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2 V6.10.00.14 Plug-in STR Integração de Dados 

1 Introdução 
O sistema VHF incorpora o plug-in STR Integração de Dados, responsável pela geração e envio da movimentação das 
receitas dos hotéis. O processo de remessa permite a seleção do meio de transmissão, local da exportação, formato do 
arquivo remessa (.txt, .csv e xls) e a sua periodicidade. A geração baseia-se em dois modos: 
1. Modo manual, geração sem agendamento. 
2. Modo programado, geração com agendamento, onde a remessa será gerada através de um serviço ativo no sistema. 

2 Instalação do Plug-in 
O sistema VHF, terá a funcionalidade de geração de remessa, mediante a instalação do plug-in, no qual, o sistema fará 
uma validação em relação as autorizações de acesso. 
 
A seguir os procedimentos de registro do plug-in. 

2.1 Identificação 

1. Id: 667 
2. Descrição: STR Integração de Dados 

2.2 Download do Plug-in 

Proceda o download do plug-in e em seguida faça a instalação ou atualização. Verifique que após o download, o nome 
do plug-in esteja  no painel a esqueça, identificando que o procedimento teve sucesso. 
 

 
Figura 1: Acesso a instalação do plug-in 
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Figura 2: Instalação e Atualização do Plug-in 
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2.3 Autorização de Acesso 

Proceda a configuração de autorização de acesso, conforme a figura a seguir. Selecione o plug-in, as empresas e os 
usuários que terão a permissão de acesso, em seguida confirme a operação clicando em adicionar. 
 

 
Figura 3: Autorização de acesso da empresa(s) e usuário(s). 
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3 Instalação do Serviço do Plug-in 
O processo de remessa programada requer um serviço ativo no sistema, responsável pelo monitoramento da 
programação, identificando o dia e horário, em que será gerado a remessa. 
 
A instalação requer os seguintes recursos e em seus respectivos locais: 
 

1. Plug-in:  
C:\Totvs\Hoteis\PlugIn\Bpl\BemaPgnGlobalGeradorDeArquivosXE.bpl 
 

2. Gerador de arquivo (Sempre executar como administrador do sistema): 
C:\Totvs\Hoteis\GeradorDeArquivos.exe 

3.1 Inicialização do Gerador de Arquivos (etapa 1) 
Informe a base de dados no qual o serviço estará configurado para geração da remessa de integração de dados e 
proceda as etapas de autenticação. 

 

 
Figura 4: Base de dados de instalação do serviço 
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6 V6.10.00.14 Plug-in STR Integração de Dados 

3.2 Parametrização do Serviço (etapa 2) 
Informe os dados necessários de acordo com a necessidade de processamento. Esse procedimento deverá ser feito logo 
no primeiro acesso. 

 Nota(s): 
Campo de diretório FTP, não informar se não tiver certeza da existência. 
Campo host, informar o IP do host, caso ocorra uma falha de acesso, talvez o IP resolva. 
Consulte um administrador do sistema para obtenção correta dos valores a serem informados. 

 

 
 

 
Figura 5: Parametrização do serviço 
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7 V6.10.00.14 Plug-in STR Integração de Dados 

3.3 Instalação do Serviço (etapa 3) 

Nesta etapa, proceder a instalação e em seguida teremos a inicialização. 
 No painel de logon, informe as credenciais para autenticação, caso não esteja preenchido automaticamente. 
 No painel de serviço, proceda  a ação de instalar. Esse evento abrirá novamente a tela do gerador de arquivos, 

conforme a figura, desmarque o campo destacado, com isso não ocorrerá o erro de “Acesso Negado”.  
 

 

 
Figura 6: Instalação do serviço 
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8 V6.10.00.14 Plug-in STR Integração de Dados 

3.4 Inicialização do Serviço (etapa 4) 

Nesta etapa, uma vez o serviço instalado, proceder o evento de iniciar o serviço. A instalação já reflete direto nos 
serviços do Windows, conforme figura a seguir.  
 

 
Figura 7: Inicializar o serviço 

 

 

Figura 8: Serviços do Windows – Serviço instalado 
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9 V6.10.00.14 Plug-in STR Integração de Dados 

A seguir as figuras apresentam o procedimento concluído com sucesso e refletido nos serviços do Windows. 
 

 
Figura 9: Serviço inicializado 

 

 

 
Figura 10: Serviços do Windows - Serviço Inicializado 
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10 V6.10.00.14 Plug-in STR Integração de Dados 

3.5 Inicialização da Geração de Arquivo (etapa 5) 

Nesta etapa, ativar o monitoramento da programação de remessa de arquivos, onde o serviço ativo fará uma verificação 
da programação de acordo com a configuração realizada na etapa 2.  
 
Para iniciar o gerador de arquivos, selecione o campo em destaque e clique no botão Ok, a seguinte mensagem será 
enviada do sistema: “Em Execução”.  
 
Para o gerador de arquivos, de um duplo clique no ícone (veja a figura) a barra de tarefas para abrir a tela do gerador. 
 
Toda execução do gerador é enviando para Log, conforme demonstrado. 
 

 
Figura 11: Tela do Gerador de Arquivos 
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3.6 Inicialização da Geração de Arquivo Manual (etapa 6) 
Nesta etapa, é possível a geração dos arquivos de forma manual, então, selecione os itens de programação e confirme 
clicando no botão Ok. Os arquivos gerados serão gravados na pasta de exportação e também para FTP, caso tenha sido 
programado. 
 

 
Figura 12: Tela do Gerador de Arquivos - Manual 
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4 Cadastro de Programação de Remessa 
O cadastro permite efetuar várias programações para remessa da movimento de forma automática ou manual. Para cada 
programação, é possível:  

 Selecionar o hotel 
 Selecionar o formato do arquivo remessa 
 Selecionar a periodicidade 
 Selecionar o local de exportação do arquivo remessa 
 Selecionar o tipo de programação 
 Selecionar o modalidade de envio (automática ou manual) 

 
A barra de titulo do cadastro apresenta as seguintes informações: 

 Nome do plug-in 
 Versão do plug-in 

 
A barra de menu do cadastro apresenta as seguintes operações: 

 Inclusão de programação 
 Alteração de programação 
 Exclusão de programação (todo o log de  geração será excluído) 
 Seleção de programação 

 
A barra de processo do cadastro apresenta as seguintes funções: 

 Replicar, criar a mesma programação para todos os hotéis. 
 Gerar Arquivo, geração do arquivo remessa manual, sem considerar o serviço ativo.  

 

 
Figura 13: Cadastro – Acesso ao Plug-in 
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4.1 Cadastro - Dados Gerais 
Nesta aba, todos os campos são de preenchimento obrigatório. 
 

Descrição Informação livre, que identifique a programação. 

Hotel Selecione o desejado. 

Gerar Se selecionado todos, então, campo hotel não será considerado. 

Gerar Cabeçalho Se selecionado, os arquivos de textos terão o cabeçalho das respectivas colunas. 

Local Selecione o local para gravação do arquivo de remessa gerado. 

Prefixo Se não preenchido, o sistema irá preenche-lo com valor “ID?”, onde, ? será o Id do hotel, senão, o 
sistema acatará a informação do usuário. 

Delimitador Um dos seguintes valores:  

Ponto e virgule ( ; )  ou 

Pipe ( | ) 

Exportar para Selecione o desejado. 
 

 
 

 
Figura 14: Cadastro – Dados Gerais 
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4.2 Cadastro - Programação 
Nesta aba, tem-se a definição da movimentação a ser filtrada e programação para execução do gerador em determinado 
interval de tempo. 
 

Última execução Campo não editável, apresentação da data e hora do ultimo processamento. 

Próxima execução Informar a data e hora para execução da geração do arquivo remessa. 

Término da Geração Informar a data para encerramento da programação. 

Programação Selecionar o interval de tempo para execução da programação. 

Periodicidade Diário, filtragem da movimentação do dia anterior a data de processamento. 

Mês anterior, filtragem da movimentação do mês anterior a data de processamento. 

Período, filtragem da movimentação exatamente das datas informadas. 

 

Nota: Se periodo, será apresentado os campos de data inicial e final. Disponível somente para 
execução manual. 

 
 

 

 
Figura 15: Cadastro - Programação 
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4.3 Cadastro - Dados FTP 
Nesta, aba seguir as mesmas configurações descritas no item 3.2. Ao selecionar o campo Carregar, os campos estaráo 
disponíveis para preenchimento.  

 

 
Figura 16: Cadastro - Dados FTP 

 


