEntries>               <historyEntry>                  <addr>AC AV ANDROMEDA, 0-0 -  - 99999999</addr>                   <cargoId>CAR2015A34</cargoId>                  <city>BARUERI</city>                  <course>NW</course>                  <driver>Miguel</driver>                  <gps>Y</gps>                  <ign>Y</ign>                  <info>Teste</info>                  <interval>120</interval>                  <lat>-23.485166666666668</lat>                  <lng>-46.86855555555555</lng>                  <mcName>Inicio de Viagem</mcName>                  <mcNum>10</mcNum>                  <odo>4.0</odo>                  <owner>Zatix Tecnologia</owner>                  <plate>XXX4354</plate>                  <pwrSrc>B</pwrSrc>                  <ref>Posto</ref>                  <refDist>2.9073076825557216</refDist>                  <seqID>1385054124979</seqID>                  <serial>904354</serial>                  <speed>0</speed>                  <st>SP</st>                   <temperature1>125.2</temperature1>                   <temperature2>0.0</temperature2>                   <temperature3>-56.9</temperature3>                   <temperature4>-20.2</temperature4>                   <temperature5>95.3</temperature5>                  <eType>E</eType>                  <pTime>2013-08-27T12:34:17.137Z</pTime>                  <rCode>DCIOF</rCode>                  <rType>E</rType>                  <sTime>2013-08-27T12:34:15.177Z</sTime>                  <tBat>4.5</tBat>                  <tBatCg>Y</tBatCg>                  <tBatPc>80</tBatPc>                  <tStatus>R</tStatus>                  <tStatusDesc>Em modo rastreado</tStatusDesc>                  <tTime>2013-08-27T04:04:49Z</tTime>                  <tType>E</tType> 
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                 <vBat>11.5</vBat>                  <vName>904354</vName>                  <vType>TR</vType>               </historyEntry>            </historyEntries>         </return>      </ns2:get_vehicle_historyResponse>   </S:Body> </S:Envelope> 
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8. ENVIO DE COMANDOS 
 
8.1. Definição 
 
Esse WebService tem a finalidade de permitir ao cliente autenticado enviar comandos aos rastreadores associados a ele. 
 Ao consumir este serviço será enviado o comando desejado ao veículo associado àquele cliente, com os parâmetros informados da requisição.  Como resposta o serviço vai informar a data e hora 
da geração deste comando no servidor, que deve ser usada como parte da consulta do status de envio deste comando.  
  8.2. Como chamar o serviço 
 A URL do serviço é a seguinte:  http://web.omnilink.com.br/api 
 
Para utilizar o serviço de Envio de Comandos basta enviar uma mensagem no protocolo SOAP do tipo send_command() com os parâmetros abaixo.  
Pré-Requisitos:  
  Apenas usuários válidos do Omniweb podem consumir esse WebService;  O usuário conectado deve ter acesso à tela de envio de Comandos no Omniweb;  O usuário autenticado deve ter permissão para envio de Comandos no Omniweb (os 

comandos vão depender do modelo do Rastreador, do plano contratado e dos sensores/atuadores instalados fisicamente); 
 8.3. Parâmetros 

 
O resultado da mensagem send_command() é a geração de um comando para qualquer veículo associadas ao usuário autenticado, com os seguintes campos como parâmetros: 
  Mnemônico Identificador do Comando: 

o XML tag name: <mnemonic> (ver lista de mnemônicos de comandos) 
  Número de Série do Rastreador: 

o XML tag name: <serial>  
  Token (opcional): 

o XML tag name: <token> 
 Chave para facilitar consulta do status do comando.  
 Valor deve ser numérico entre -9223372036854775808 a 999999999999999999. 
 De preferência único, senão, na busca será retornado mais de um registro. 

  Parâmetros do Comando (opcional): o XML tag name: <params>  
  Listagem de Parâmetros do Comando (obrigatório se o comando necessita de parâmetros - uma entrada por parâmetro):  XML tag name: <param>  
 o Mnemônico do Parâmetro do Comando (obrigatório se o 

comando necessita de parâmetros - uma entrada por parâmetro): 
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 XML tag name: <code> (ver lista de mnemônicos de 
parâmetros dos comandos) 

 o Valor do Parâmetro do Comando (obrigatório se o comando 
necessita de parâmetros - uma entrada por valor): 

 XML tag name: <value> (ver lista de parâmetros dos comandos) 
   8.4. Retorno 

 Retorna o status do envio de um comando para todos os veículos associados ao usuário autenticado na chamada do WebService, e lista os seguintes campos:   Data e Hora da geração do comando no Servidor Omniweb: o XML tag name: <sTime>  Este parâmetro deverá ser armazenado para obtenção futura do ID de 
Sequência do comando enviado para posterior consulta do status de envio. 

o XML tag name: <token>  Alternativa ao <sTime> para consulta do status do comando.  
Se informado, este parâmetro será o mesmo enviado pela chamada do 
send_command, senão, será gerado um valor aleatório. 

 
 

8.5. Tabela de Comandos 
  Descrição do 

Comando 
Mnemônico Possui 

Parâmetros? 
Mnemônicos  

dos Parâmetros 
Parâmetros 

Aceitar 
Compartilhamento 
de Sinal 

ACSHA Sim ESQID ID de sequência obtido no 
histórico de eventos 
recebido pela integração 

REASN Texto para descrever o 
motivo do tratamento deste 
evento – Limitado em 500 
caracteres (texto maior será 
truncado) 

Autorizar Abertura 
do Baú 

BOAUT Sim ESQID ID de sequência obtido no 
histórico de eventos 
recebido pela integração 

REASN Texto para descrever o 
motivo do tratamento deste 
evento – Limitado em 500 
caracteres (texto maior será 
truncado) 

Autorizar 
Execução de 
Macro 

MACEX Sim ESQID ID de sequência obtido no 
histórico de eventos 
recebido pela integração 

EXMID ID da Macro a ser autorizada 
para execução 
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 Bloquear Veículo 
 

LOCK Não --- --- 
Desbloquear o 
Veículo 

ULOCK Não --- --- 
Deslacrar Baú BULK Não --- --- 
Deslacrar Motor EULK Não --- --- 
Desligar Sirene SIROF Não --- --- 
Destravar Baú BOXOP Não --- --- 
Emitir Bip de 
Sirene 

BIP Não --- --- 
Envio de 
Mensagem de 
Texto 

TXMSG Sim TEXT Mensagem de texto livre 
limitado em 466 caracteres 
(textos maiores serão 
truncados). Acentos e/ou 
caracteres inválidos são 
substituídos no Omniweb 

 Lacrar Baú 
 

BLK Não --- --- 
Lacrar Motor EGNLK Sim BST 

(Tempo de 
espera para 
executar o 
Lacre de 
Motor) 

0  Imediato 
30  após 30 segundos 
40  após 40 segundos 
60  após 60 segundos 
90  após 90 segundos 
120  após 2 minutos 
300  após 5 minutos 
600  após 10 minutos 
900  após 15 minutos 
1200  após 20 minutos 

Liberar Trava de 
5ª Roda 

5WUKR Não --- --- 
Ligar Sirene SIRON Sim TIMON 

(Duração da 
sirene ligada) 

10  10 segundos 
30  30 segundos 45  45 segundos 
90  90 segundos 
180  3 minutos 300  5 minutos 
600  10 minutos 1800  30 minutos 
3600  1 hora 
7200  2 horas 14400  4 horas 
21600  6 horas 43200  12 horas 
64800  18 horas 
65535  sempre ligado 

Recusar 
Compartilhamento 
de Sinal 

RESHA Sim ESQID ID de sequência obtido no histórico de eventos recebido 
pela integração 

REASN Texto para descrever o motivo do tratamento deste evento – 
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Limitado em 500 caracteres (texto maior será truncado) 
Recusar 
Solicitação de 
Abertura do Baú 

CRBOO Sim ESQID ID de sequência obtido no 
histórico de eventos recebido 
pela integração 

REASN Texto para descrever o motivo 
do tratamento deste evento – 
Limitado em 500 caracteres (texto maior será truncado) 

Recusar 
Solicitação de 
Deslacre do Motor 

CRUEN Sim ESQID ID de sequência obtido no 
histórico de eventos recebido 
pela integração 

REASN Texto para descrever o motivo 
do tratamento deste evento – 
Limitado em 500 caracteres (texto maior será truncado) 

Recusar 
Solicitação de 
Execução de 
Macro 

CRMEX Sim ESQID ID de sequência obtido no 
histórico de eventos 
recebido pela integração 

EXMID ID da Macro cuja execução 
será recusada 

Solicitar Posição 
Avulsa 

SPPOS Não --- --- 
Solicitar 
Temperatura 
Avulsa 

REQTP Não --- --- 

Testar 
Comunicação Satélite 

TSTSC Não --- --- 

Travar Baú BOXCL Não --- --- 
Configurar 
Rastreador 

TCONF Sim TCOIE Configurar o modo de macro:  
1 = Modo Avançado ou 0 = 
Modo Básico 

TCOMA Código da Macro ou -1 para 
Manter Macro Atual 

DRPR2 Senha de Motorista 
DRPWD Senha de Motorista 
EXSPD Evento Velocidade Excedida: 0 

= não enviar ou 16 para enviar 
MXSPD Limite de Velocidade Máxima 

(km/h) 
PNPDM Senha de Pânico 
PNPR2 Senha de Pânico 
PNPWD Senha de Pânico 
SMLPR Perda de Módulo Satélite 
SVPDM Senha de Supervisor 
SVPR2 Senha de Supervisor 
SVPWD Senha de Supervisor 
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TCOBB Arrombamento de Baú 
TCOBP Arrombamento de Painel 
TCOGI GPS inoperante 
TCOGP Desconexão da antena GPS 
TCOIE Inteligência Embarcada 
TCOIG Abertura de Porta com Ignição 

Ligada 
TCOMA Macro 
TCOMH Macro Histórico 
TCOMN Nome da Macro 
TCOPM Uso indevido da senha 
TCOTD Desengate de Carreta 
TCOTT Desconexão do Terminal do 

rastreador 
TCOVB Desconexão da Bateria do 

Veículo 
Configurar 
Intervalo de 
Posição Satelital 

CAPIS Sim INTVS  Intervalo Satelital Padrão.  Mínimo 5.  
Máximo 14.  Índice na tabela abaixo. 

INTST  Intervalo Satelital Temporário. 
Mínimo 1. 
Máximo 14.  Índice na tabela abaixo. 

TDIST  Duração do Intervalo 
Temporário. Mínimo 30. Máximo 240.  
Valor em minutos. 

Tabela de valores para os parâmetros INTVS e 
INTST:  

1: 5 min 
2: 10 min 
3: 15 min 
4: 20 min 
5: 30 min 
6: 45 min 
7: 1 hora 
8: 1,5 hora 
9: 2 horas 
10: 3 horas 
11: 5 horas 
12: 6 horas 
13: 12 horas 
14: 24 horas 

Travar Portas LDOOR Não -- -- 

Destravar Portas UDOOR Não -- -- 
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Configurar 
Segurança 
Eletrônica 

ESCFG Sim ESENB Y: Habilitar Segurança Eletrônica, enviando as cercas e 
rotas previamente associadas ao 
veículo. N: Desabilitar Segurança 
Eletrônica. 

Fechar Reserva CBOOK Não - - 

Configurar 
Intervalo de 
Posição 
Automática 
Satélite 

CAPIX Sim INTVX Tabela de valores para os 
parâmetros INTVX: 

4: 20 min 
5: 30 min 
6: 45 min 
7: 1 hora 
8: 1,5 hora 
9: 2 horas  
10: 3 horas 
11: 5 horas 
12: 6 horas 
13: 12 horas        14: 24 horas 

 
8.6. Condições Especiais para Comando TCONF (Configurar Rastreador) 
 
Parâmetros x Modelos de Rastreadores 
 
Cada modelo de rastreador possui um conjunto de parâmetros aceitáveis. Isso significa que, caso seja 
enviado parâmetros não identificáveis pelo rastreador, o WebService retornará mensagem informado 
quais os parâmetros não foram aceitos. Por outro lado, caso seja enviado comando com falta de 
parâmetros, será assumido um valor padrão. 
 
 
 
8.7. Erros Específicos 
 
Cód. Mensagem Tradução 

-5 Unknown Command Comando desconhecido. 
-6 Permission denied for this command Permissão negada para este comando. 
-10 Unknown Tracker Rastreador desconhecido. 
-11 Tracker doesn't belong or isn't shared with this client Rastreador não pertence ou não está compartilhado com este cliente. 
-12 Tracker not bound to this user Rastreador não está associado a este 

usuário. 
-13 Invalid Command Parameters. Please, check the 

documentation. 
Parâmetros de comando inválido. Por 
favor, verifique a documentação. 

-14 This command is already pending for this vehicle. Este comando já está pendente para este veículo. 
-21 Invalid token. Token inválido. 
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8.8. Exemplo de Requisição 
 8.8.1. Requisição 1: Lacra motor após 40 segundos (sem token)  <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:lin="http://web.omnilink.com.br/api/">   <soapenv:Header/>   <soapenv:Body>      <lin:send_command>         <mnemonic>EGNLK</mnemonic>         <serial>904354</serial>         <params>            <param>               <code>BST</code>               <value>40</value>            </param>         </params>      </lin:send_command>   </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> 
 
 
 

8.8.2. Requisição 2: Pedido de posição avulsa (com token) 
 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:lin="http://web.omnilink.com.br/api/">   <soapenv:Header/>   <soapenv:Body>      <lin:send_command>         <mnemonic>SPPOS</mnemonic>         <serial>904354</serial>         <token>144916462942485913</token>         <params>         </params>      </lin:send_command>   </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> 
 

8.8.3. Requisição 3: Envio de configurar rastreador, configurar macro 
 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:lin="http://web.omnilink.com.br/api/">   <soapenv:Header/>   <soapenv:Body>      <lin:send_command>         <mnemonic>TCONF</mnemonic>         <serial>904354</serial>         <params>            <param>               <code>TCOIE</code>                <value>1</value>            </param> 
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           <param>               <code>TCOMA</code>               <value>20</value>            </param>         </params>      </lin:send_command>   </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> 
 
 
 

8.8.1. Requisição 4: Configurar Intervalo de Posição Satelital 
 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:lin="http://web.omnilink.com.br/api/">   <soapenv:Header/>   <soapenv:Body>      <lin:send_command>         <mnemonic>CAPIS</mnemonic>         <serial>904354</serial>         <params>            <param>               <code>INTVS</code>                <value>5</value>            </param>            <param>               <code>INTST</code>               <value>1</value>            </param>            <param>               <code>TDIST</code>               <value>60</value>            </param>         </params>      </lin:send_command>   </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> 
 
 
8.9. Exemplo de Resposta 

8.9.1. Exemplo de resposta padrão 
 <S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">   <S:Body>      <ns2:send_commandResponse mlns:ns2="http://web.omnilink.com.br/api/">         <return>            <statusCode>0</statusCode>            <statusMessage>Success</statusMessage>            <token>144916462942485913</token>            <sTime>2013-08-27T12:46:55.043Z</sTime>         </return> 
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     </ns2:send_commandResponse>   </S:Body> </S:Envelope>  
8.9.2. Exemplo de resposta de envio de macros com parâmetros não reconhecidos 
 
Este exemplo ocorre quando se passa parâmetros não reconhecidos pelo rastreador.  <S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">   <S:Body>      <ns2:send_commandResponse mlns:ns2="http://web.omnilink.com.br/api/">         <return>            <statusCode>0</statusCode>            <statusMessage>Success | Parameters not allowed: DRPWD, PNPWD, SVPWD, TCOTT, TCOPM</statusMessage>         </return>      </ns2:send_commandResponse>   </S:Body> </S:Envelope> 
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9. CONSULTA DE STATUS DE UM COMANDO DO HISTÓRICO  
9.1. Definição 
 
Esse WebService tem a finalidade de permitir ao cliente autenticado consultar o status de um comando do histórico dos rastreadores associados a ele. 
 Para consultar o status de envio de um comando o cliente precisará informar a lista de IDs de Sequência ou Tokens dos comandos enviados através do método send_command().  
 A lista de Ids de Sequência pode ser obtida através do método get_vehicle_history(), selecionando 
os campos seqId retornados pelo serviço dos registros cujo campo eType é igual a C - comando.   Para determinar com precisão quais IDs informar como parâmetros na chamada do método 
get_command_status(), armazene em sua base de dados a tag sTime retornada por cada comando enviado através do método send_command(). Assim você será capaz de encontrar os IDs 
Sequencia dos comandos retornados por get_vehicle_history(), que também traz a mesma tag sTime juntamente com as demais informações já descritas anteriormente. 
 Os comandos também podem ser consultados pelas Tokens, que são retornadas a cada envio de comando. 
  9.2. Como chamar o serviço 
 A URL do serviço é a seguinte:  http://web.omnilink.com.br/api 
 
Para utilizar o serviço de consulta de status de um registro do histórico basta enviar uma mensagem no protocolo SOAP do tipo get_command_status() com os parâmetros abaixo.  
Pré-Requisitos:    Apenas usuários válidos do Omniweb podem consumir esse WebService; 
  9.3. Parâmetros 

 O resultado da mensagem get_command_status() é informar o status do comando enviado nos 
parâmetros, conforme mostra o campo abaixo: 
  Listagem de Ids de Sequência de Comandos: o XML tag name: <sequences> 
  Id de Sequência do Comando (uma por Id de Sequência que se deseja consultar):  XML tag name: <seqId> o XML tag name: <tokens> 
  Token do Comando (uma por token que se deseja consultar):  XML tag name: <token> 
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9.4. Retorno 
 

O retorno deste método será uma lista contendo as informações de Status do comando com sua data e hora, para cada ID Sequência ou token informado nos parâmetros: 
  Id de Sequencia do Comando: 

o XML tag name: <seqId>  
  Token do Comando: 

o XML tag name: <token>  
  Data e Hora do status do comando: o XML tag name: <tTime>  
  Status do Comando: o XML tag name: <status>  Se = “W” comando está aguardando transmissão (quando o Rastreador 

está conectado) 
Se = “T” comando foi enviado, porém ack ainda não foi recebido do 

Rastreador  
Se = “S” comando foi enviado para o Rastreador  
Se = “F” significa uma confirmação de leitura de mensagem de texto  
Se = “E” significa erro genérico  
Se = “C” comando foi cancelado 
Se = “P” comando está com cancelamento pendente  
Se = “R” comando segmentado: Aguardando início da transferência 
Se = “A” comando segmentado: Transferência iniciada 
Se = “G” comando segmentado: Transferindo 
Se = “N” comando segmentado: Transferido e aguardando confirmação 
Se = “O” comando segmentado: Erro na transferência 
Se = “D” comando segmentado: Transferido e confirmado com sucesso 
Se = “-1” significa que o Id de Sequência informado não está relacionado 

a um comando  
Se = “-2” significa que o Id de Sequência informado não foi encontrado 
Se = “-3” significa que o usuário não tem permissão de visualização do 

comando ou do veículo 
   9.5. Erros Específicos 

 
Código Mensagem Tradução 

-15 Exceeded the maximum of XXX sequence ids Excedido limite máximo de XXX IDs de sequência 
-21 Invalid token Token inválido 
-22 Exceeded the maximum of XXX 

tokens 
Excedido limite máximo de XXX tokens 

-23 Sequence ID or token not found SeqId ou Token não encontrado 
-24 Invalid Sequence ID. ID de sequência inválido 
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9.6. Exemplo de Requisição 
 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:lin="http://web.omnilink.com.br/api/">   <soapenv:Header/>   <soapenv:Body>      <lin:get_command_status>         <sequences>            <seqId>6482</seqId>            <seqId>9999</seqId>            <seqId>6861</seqId>         </sequences>         <tokens>            <token>1</token>            <token>2</token>         </tokens>      </lin:get_command_status>   </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> 
 
 9.7. Exemplo de Resposta 
 <S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">   <S:Body>      <ns2:get_command_statusResponse xmlns:ns2="http://web.omnilink.com.br/api/">         <return>            <statusCode>0</statusCode>            <statusMessage>Success</statusMessage>            <commandStatus>               <commandStatusEntry>                  <seqId>6482</seqId>                  <status>S</status>                  <tTime>2013-08-27T12:46:57.413Z</tTime>               </commandStatusEntry>               <commandStatusEntry>                  <seqId>9999</seqId>                  <status>-2</status>               </commandStatusEntry>               <commandStatusEntry>                  <seqId>6861</seqId>                  <status>-1</status>               </commandStatusEntry>               <commandStatusEntry>                  <seqId>1219</seqId>                  <token>1</token>                  <status>S</status>                  <tTime>2013-08-23T17:21:11.721Z</tTime>               </commandStatusEntry>               <commandStatusEntry> 
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                 <seqId>1193</seqId>                  <token>2</token>                  <status>S</status>                  <tTime>2013-08-23T16:55:40.867Z</tTime>               </commandStatusEntry>            </commandStatus>         </return>      </ns2:get_command_statusResponse>   </S:Body> </S:Envelope> 
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10. ATUALIZAR ID DE CARGA DE UM VEÍCULO  
10.1. Definição 
 
Esse WebService tem a finalidade de permitir ao cliente autenticado atualizar o ID de carga dos veículos associados a ele. 
 Para atualizar o ID de carga de um veículo o cliente precisará informar o número de série do rastreador ou a placa do veículo, além do ID de carga que deseja atribuir ao veículo.  
  10.2. Como chamar o serviço 
 A URL do serviço é a seguinte:  http://web.omnilink.com.br/api 
 
Para utilizar o serviço de atualização do ID de carga de um veículo basta enviar uma mensagem no protocolo SOAP do tipo set_cargo_id() com os parâmetros abaixo.  
Pré-Requisitos:    Apenas usuários válidos do Omniweb podem consumir esse WebService; 
  10.3. Parâmetros 

 O resultado da mensagem set_cargo_id() é o status da atualização do ID de carga no veículo 
informado nos parâmetros, conforme mostram os campos abaixo:   Número de Série do Rastreador: (Opcional se placa informada) 

o XML tag name: <serial>  
 Se informado obtém o veículo que terá o ID de carga atualizado através do 

número de série do rastreador; 
 Se não informado, será considerado o campo “Placa do veículo”. 
  Placa do Veículo: (Opcional se número de série do rastreador informado) o XML tag name: <plate>; (ex.: ABC1234) 
 Se informado obtém o veículo que terá o ID de carga atualizado através da placa; 
 Se não informado será considerado o campo “Número de Série do 

Rastreador”.  
  10.4. Retorno 
 O retorno deste método é apenas o status de execução do serviço, descrito na seção Status 

de Retorno. 
   



 
 
  

  
 

47 

omnilink.com.br    4003-6754 (capitais e regiões metropolitanas)  0800-882-1949 (Demais regiões)  

10.5. Erros Específicos 
 
Código Mensagem Tradução 

-10 Unknown Tracker Rastreador Desconhecido 
-11 Tracker doesn’t belong or isn’t shared with this client Rastreador não pertence ou não está compartilhado com este cliente 
-12 Tracker not bound to this user Rastreador não está associado a este 

usuário 
-16 The provided plate doesn’t exist A placa informada não existe 
-17 The provided serial number doesn’t exist O número de série informado não existe 
-18 The provided serial number doesn’t 

belong to this plate 
O número de série informado não pertence a 
essa placa 

 
  10.6. Exemplo de Requisição 
 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:lin="http://web.omnilink.com.br/api/">   <soapenv:Header/>   <soapenv:Body>      <lin:set_cargo_id>            <serial>904354</serial> 
           <cargoId>IDNUM123</cargoId>      </lin:set_cargo_id>   </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> 
   10.7. Exemplo de Resposta 
 <S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">   <S:Body>      <ns2:set_cargo_idResponse xmlns:ns2="http://web.omnilink.com.br/api/">         <return>            <statusCode>0</statusCode>            <statusMessage>Success</statusMessage>         </return>      </ns2:set_cargo_idResponse>   </S:Body> </S:Envelope> 
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11.  IMPORTAR MARCADORES  
11.1. Definição 
Esse WebService tem a finalidade de permitir ao cliente autenticado importar um conjunto de marcadores ao Omniweb. 
Para cada marcador é necessário especificar o nome do marcador e sua localização. A localização é direta quando as coordenadas de latitude e longitude são informadas, ou indireta quando apenas o endereço é informado. No caso direto, o endereço pode ser informado adicionalmente a título 
apenas de cadastro, pois serão utilizadas as coordenadas informadas. No caso indireto, são obrigatórios os dados de rua, cidade e estado. Os demais dados serão utilizados na busca quando 
informados. 
Opcionalmente pode-se definir a categoria dos marcadores. Se não informada, o marcador será importado na categoria padrão “Importados”. As categorias serão criadas, caso não existam. 
 
 11.2. Como chamar o serviço 
 A URL do serviço é a seguinte:  http://web.omnilink.com.br/api 
 
Para utilizar o serviço de importação de marcadores basta enviar uma mensagem no protocolo SOAP do tipo import_landmarks() com os parâmetros abaixo.  
Pré-Requisitos:   Apenas usuários válidos do Omniweb podem consumir esse WebService; 
 
 11.3. Parâmetros 
 A mensagem do tipo import_landmarks() contém um ou mais elementos <landmark>. Cada um 
destes elementos representa um marcador a ser importado, e constitui-se da seguinte estrutura:   Nome do Marcador: o XML tag name: <name>   Nome da Categoria: (Opcional) o XML tag name: <category> 

 Se não informado, assume-se “Importados” 
 A categoria será criada caso não exista  Coordenadas: (Opcional, se o endereço for informado) 

o XML tag name: <coords> o Latitude em graus: 
 XML tag name: <lat> o Longitude em graus: 
 XML tag name: <lng>  o Exemplo: 

<coords>  <lat>-23.67520965</lat>  <lng>-46.87633179</lng> </coords> 
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 Endereço: (Opcional, se coordenadas forem informadas) 
o XML tag name: <addr> o Rua: 

 XML tag name: <str> o Número: 
 XML tag name: <lng> o Bairro: 
 XML tag name: <dist> o Cidade: 
 XML tag name: <city> o Estado: 
 XML tag name: <state> 
 Obs.: Apenas a sigla o CEP: 
 XML tag name: <zip> o Exemplo: <addr>  <str>Av. Paulista</str>  <num>1000</num>  <dist>Bela Vista</dist>  <city>São Paulo</city>  <state>SP</state>  <zip>01310-100</zip> </addr> 

  11.4. Retorno 
 O retorno deste método, além do status de execução do serviço, descrito na seção Status de 
Retorno, contém uma lista de erros de processamento do conjunto de marcadores. Apenas os 
marcadores citados nesta lista não puderam ser importados.  Cada erro contém os seguintes elementos:  Código de erro: (veja tabela a seguir) o XML tag name: <code>  Mensagem de erro: (veja tabela a seguir) o XML tag name: <msg>  Marcador: o XML tag name: <landmark> o Representação do marcador que não pôde ser importado devido ao erro  Tabela  de códigos de erros de importação:  
Código Mensagem Tradução 

1 Address (street, state and city) is mandatory when coordinates are not 
provided 

Endereço (rua, estado e cidade) é obrigatório quando as coordenadas não são informadas 
2 The requested address was not found O endereço informado não foi encontrado 
3 Could not create category: the 

requested name is not available 
Não foi possível criar a categoria: o nome 
informado não está disponível 

4 Invalid zip code. Use numbers only. CEP inválido. Use número apenas. 
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11.5. Exemplo de Requisição 
 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:lin="http://web.omnilink.com.br/api/">    <soapenv:Header/>    <soapenv:Body>       <lin:import_landmarks>   <landmark>    <name>Exemplo coordenadas</name>    <category>Categoria X</category>    <coords>     <lat>-23.67520965</lat>     <lng>-46.87633179</lng>    </coords>    <addr>     <str>Av. Paulista</str>     <num>1000</num>     <dist>Bela Vista</dist>     <city>São Paulo</city>     <state>SP</state>     <zip>01310-100</zip>    </addr>   </landmark>   <landmark>    <name>Exemplo endereço completo</name>    <addr>     <str>Av. Paulista</str>     <num>1200</num>     <dist>Bela Vista</dist>     <city>São Paulo</city>     <state>SP</state>     <zip>01310-100</zip>    </addr>   </landmark>   <landmark>    <name>Exemplo endereço mínimo</name>    <addr>     <str>Av. Paulista</str>     <city>São Paulo</city>     <state>SP</state>    </addr>   </landmark>   <landmark>    <name>Exemplo incompleto</name>    <addr>     <str>Av. Paulista</str>     <city>São Paulo</city>    </addr>   </landmark> 
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      </lin:import_landmarks>    </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> 
  
 11.6. Exemplo de Resposta 
 <?xml version='1.0' encoding='utf-8'?> <S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">   <S:Body>     <ns2:import_landmarksResponse xmlns:ns2="http://web.omnilink.com.br/api/">       <statusCode>0</statusCode>       <statusMessage>Success</statusMessage>       <errors>         <error>           <code>1</code>           <landmark>             <addr>               <city>S&#195;&#163;o Paulo</city>               <str>Av. Paulista</str>             </addr>             <name>Exemplo incompleto</name>           </landmark>           <msg>Address (street, state and city) is mandatory when coordinates are not provided</msg>         </error>       </errors>     </ns2:import_landmarksResponse>   </S:Body> </S:Envelope>   
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12. LISTAR MOTORISTAS 
 
12.1. Definição 
 
Esse WebService tem a finalidade de prover as informações dos motoristas cadastrados no cliente 
do usuário autenticado na sessão.  
Obs.: É importante ressaltar que caso algum campo não tenha valor nenhum, ou seja, esteja vazio, 
a Tag correspondente será omitida.  
12.2. Como chamar o serviço 
 
A URL do serviço é a seguinte:  http://web.omnilink.com.br/api 
 
Para utilizar o serviço de Listar Motoristas, basta enviar uma mensagem no protocolo SOAP do tipo get_driver_list(), sem parâmetros.  
Pré-Requisitos:   Apenas usuários válidos do Omniweb podem consumir esse WebService;  O usuário autenticado deve ter a permissão “Consultar Motoristas” (a mesma usada para 

acessar a opção de menu "Motoristas > Consultar");  
 
12.3. Parâmetros 
 
Este método não tem parâmetros.   
 
12.4. Retorno 
 
O resultado da chamada deste método é uma lista de todos os motoristas do cliente do usuário autenticado, com os seguintes campos para cada motorista: 
   Nome Completo: 

o XML tag name: <name>   Apelido: 
o XML tag name: <nickname>  Senha: 
o XML tag name: <password>  Telefone Celular: 
o XML tag name: <mobile>  Número da CNH: 
o XML tag name: <license>   Categoria da CNH: 
o XML tag name: <licenseCategory>  Validade da CNH em UTC (GMT) (Ex.: 2018-08-31T00:00:00Z): 
o XML tag name: <licenseExpirationDate>  MOPP: 
o XML tag name: <mopp>  Validade do MOPP em UTC (GMT) (Ex.: 2018-08-31T00:00:00Z): 
o XML tag name: <moppExpirationDate> 
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 12.5. Erros Específicos 

 
Não existem erros específicos para esta chamada WebService.  
 
12.6. Exemplo de Requisição 
 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:lin="http://web.omnilink.com.br/api/">   <soapenv:Header/>   <soapenv:Body>      <lin:get_driver_list/>   </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>  
 12.7. Exemplo de Resposta  <?xml version='1.0' encoding='utf-8'?> <S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">   <S:Body>     <ns2:get_driver_listResponse xmlns:ns2="http://web.omnilink.com.br/api/">       <return>         <statusCode>0</statusCode>         <statusMessage>Success</statusMessage>         <drivers>           <driver>             <license>43098572895</license>             <licenseCategory>D</licenseCategory>             <licenseExpirationDate>2017-06-28T00:00:00Z</licenseExpirationDate>             <mobile>98765847753</mobile>             <moopExpirationDate>2017-06-28T00:00:00Z</moopExpirationDate>             <mopp>32985712398</mopp>             <name>Teste da Silva</name>             <nickname>Zezinho</nickname>             <password>048953</password>           </driver>           <driver>             <license>86947439856</license>             <licenseCategory>D</licenseCategory>             <licenseExpirationDate>2019-06-28T00:00:00Z</licenseExpirationDate>             <mobile>13875943864</mobile>             <moopExpirationDate>2019-06-28T00:00:00Z</moopExpirationDate>             <mopp>309450934590</mopp>             <name>teste da silva 2</name>             <nickname>Zezinho 2</nickname>             <password>275489</password>           </driver> 
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        </drivers>       </return>     </ns2:get_driver_listResponse>   </S:Body> </S:Envelope>    
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13. SITUAÇÃO ATUAL DO OMNIJORNADA 
 
13.1. Definição 
 
Esse WebService tem a finalidade de prover as informações de situação atual de jornada dos 
motoristas e veículos associados ao cliente autenticado na sessão (as mesmas informações que servem de base para o “Painel Omnijornada” da aplicação Omniweb). 
 Ao enviar esta requisição, o serviço recupera as jornadas atuais de:  Todos os veículos associados àquele cliente com o plano opcional Omnijornada  Todos os motoristas daquele cliente que já foram alguma vez identificados em jornada 
 
Assim como nas telas e nos relatórios do Omnijornada, os métodos de webservices referentes ao Omnijornada não consideram associação entre veículos e usuários (menu Veículos > Associar a 
Usuário). Desta forma serão disponibilizadas informações todos os veículos com plano Omnijornada que sejam visíveis pelo cliente do usuário autenticado.  
É importante ressaltar que caso algum campo não tenha valor nenhum, ou seja, esteja vazio, a Tag 
correspondente será omitida.  
13.2. Como chamar o serviço 
 
A URL do serviço é a seguinte:  http://web.omnilink.com.br/api 
 
Para utilizar o serviço de Situação Atual do Omnijornada basta enviar uma mensagem no protocolo SOAP do tipo get_top_driving_current_state(), sem parâmetros.  
Pré-Requisitos:   Apenas usuários válidos do Omniweb podem consumir esse WebService;  O usuário autenticado deve ter a permissão “Painel de Jornada” (para acessar o "Painel 

Omnijornada");  
 
13.3. Parâmetros 
 
Este método não tem parâmetros.   
 
13.4. Retorno 
 
O resultado da chamada deste método é uma lista de jornadas visíveis pelo usuário autenticado, com os seguintes campos (um conjunto de campos para cada jornada): 
  Número de Série do Rastreador: o XML tag name: <serial>  

  Placa do Veículo: o XML tag name: <plate>  
  Nome do Veículo: 

o XML tag name: <vName>   Proprietário (nome do cliente proprietário do veículo): 
o XML tag name: <owner>  
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 Data/hora do rastreador em UTC (GMT) (Ex.: 2013-08-31T23:33:14.123Z): 
o XML tag name: <tTime>   Data/hora do início da jornada em UTC (GMT) (Ex.: 2013-08-31T23:33:14.123Z): 
o XML tag name: <jStart>  

  Status de Jornada: 
o XML tag name: <jStatus> Se = “UNSTATED_STOP”, status é Parada Não Informada; 

Se = “DRIVE”, status é Em Direção; Se = “LUNCH”, status é Em Refeição; 
Se = “BREAK”, status é Em Descanso; Se = “REST”, status é Repouso Diário; Se = “WEEKEND”, status é Repouso Semanal; 
Se = “WAIT”, status é Em Espera; Se = “UNKNOWN”, status é Veículo ou Motorista Fora de Operação;  

  Nome do Motorista: 
o XML tag name: <dName>   Apelido do Motorista: 
o XML tag name: <dNick>  CNH do Motorista: 
o XML tag name: <dLicense>   MOPP do Motorista: 
o XML tag name: <dMopp>   

 13.5. Erros Específicos 
 
Não existem erros específicos para esta chamada WebService.  
 
13.6. Exemplo de Requisição 
 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:lin="http://web.omnilink.com.br/api/">   <soapenv:Header/>   <soapenv:Body>      <lin:get_top_driving_current_state/>   </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>  
 13.7. Exemplo de Resposta  <?xml version='1.0' encoding='utf-8'?> <S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">   <S:Body>     <ns2:get_top_driving_current_stateResponse xmlns:ns2="http://web.omnilink.com.br/api/">       <return>         <statusCode>0</statusCode>         <statusMessage>Success</statusMessage>         <journeys>           <journey> 
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            <owner>LUIS LTDA</owner>             <plate>LUI0001</plate>             <serial>750123</serial>             <dLicense>654321</dLicense>             <dName>Luis da Silva</dName>             <dNick>Luis</dNick>             <jStart>2015-08-21T11:39:20Z</jStart>             <jStatus>REST</jStatus>             <tTime>2015-08-21T16:31:23Z</tTime>             <vName>750123</vName>           </journey>           <journey>             <owner>RAFAEL DA SILVA</owner>             <plate>ZTX2003</plate>             <serial>999877</serial>             <jStatus>UNKNOWN</jStatus>             <tTime>2015-07-27T17:54:03.872Z</tTime>             <vName>999877</vName>           </journey>         </journeys>       </return>     </ns2:get_top_driving_current_stateResponse>   </S:Body> </S:Envelope>  
  



 
 
  

  
 

58 

omnilink.com.br    4003-6754 (capitais e regiões metropolitanas)  0800-882-1949 (Demais regiões)  

14. HISTÓRICO DO OMNIJORNADA 
 
14.1. Definição 
 
Esse WebService tem a finalidade de prover as informações históricas dos trechos de jornada dos 
motoristas e veículos associados ao cliente autenticado na sessão. Trata-se das mesmas informações que servem de base para a linha do tempo do “Painel do Omnijornada” e para os 
relatórios de jornada do Omniweb.  Ao enviar esta requisição, o serviço recupera o histórico de jornada de:  Todos os veículos associados àquele cliente (próprios e compartilhados) com o plano 

opcional Omnijornada;  Todos os motoristas daquele cliente que já foram alguma vez identificados em jornada; 
 
Através de alguns parâmetros opcionais é possível restringir a obtenção do histórico de jornada para apenas um subconjunto de veículos e/ou motoristas.  
Assim como nas telas e nos relatórios do Omnijornada, os métodos de webservice referentes ao Omnijornada não consideram associação entre veículos e usuários (menu Veículos > Associar a 
Usuário). Desta forma serão disponibilizadas informações todos os veículos com plano Omnijornada que sejam visíveis pelo cliente do usuário autenticado.  
Obs.: É importante ressaltar que caso algum campo não tenha valor nenhum, ou seja, esteja vazio, 
a Tag correspondente será omitida.  
 
14.2. Como chamar o serviço 
 
A URL do serviço é a seguinte:  http://web.omnilink.com.br/api 
 
Para utilizar o serviço de Histórico do Omnijornada basta enviar uma mensagem no protocolo SOAP do tipo get_top_driving_history(), com os parâmetros obrigatórios.  
Pré-Requisitos:   Apenas usuários válidos do Omniweb podem consumir esse WebService;  O usuário autenticado deve ter a permissão “Painel de OmniJornada” (a mesma usada para 

acessar o "Painel OmniJornada");  
 
14.3. Parâmetros 

14.3.1. Parâmetros de paginação 
  Data/hora de gravação inicial: 

o Nome: <seqDateStart>;  o Retorna registros com data/hora de gravação a partir (inclusive) do valor passado. 
  Data/hora de gravação final: (Opcional) 

o Nome: <seqDateEnd>;  o Retorna registros com data/hora de gravação até (inclusive) o valor passado. 
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 Quantidade de registros: (Opcional) 
o Nome: <numberOfRecords> Se informado: define o número máximo de registros de trechos de jornada a 

serem retornados (limitado a 500); Se não informado: o sistema retorna até 50 registros, por padrão; 
14.3.2. Parâmetros de filtro 

 Os parâmetros opcionais a seguir permitem filtrar os resultados da chamada. Quando dois ou mais 
parâmetros de filtro estiverem presentes, serão retornados registros que combinarem com pelo menos um filtro. Se nenhum filtro estiver presente, todos os registros serão retornados. 
  Placas de Veículo: (Opcional) 

o XML tag name: <plates> contendo um ou mais elementos <plate> o Ex.: <plates> <plate>ABC1234</plate> <plate>ZYX4321</plate> </plates> 
 Se informado retorna registros com as placas informadas; 
 Se não informado, não filtra por placa.  Nomes de Motorista: (Opcional) 

o XML tag name: <dNames> contendo um ou mais elementos <dName> o Ex.: <dNames> <dName>João Alberto</dName> </dNames> 
 Se informado retorna registros com os nomes de motorista informados; 
 Se não informado, não filtra por nome de motorista.  Apelidos de Motorista: (Opcional) 

o XML tag name: <dNicks> contendo um ou mais elementos <dNick> o Ex.: <dNicks> <dNick>Alves</dNick> </dNicks> 
 Se informado retorna registros com os apelidos de motorista informados; 
 Se não informado, não filtra por apelido de motorista.  Números de CNH de Motorista: (Opcional) o XML tag name: <dLicenses> contendo um ou mais elementos <dLicense> o Ex.: <dLicenses> <dLicense>12345678901</dLicense> </dLicenses> 
 Se informado retorna registros com os números de CNH informados; 
 Se não informado, não filtra por CNH de motorista. 
   

14.4. Retorno 
 O resultado da chamada deste método é uma lista de trechos de jornada (opcionalmente considerando os filtros especificados) em ordem crescente de data/hora de gravação (sequencial), 
com os seguintes campos (um conjunto de campos para cada trecho de jornada): 
   Data/hora de gravação em UTC (GMT) (Ex.: 2013-08-31T23:33:14.123Z): 

o XML tag name: <seqDate> o Resolução de milissegundo o Sequencial com relação à gravação de novos registros.  Data/hora de início do trecho em UTC (GMT) (Ex.: 2013-08-31T23:33:14.123Z): 
o XML tag name: <startDate>   Data/hora de fim do trecho em UTC (GMT) (Ex.: 2013-08-31T23:33:14.123Z): 
o XML tag name: <endDate>   Status do trecho de Jornada: 
o XML tag name: <status> Se = “UNSTATED_STOP”, status é Parada Não Informada; Se = “DRIVE”, status é Em Direção; 

Se = “LUNCH”, status é Em Refeição; Se = “BREAK”, status é Em Descanso; 
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Se = “REST”, status é Repouso Diário; 
Se = “WEEKEND”, status é Repouso Semanal; Se = “WAIT”, status é Em Espera; 
Se = “UNKNOWN”, status é Veículo ou Motorista Fora de Operação;   Placa do Veículo: 

o XML tag name: <vPlate> 
  Nome do Motorista: 

o XML tag name: <dName> o Campo ausente em caso de motorista não identificado  Apelido do Motorista: 
o XML tag name: <dNick> o Campo ausente em caso de motorista não identificado  CNH do Motorista: o XML tag name: <dLicense> o Campo ausente em caso de motorista não identificado  Infração de Direção Contínua Excedida: 
o XML tag name: <violDrive> o 1=Cometeu infração; 0=Não cometeu infração.  Infração de Saída Antecipada de Refeição: o XML tag name: <violLunch> o 1=Cometeu infração; 0=Não cometeu infração.  Infração de Tempo Excessivo de Refeição: 
o XML tag name: <violLunchExceed> o 1=Cometeu infração; 0=Não cometeu infração.  Infração de Saída Antecipada de Repouso Diário: 
o XML tag name: <violRest> o 1=Cometeu infração; 0=Não cometeu infração.  Infração de Saída Antecipada de Repouso Semanal: o XML tag name: <violWeekend> o 1=Cometeu infração; 0=Não cometeu infração.  14.5. Erros Específicos 

 
Não existem erros específicos para esta chamada WebService.  
 
14.6. Exemplos de Requisição 

14.6.1. Somente parâmetros obrigatórios 
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:lin="http://web.omnilink.com.br/api/">   <soapenv:Header/>   <soapenv:Body>     <lin:get_top_driving_history>       <seqDateStart>2015-07-20T10:41:01.124Z</seqDateStart>     </lin:get_top_driving_history>   </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>  

14.6.2. Todos os parâmetros 
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<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:lin="http://web.omnilink.com.br/api/">   <soapenv:Header/>   <soapenv:Body>     <lin:get_top_driving_history>       <seqDateStart>2015-07-19</seqDateStart>       <seqDateEnd>2015-08-19</seqDateEnd>       <numberOfRecords>10</numberOfRecords>       <plates>         <plate>ZTX2030</plate>         <plate>ZTX2040</plate>       </plates>             <dNames>         <dName>João Alberto</dName>         <dName>Miguel Ferraz</dName>       </dNames>             <dLicenses>         <dLicense>12345678901</dLicense>         <dLicense>09876543210</dLicense>       </dLicenses>       <dNicks>         <dNick>Alves</dNick>         <dNick>Zé</dNick>         <dNick>Beto</dNick>       </dNicks>     </lin:get_top_driving_history>   </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> 
 
 14.7. Exemplo de Resposta  <?xml version='1.0' encoding='utf-8'?> <S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">   <S:Body>     <ns2:get_top_driving_historyResponse xmlns:ns2="http://web.omnilink.com.br/api/">       <statusCode>0</statusCode>       <statusMessage>Success</statusMessage>       <entries>         <entry>           <seqDate>2015-07-20T10:41:01.123Z</seqDate>           <endDate>2015-07-20T10:41:01Z</endDate>           <startDate>2015-07-17T19:31:13Z</startDate>           <status>UNSTATED_STOP</status>           <vPlate>ZTX2030</vPlate>           <violDrive>0</violDrive>           <violLunch>0</violLunch>           <violLunchExceed>0</violLunchExceed>           <violRest>0</violRest>           <violWeekend>0</violWeekend>         </entry> 
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        <entry>           <seqDate>2015-07-20T12:51:18.123Z</seqDate>           <dLicense>11111111111</dLicense>           <dName>Roberto Qnaz</dName>           <dNick>Beto</dNick>           <endDate>2015-07-20T12:51:18Z</endDate>           <startDate>2015-07-20T12:23:12Z</startDate>           <status>DRIVE</status>           <vPlate>ZTX2030</vPlate>           <violDrive>0</violDrive>           <violLunch>0</violLunch>           <violLunchExceed>0</violLunchExceed>           <violRest>0</violRest>           <violWeekend>0</violWeekend>         </entry>       </entries>     </ns2:get_top_driving_historyResponse>   </S:Body> </S:Envelope>         
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15. LISTAGEM DE GRUPOS DE MACROS 
 
15.1. Definição 
 
Esse WebService tem a finalidade de prover informações dos grupos de macros, associados ao 
cliente autenticado na sessão.  
Ao enviar a requisição, o serviço lista o Id e o nome dos grupos de macro disponíveis para envio que estão associados àquele cliente.   
 
15.2. Como chamar o serviço 
 
A URL do serviço é a seguinte:  http://web.omnilink.com.br/api 
 
Para utilizar o serviço de Listagem de Grupos de Macros basta enviar uma mensagem no protocolo 
SOAP do tipo get_macro_groups_list(), sem parâmetros.  
Pré-Requisitos:    Apenas usuários válidos do Omniweb podem consumir esse WebService;  O usuário autenticado deve ter permissão para ver o grid de "Situação Atual";  
15.3. Parâmetros 
 
O resultado da mensagem get_macro_groups_list() é a lista de grupos de macros disponíveis para envio, bem como suas respectivas macros, com os seguintes campos. 
  Lista de Grupos de  Macros: <macroGroups>, um conjunto de tags <macroGroup> 

o XML tag name: <macroGroup> contendo os elementos: <availableForSend>, <id>, <macroHistoryId>, <name> e <macros>, e suas respectivas tags: o Ex.: <macroGroups>  <macroGroup> <id> 2836 </id> 
<name> Grupo de Macros </name>  <availableForSend> Y </availableForSend> 
<macros> <macro>                         <id> 85 </id> 
                        <number> 10 </number>                         <name>Início/Reinício de Viagem</name> 
                        <type>C</type>                         <driverIdentification>true</driverIdentification>                         <executionAuthorization>true</executionAuthorization> 
                        <containsFormItems>false</containsFormItems> </macro> 

… </macros> ... 
</macroGroup>       </macroGroups> 
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Importante observar que a tag <macroGroup> se repetirá de acordo com o número de grupo de 
macros disponíveis para envio. Da mesma forma, a tag <macro> ocorrerá em função do número de 
macros de cada grupo.    
15.4. Retorno 
 
O resultado da mensagem get_macro_groups_list() é a lista de grupos de macros associadas ao usuário autenticado, no formato detalhado na seção anterior.  15.5. Erros Específicos 
 
Não existem erros específicos para esta chamada WebService.  
 
15.6. Exemplo de Requisição 
 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:lin="http://web.omnilink.com.br/api/">    <soapenv:Header/>    <soapenv:Body>       <lin:get_macro_groups_list/>    </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> 
 15.7. Exemplo de Resposta  
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">    <S:Body>       <ns2:get_macro_groups_listResponse  xmlns:ns2="http://web.omnilink.com.br/api/">          <return> <macroGroups> <macroGroup> <id>66</id> <name>Nome do Grupo</name> <availableForSend>Y</availableForSend> <macros> <macro>    <id>85</id>           <number>10</number>    <name>Nome da Macro</name>    <type>C</type>    <driverIdentification>true</driverIdentification>    <executionAuthorization>true</executionAuthorization>                              <containsFormItems>false</containsFormItems> </macro> </macros>    </macroGroup>   </macroGroups>          </return>       </ns2:get_macro_groups_listResponse>    </S:Body> </S:Envelope>   
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16. SEGURANÇA ELETRÔNICA EMBARCADA 
 
Trata-se de um conjunto de métodos para administração de cercas e rotas embarcadas nos rastreadores instalados nos veículos. Abaixo segue uma breve descrição de cada um deles: 
  set_fence_route: cadastrar ou atualizar uma cerca ou rota;  link_fence_route_to_vehicle: associar cercas e rotas a um veículo;  get_fence_route_list: listar cercas e rotas; 

 get_vehicle_fence_route_list: listar cercas e rotas associadas a um veículo; 
 
Nas próximas seções, conheça todos os detalhes de como usar os serviços acima e 
processar os resultados.  
16.1. Cadastrar cercas e rotas 
  set_fence_route 
 

16.1.1. Definição 
 
Através do método set_fence_route(), é possível cadastrar uma cerca ou rota no sistema que seja 
visível apenas para o cliente do usuário autenticado na chamada do serviço.  

16.1.2. Como chamar o serviço 
 
A URL do serviço é a seguinte:  http://web.omnilink.com.br/api 
 
Para utilizar o serviço de cadastro de cercas basta enviar uma mensagem no protocolo SOAP do 
tipo set_fence_route(), com os parâmetros abaixo informados. 
 
Pré-Requisitos:    Apenas usuários válidos do OmniWeb podem consumir esse serviço;  O usuário autenticado deve ter permissão para cadastrar cercas e rotas no OmniWeb;  

16.1.3. Parâmetros 
 
Os parâmetros listados abaixo devem obrigatoriamente estar abaixo da tag <fence>. 
 
Tag Descrição Valor esperado 
<id> Identificação da cerca/rota. Omita a 

tag para cadastra uma nova ou 
informe-a se for alterar uma 
cerca/rota pré-existente. 

Número inteiro retornado 
pelo sistema como resultado 
do cadastro da cerca. 

<name> Nome da cerca/rota. String de até 40 caracteres. 
<shape> Forma da cerca. C: Circular 

P: Poligonal 
R: Rota 
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<group> Grupo da cerca/rota. String de até 40 caracteres. 
<color> Cor da cerca/rota no mapa. Valor hexadecimal, iniciado 

por #, no padrão RGB, 
contendo sete dígitos. Ex. 
vermelho #FF0000. 

<fenceType> Tipo da cerca/rota. W: cerca/rota do tipo 
Padrão. 
E: cerca/rota do tipo Com 
Macros. 

<fenceVolatile> Cerca Volátil.  true: cerca/rota volátil. 
false: cerca/rota 
permanente. 

<macroGroupId> Id do grupo de macros. Id do grupo de macros 
retornado pelo método get_macro_groups_list(). 
Use em cercas do tipo E 
(com macros). 

<macroEntryId> Id da macro a ser executada ao 
entrar na cerca/rota. 

Id da macro retornado pelo 
método get_macro_groups_list(). 
Use em cercas do tipo E. 

<macroExitId> Id da macro a ser executada ao sair 
na cerca/rota. 

Id da macro retornado pelo 
método get_macro_groups_list(). 
Use em cercas do tipo E. 

<latitudeCenter> Latitude do centro da cerca. Latitude do centro da cerca 
em graus. Use em cercas de 
Forma C. 

<longitudeCenter> Longitude do centro da cerca. Longitude do centro da 
cerca em graus. Use em 
cercas de Forma C. 

<radius> Raio da cerca circular ou tolerância 
da rota. 

Raio/tolerância em metros 
em cercas/rotas da Forma C 
ou R. 

<entryEventType> Tipo do evento de entrada da 
cerca/rota. 

N: nenhum; 
E: evento; 
W: alerta; 
A: alarme; 

<exitEventType> Tipo do evento de saída da 
cerca/rota. 

N: nenhum; 
E: evento; 
W: alerta; 
A: alarme; 

<passageEventType> Tipo do evento de passagem pela 
cerca/rota. 

N: nenhum; 
E: evento; 
W: alerta; 
A: alarme; 

<commandEntry> Mnemônico do comando a ser 
enviado quando o veículo entrar na 

String de até cinco 
caracteres contendo a 
identificação do comando. 
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cerca/rota (fenceEmbeded = false), ou ação a ser executada no 
rastreador (fenceEmbeded = true). 

Usar em cercas do tipo W. 

<commandExit> Mnemônico do comando a ser 
enviado quando o veículo sair da 
cerca/rota (fenceEmbeded = false), ou ação a ser executada no 
rastreador (fenceEmbeded = true). 

String de até cinco 
caracteres contendo a 
identificação do comando. 
Usar em cercas do tipo W. 

<commandThru> Mnemônico do comando a ser 
enviado quando o veículo passar 
pela cerca/rota (fenceEmbeded = false), ou ação a ser executada no 
rastreador (fenceEmbeded = true). 

String de até cinco 
caracteres contendo a 
identificação do comando. 
Usar em cercas do tipo W. 

<eventTrigger1> Mnemônico do evento ocorrido 
dentro da cerca/rota que servirá 
como gatilho para disparar o 
comando identificado pela tag 
<commandSend1>. 

String de até cinco 
caracteres contendo a 
identificação do evento. Usar 
em cercas do tipo W. 

<commandSend1> Mnemônico do comando a ser 
enviado ao rastreador quando o 
evento identificado por 
<eventTrigger1> ocorrer dentro da 
cerca/rota. Caso a cerca for 
embarcada (fenceEmbeded = true), o comando será executado 
no rastreador. 

String de até cinco 
caracteres contendo a 
identificação do comando. 
Usar em cercas do tipo W. 

<eventTrigger2> Mnemônico do evento ocorrido 
dentro da cerca/rota que servirá 
como gatilho para disparar o 
comando identificado pela tag 
<commandSend2>. 

String de até cinco 
caracteres contendo a 
identificação do evento. Usar 
em cercas do tipo W. 

<commandSend2> Mnemônico do comando a ser 
enviado ao rastreador quando o 
evento identificado por 
<eventTrigger2> ocorrer dentro da 
cerca/rota. Caso a cerca for 
embarcada (fenceEmbeded = true), o comando será executado 
no rastreador. 

String de até cinco 
caracteres contendo a 
identificação do comando. 
Usar em cercas do tipo W. 

<eventTrigger3> Mnemônico do evento ocorrido 
dentro da cerca/rota que servirá 
como gatilho para disparar o 
comando identificado pela tag 
<commandSend3>. 

String de até cinco 
caracteres contendo a 
identificação do evento. Usar 
em cercas do tipo W. 

<commandSend3> Mnemônico do comando a ser 
enviado ao rastreador quando o 
evento identificado por 
<eventTrigger3> ocorrer dentro da 
cerca/rota. Caso a cerca for 

String de até cinco 
caracteres contendo a 
identificação do comando. 
Usar em cercas do tipo W. 
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embarcada (fenceEmbeded = true), o comando será executado 
no rastreador. 

<priority> Prioridade da cerca em caso de 
sobreposição às outras ao 
embarca-la no rastreador. Pátios 
tem maior prioridade e cercas de 
Passagem a menor. Sobreposição 
de alvos pode ser decida pela 
ordem dos mesmos no método link_fence_route_to_vehicle() 
. 

Lista de prioridades, da mais 
prioritária para a menos 
prioritária: 
10: Pátio; 
20: Alvo; 
30: Saída Restrita 
40: Rota; 
50: Entrada Restrita; 
60: Passagem; 

<size> Tamanho da cerca em bytes. 
Utilizado internamente para calcular 
o total de memória utilizada no 
rastreador ao embarcar uma 
cerca/rota. 

Não é necessário preencher. 

<fenceEmbeded> Qualifica a cerca a ser embarcada 
ou ficar somente no servidor. 

true: embarcada; 
false: servidor; 

<points> Lista de pontos de uma cerca 
poligonal ou de uma rota. 

Contém uma ou mais 
ocorrências da tag <point>. 

<point> Item de <points> que define a 
coordenada de um ponto da cerca 
poligonal ou da rota. 

Contém tags <latitude> e <longitude>. 
<latitude> Tag de <point> que define a 

latitude do ponto. 
Valor em graus. Ex. -
23.45678. 

<longitude> Tag de <point> que define a 
longitude do ponto. 

Valor em graus. Ex. -
46.78901. 

<macrosDenied> Lista de macros não permitidas 
dentro da cerca. 

Utilizar em cercas do Tipo E. 
<macroId> Tag de <macrosDenied> que define 

o Id da macro que não poderá ser 
executada no terminal do rastreador 
dentro da cerca/rota. 

Id da macro obtida pelo 
método get_macro_groups_list(). 

 
16.1.4. Retorno 

 O resultado da mensagem set_fence_route() é o Id da cerca/rota cadastrada ou atualizada, seguido do código e mensagem de erro/sucesso. 
 

16.1.5. Erros Específicos 
 
Abaixo a tabela de erros retornados sempre que houver uma falha na criação ou 
atualização de uma cerca/rota. 
 
Código de erro 
<statusCode> 

Descrição 
<statusMessage> 

Causa 



 
 
  

  
 

69 

omnilink.com.br    4003-6754 (capitais e regiões metropolitanas)  0800-882-1949 (Demais regiões)  

-27 Field {tag} is required. Necessário informar a tag 
<{tag}>. 

-28 Fence Id {value} not found. Id da cerca não encontrado 
ao atualiza-la. 

-29 There is another fence with this name 
{string}. 

Já existe uma cerca com o 
nome {string} informado. 

-30 Please supply a valid fence shape: C (for 
circular), P (for polygonal) or R (for 
Route). 

A forma da cerca pode ser: 
C: Circular  
P: Poligonal  
R: Rota 

-31 Please supply a valid fence color format: 
#000000 to #FFFFFF. 

A cor da cerca no mapa 
deve ser informada no 
padrão RGB de sete dígitos. 
Ex. vermelho #FF0000. 

-32 Please supply a valid latitude center in 
degrees (Ex. -23.45678). 

Formato inválido para 
latitude. 

-33 Please supply a valid longitude center in 
degrees (Ex. -46.87654). 

Formato inválido para 
longitude. 

-34 Please supply a valid integer radius 
(meters). 

Formato inválido para o 
raio/tolerância da cerca/rota. 

-35 Please supply a valid mnemonic for the 
tag {tag}. Refer to documentation for the 
whole set of valid mnemonics. 

Apenas mnemônicos 
documentados e suportados 
pelo sistema podem ser 
utilizados nas tags de 
comandos e eventos: <commandEntry>, <commandExit>, <commandThru>, <eventTrigger1>, <commandSend1>, <eventTrigger2>, <commandSend2>, <eventTrigger3> e <commandSend3>. 

-36 Please supply a valid type: W (for 
standard fence) or E (for fence with 
Macros). 

O tipo da cerca/rota deve 
ser W para cercas/rotas 
Padrão ou E para 
cercas/rotas com Macros. 

-38 Macro or Macro Group not found for 
supplied Id {value}. 

O id do grupo ou macro não 
informado nas tags <macroId>, <macroGroupId>, <macroExitId> ou <macroEntryId>. 

-39 No Macro Group supplied. Please supply 
a valid macroGroupId. 

Forneça um grupo de 
macros válido. 

-40 All supplied macros must belong to the 
same group. Please, check {tag} {value}. 

Todas as macros 
referenciadas na cerca 
devem pertencer ao mesmo 
grupo de macros. 
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-45 Fences must be embeded to work with 
macros. Please set fenceEmbeded to true. 

Cercas com macros devem 
ser obrigatoriamente 
embarcadas. 

-46 Only embeded fences can be volatile. 
Please set fenceVolatile to false or change 
fenceEmbeded to true. 

Cercas voláteis devem ser 
embarcadas 
obrigatoriamente. 

-47 Please supply a valid event type for the 
tag {eventType}: N (for None), E (for 
Event), W (for Warning) or A (for Alarm). 

Tipos de eventos 
suportados: 
N: Nenhum 
E: Evento 
W: Alerta  
A: Alarme 

-48 Polygonal fences and routes must have at 
least 3 points. Please supply a valid set of 
points. 

Cercas poligonais ou rotas 
devem ser pelo menos três 
pontos. 

-51 Macros with form items cannot be used in 
entry or exit fence transitions. Please 
check {tag} {value}. 

Macros com formulários não 
podem ser usadas em 
transições de entrada ou 
saída de cerca/rota. 

-52 
 

All denied macros in fences must be typed 
as Child. Please check macroId {value}. 

Macros não permitidas em 
cercas/rotas devem ser do tipo Child.  

-53 Macros that require driver identification 
cannot be used in entry or exit fence 
transitions. Please check {tag} {value}. 

Macros que solicitam 
identificação do motorista 
não podem ser usadas em 
transições de entrada ou saída de cerca/rota. 

-54 Macros that require remote authorization 
cannot be used in entry or exit fence 
transitions. Please check {tag} {value}. 

Macros que solicitam 
autorização remota não 
podem ser usadas em 
transições de entrada ou 
saída de cerca/rota. 

-57 Please supply a valid priority: 10 (for 
PATIO fence), 20 (for TARGET fence), 30 
(for EXIT FORBIDDEN fence), 40 (for 
ROUTE), 50 (for ENTRY FORBIDDEN 
fence) or 60 (for THRU fence). 

A prioridade da cerca deve 
ser: 
10: Pátio (patio); 20: Alvo (target); 
30: Saída Restrita (exit forbidden); 
40: Rota (route) 50: Entrada Restrita (entry 
forbidden) 60: Passagem (thru) 

-66 The fence name exceeded the maximum 
number of 40 characters. 

O nome da cerca excedeu o 
limite de 40 caracteres. 
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16.1.6. Exemplo de Requisição 
 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:lin="http://web.omnilink.com.br/api/">    <soapenv:Header/>    <soapenv:Body>       <lin:set_fence_route>                <fence>                   <id>3726</id>                   <name>Cerca Circula Exemplo</name>                   <shape>C</shape>                   <group>Omnilink</group>                   <color>#ffeeaa</color>                   <fenceType>W</fenceType>                   <fenceVolatile>false</fenceVolatile>                   <macroGroupId>3336</macroGroupId>                   <latitudeCenter>-23.485411</latitudeCenter>                   <longitudeCenter>-46.877365</longitudeCenter>                   <radius>1000.0</radius>                   <entryEventType></entryEventType>                   <exitEventType>A</exitEventType>                   <passageEventType>N</passageEventType>                   <priority></priority>                   <commandEntry>BIP</commandEntry>                   <commandExit>BIP</commandExit>                   <eventTrigger1>IGNON</eventTrigger1>                   <commandSend1>BIP</commandSend1>                   <eventTrigger2>IGNOF</eventTrigger2>                   <commandSend2>BIP</commandSend2>                   <eventTrigger3>BOREQ</eventTrigger3>                   <commandSend3>BOAUT</commandSend3>                   <fenceEmbeded>false</fenceEmbeded>                   <macrosDenied>                      <macroId>2788</macroId>                      <macroId>2487</macroId>                   </macrosDenied>                </fence>       </lin:set_fence_route>    </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> 
 

16.1.7. Exemplo de Resposta 
 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">    <S:Body>       <ns2:set_fence_routeResponse xmlns:ns2="http://web.omnilink.com.br/api/">          <return>             <statusCode>0</statusCode>             <statusMessage>Success</statusMessage>             <fenceId>3739</fenceId>          </return>       </ns2:set_fence_routeResponse>    </S:Body> </S:Envelope>   



 
 
  

  
 

72 

omnilink.com.br    4003-6754 (capitais e regiões metropolitanas)  0800-882-1949 (Demais regiões)  

16.2. Associar Cercas e Rotas a Veículos 
16.2.1. Definição 

 
Através do método link_fence_route_to_vehicle, é possível associar um conjunto de cercas 
e rotas ao um determinado veículo. Ainda, definir quais cercas com prioridade Alvo estão 
ordenadas, bem como sua ordem no conjunto embarcado no rastreador.   

16.2.2. Como chamar o serviço 
 
A URL do serviço é a seguinte:  http://web.omnilink.com.br/api 
 
Para utilizar o serviço de cadastro de cercas basta enviar uma mensagem no protocolo SOAP do 
tipo link_fence_route_to_vehicle, com os parâmetros abaixo informados. 
 
Pré-Requisitos:    Apenas usuários válidos do OmniWeb podem consumir esse serviço;  O usuário autenticado deve ter permissão para cadastrar associar cercas/rotas a veículos 

no OmniWeb;  
16.2.3. Parâmetros 

 
Os parâmetros listados abaixo devem obrigatoriamente estar abaixo da tag <fence>. 
 
Tag Descrição Valor esperado 

<serial> Número de série do rastreador instalado 
no veículo. 

String de 20 caracteres, 
composto de letras e 
números apenas. Símbolos 
e pontuações não são 
aceitos. 

<plate> Placa do veículo que contém o número 
de série informado na tag <serial>. 

String de7 caracteres 
composto por três letras 
seguidas de quatro dígitos.  

<operationMode> Modo de operação das cercas 
associadas ao veículo.  

W: cercas/rotas padrão 
Web. 
S: cercas/rotas padrão 
embarcado. 
E: cercas/rotas embarcadas 
com macros. 

<macroGroupId> Id do grupo de macros. Informar apenas 
se as cercas associadas forem do tipo E 
(com macros). 

Id do grupo de macros. 

<fenceList> Tag que contem o conjunto de 
cercas/rotas representadas em <fences>. 

Tag <fence>. 

<fences> Um conjunto de tags <fence>, que 
representam as cercas a serem 

Tags <fenceId> e <ordered>. 
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associadas ao veículo. 
<fenceId> Id da cerca/rota a ser associada. 

Id da cerca retornado pelo 
método set_fence_route(). 

<ordered> 
Ordem da cerca. Apenas alvos podem 
ser efetivamente ordenados, e significa 
que o rastreador reportará sua entrada 
conforme o sequenciamento definido. A 
ordem é seguida de acordo com a 
posição da tag <fence> no xml. 

true ou false; 

16.2.1. Retorno 
 
O resultado da mensagem link_fence_route_to_vehicle() é o código e mensagem de erro. 

 
16.2.2. Erros Específicos 

 
Abaixo a tabela de erros retornados sempre que houver uma falha ou incompatibilidade nos 
parâmetros informados no serviço. 
 
Código de erro 
<statusCode> 

Descrição 
<statusMessage> 

Causa 
-28 Fence Id {value} not found. Cerca/rota não encontrado 

para o Id informado. 
-27 Field {string} is required. Ocorre quando o a tag <fenceId> é nula/não 

informada. 
-38 Macro or Macro Group not found for 

supplied Id {value}. 
Id do grupo de macros não 
foi encontrado. 

-39 No Macro Group supplied. Please supply 
a valid macroGroupId. 

Id do grupo de macros deve 
ser informado quando o 
modo de operação for igual 
a E. 

-49 Please supply a valid operation mode: W 
(for standard web fences), S (for standard 
embeded fences) or E (for embeded 
fences with macros). 

Modos de operação válidos: 
W: cercas/rotas padrão 
Web. 
S: cercas/rotas padrão 
embarcado. 
E: cercas/rotas com Macros. 

-50 All supplied fences must be compliant with 
the supplied operation mode. Please 
check fenceId {value} and operation mode 
{char}. 

Todas as cercas informadas 
na lista devem ser 
compatíveis com o modo de 
operação desejado. Por ex.: 
Para modo de operação W, 
as cercas/rotas devem ser 
do tipo W e não 
embarcadas (fenceEmbeded=false). Para 
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modo de operação S, as 
cercas/rotas devem ser do 
tipo W e embarcadas (fenceEmbeded=true) e se o 
modo de operação igual a E, 
as cercas/rotas devem ser 
do tipo E. 

-55 The tracker must be in macro mode before 
receiving fences embedded with macros. 
Please send macro settings first. 

Para enviar cercas/rotas 
com macros, o rastreador 
deve estar previamente 
configurado em modo 
macro. 

-56 The macro group supplied in fences must 
be the same as the one embedded in the 
tracker configuration. Please change the 
macro group or send it to the tracker 
before. 

O grupo de macros 
informado deve ser o 
mesmo utilizado na 
configuração do rastreador.  

-58 Tracker model does not support 
Embedded Electronic Security. Supplied 
tracker model: {0} 

O modelo do rastreador não 
suporta Segurança 
Eletrônica Embarcada. 

-59 Tracker memory exceeded. This model 
supports up to {value} bytes for Embedded 
Electronic Security. Please, remove one or 
more items from the list. 

Memória do rastreador 
excedida. Deve-se remover 
um ou mais itens da lista 
antes de associar as 
cercas/rotas aos veículos. 
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16.2.1. Exemplo de Requisição 
 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:lin="http://web.omnilink.com.br/api/">    <soapenv:Header/>    <soapenv:Body>       <lin:link_fence_route_to_vehicle>          <serial>123456</serial>          <plate>ABC1234</plate>          <operationMode>S</operationMode>          <macroGroupId>66</macroGroupId>          <fenceList>             <fences>                <fence>                   <fenceId>3748</fenceId>                   <ordered>false</ordered>                </fence>                <fence>                   <fenceId>3749</fenceId>                   <ordered>false</ordered>                </fence>                <fence>                   <fenceId>3750</fenceId>                   <ordered>false</ordered>                </fence>             </fences>          </fenceList>       </lin:link_fence_route_to_vehicle>    </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>  

16.2.2. Exemplo de Resposta 
 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">    <S:Body>       <ns2:link_fence_route_to_vehicleResponse xmlns:ns2="http://web.omnilink.com.br/api/">          <return>             <statusCode>0</statusCode>             <statusMessage>Success</statusMessage>          </return>       </ns2:link_fence_route_to_vehicleResponse>    </S:Body> </S:Envelope>  
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17. CONTROLE DE REQUISIÇÕES DOS SERVIÇOS 
O controle de requisições dos serviços consiste em limitar o número de requisições que um cliente 
pode fazer para um determinado serviço em um intervalo de tempo. Caso o cliente ultrapasse o 
limite de requisições para o serviço ele receberá o erro -98, descrito na tabela 5.2.  
O controle de requisições é baseado no IP de origem da requisição e no serviço invocado. Por 
exemplo: 
IP 200.100.10.1 invocou o serviço get_vehicle_list. De acordo com a tabela 17.1 o cliente utilizando 
o IP 200.100.10.1 deve aguardar no mínimo 30000 milissegundos para invocar novamente o serviço 
get_vehicle_list. 
 
A seguir a tabela com os intervalos mínimos entre cada requisição.  
 
17.1. Tabela de Intervalos Mínimos de Requisição 
Serviço Intervalo Mínimo de 

Requisição (milissegundos) 
import_landmarks 0 
get_command_status 5000 
get_driver_list  60000 
get_fence_route_list 30000 
get_macro_groups_list 30000 
get_top_driving_current_state  30000 
get_top_driving_history 60000 
get_vehicle_fence_route_list 30000 
get_vehicle_history 60000 
get_vehicle_list 30000 
link_fence_route_to_vehicle  0 
send_command 0 
set_cargo_id 0 
set_fence_route 0 
set_Saver_sharing 0 
 


