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1.

DESCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO

Objetivo da solicitação é, elaborar a estrutura de pagamento em lote, seguindo ao layout do
banco Bradesco pelo serviço do aplicativo Multipag. Criando uma rotina de geração de
arquivo remessa no formato txt no sistema SGI, e enviando esse arquivo ao banco pelo
aplicativo. Após o banco efetuar o processamento desse arquivo, será enviado pelo próprio
aplicativo um arquivo retorno, com as informações de todos os pagamentos efetuados por
esse arquivo. Também existirá a possibilidade de realizar o estorno desse pagamento em
lote, além de excluir uma determinada solicitação do lote de pagamento que será enviado ao
banco.
Tem como finalidade principal efetuar pagamentos em lotes aos seus fornecedores.

Fluxo do Processo Pagamento em Lote entre os Sistemas SGI e Multipag – Bradesco.

Fluxo do Processo de Pagamento em Lote entre os sistemas SGI e Multipag Bradesco. (Figura 1)

2.

•

PROTÓTIPO DE TELAS

No menu Financeiro >> Conciliação >> criar um botão chamado “Pagamento em Lote” com a
funcionalidade de gerar arquivos de pagamento em lote.

Menu Ações Funcionalidade >> Gerar Pagamento em Lote. (Figura 2)

• Ao clicar no botão “Pagamento em Lote”, será direcionada para uma nova tela onde
carregará todos as solicitações de pagamentos cadastradas no sistema com o status
“Provisionado”, nessatela deverá conter os botões abaixo.
o Selecionar Todas: Um checkbox, que servirá para marcar e desmarcar todas as
solicitações de pagamento que serão ou não adicionadas na geração do arquivo.

o
Gerar Pagamento em Lote: Terá a funcionalidade para gerar o arquivo remessa no
formato TXT, arquivo esse que será importado no aplicativo “Multipag”, para que seja
enviado ao banco para registrar o pagamento em lote, seguindo o layout definido pelo
banco, vide anexos no final do documento.
Ao clicar em Gerar Pagamento em Lote, exibirá um pop-up com a seguinte mensagem
“Deseja Gerar o Arquivo”, se sim a aplicação irá gerar o arquivo txt e armazenar esse
arquivo na tabela ArquivoRemessa, além de permitir o download, para que o usuário possa
ter acesso a qualquer momento.
o
Download: Botão que ficará disponível em tela para realizar o download do arquivo
remessa gerado, exibirá os arquivos gerados e ao clicar no arquivo, o mesmo realizará o
download automaticamente, os arquivos serão gerados com o seguinte descritivo. Exemplo:
2022_08_29, ou seja, a data em que foi gerado o arquivo, caso gere mais de um arquivo
com a mesma data, deve ser gerado um contador sequencial + 1. Exemplo: 2022_08_29_1.
o

Importar Arquivo: Servirá para realizar a importação do arquivo retorno do banco
para atualizar os dados no SGI.

Tela direcionada após clicar no botão Pagamento em Lote. (Figura 3)

• Tela com as solicitações de pagamento, ao selecionar todas ou ao menos uma solicitação e
clicar nobotão “Gerar Pagamento em Lote”, será exibido um pop-up com a mensagem, “Deseja
Gerar o Arquivo de Pagamento? ” Se clicar em “Sim”, será gerado o arquivo no formato TXT,
caso clique em“Não”, retorna para tela de seleção das solicitações de pagamentos e não gera o
arquivo.

Tela direcionada após clicar na Ação – Gerar Pagamento em Lote. (Figura 4)

•

Ao clicar em Sim, será gerado o arquivo txt e automaticamente, ao término do
processamento, realizar o download do arquivo, além disso deve ser adicionado à pasta
Download para que o usuáriopossa baixar novamente e manter um histórico de arquivos
gerados. (Exemplo do arquivo txt). Em posse do arquivo, o usuário terá que realizar a importação
desse arquivo no aplicativo Multipag, apósrealizar a importação desse arquivo, o mesmo poderá
solicitar o pagamento, como também poderá excluir o arquivo que importou e também terá a
possibilidade de bloquear o pagamento desse lote adicionado ao aplicativo.

Arquivo txt gerado após o processamento do botão gerar Pagamento em Lote. (Figura 5)

• Ao clicar no botão Gerar Pagamento em Lote e não selecionar nenhuma solicitação,
exibiráum pop-up com a seguinte mensagem, “ É necessário selecionar ao menos um registro.
”

Mensagem informativa “Necessário selecionar ao menos um registro! Figura 5

• Após o banco receber esse arquivo remessa e processar os pagamentos, será enviado
pelopróprio aplicativo um arquivo retorno, o usuário deverá acessar o aplicativo e realizar
o download do mesmo. Em posse do arquivo será necessário acessar o sistema SGI e fazer a
importação, pelo botão “Importar Arquivo Retorno”, onde será aberto uma janela para
seleçãodo arquivo.

Tela de Pagamento em Lote, Botão Importar Arquivo Retorno. Figura 7

Será aberto um Modal após clicar no botão Importar Arquivo Retorno, com o botão Adicionar
Arquivo.

Importar Arquivo Retorno. Figura 8

Ao clicar no botão Adicionar Arquivo, será aberto uma janela para seleção do arquivo txt,
sóserá possível selecionar arquivos no formato txt.

Janela para seleção do arquivo. Figura 9

Ao selecionar um arquivo, que não seja no formato do arquivo retorno do banco, deverá
informar uma mensagem, “Arquivo Inválido”.
Após selecionar o arquivo exibirá uma barra de carregamento do arquivo e assim que terminara
barra some da tela e exibe as informações do arquivo importado abaixo, com os botões de
Processar e Excluir.
Ao clicar em Processar (Ícone), realizará as atualizações nas solicitações de pagamento,
alterando status, para pago.
Ao clicar em Excluir (Ícone), apenas fará a exclusão do arquivo na tela, podendo ser adicionado
novamente.

Selecionar o Arquivo Retorno. Figura 10

Após clicar em Processar, (figura 10), exibirá um modal com a barra de processamento do
arquivo, ao atingir o percentual de 100% exibirá a mensagem “ Arquivo Importado com
Sucesso”, ao clicar em OK, automaticamente o status da solicitação de pagamento será
alterado de “Provisionado” para “Pago”.

Tela de processamento do arquivo retorno. Figura 11

Caso aconteça alguma inconsistência no processamento do arquivo, exibirá um pop-up de
alerta informando a inconsistência, de acordo com o Layout_240_Multipag, anexo ao
requisito.
• Ao término do processamento a tela onde foi gerado o pagamento em lote será
atualizada,alterando o campo Status do pagamento de “Provisionado” para “Pago”.

Tela após processamento do arquivo retorno. Figura 12

3.

AMPLITUDE E ESCOPO DO PROJETO

3.1. Escopo do Projeto
Criar funcionalidade, Gerar Pagamento em Lote, Importar Arquivo Retorno, criar o
arquivo txtde acordo com layout definido pelo Banco Bradesco pelo serviço de
Multipag e criar uma tabela no banco de dados para armazenar os arquivos gerados e
os arquivos importados.
Demanda servirá para automatizar o fluxo de pagamentos entre empresa x
fornecedores,agilizando os pagamentos e o processo interno.
Necessidade

Funcionalidade Impactada

Impacto

Inclusão de
Funcionalidade

Gerar Pagamento
em Lote

Inclusão de
Funcionalidade

Gerar Arquivo
Remessa em TXT
conforme Layout

Inclusão de
Funcionalidade

Importar Arquivo
Retorno

I

Inclusão da Tabela
ArquivoBancario

Banco de Dados

I

1
2
3
4

3.2.

I

I

Descrição do Impacto

Criar funcionalidade que irá
permitir aoSGI gerar
pagamento em lote, gerando
arquivo remessa e importando
o arquivo retorno e atualizar as
solicitações com as novas
informações.
Criar arquivo bancário do
tipo TXT deacordo com o
layout enviado pelo
banco bradesco.
Criar a funcionalidade
importar o arquivo retorno
bancário e realizar as
atualizações dos dados na base do
SGI.
Criar tabela ArquivoBancario,
onde irá armzenar os arquivos
gerados pelo SGIe os arquivos
retorno gerados pelo
Banco.

Necessidade: Conforme rastreabilidade do usuário.
Funcionalidade: Nome da funcionalidade impactada no projeto.
Impacto: I – Inclusão, A – Alteração, E – Exclusão.
Descrição: Breve resumo da descrição do impacto na funcionalidade.

Regras de Negócio

A mudança a ser realizada é para o objeto
http://167.71.177.148/sgi_1.1.0/main/lancamentosV2.xhtml, onde será
realizado a geração doArquivo Remessa para a funcionalidade do
pagamento em lote, contemplando as novas regras abaixo.

Regra de Negócio

Descrição da regra

RN001

RN002

RN003
RN004

RN005

RN006

RN007
RN008

RN009

RN010
RN011
RN012
RN013

RN014
RN015

RN016

Criar a Funcionalidade Gerar Pagamento em Lote, no menu
Conciliação. Consiste em gerar um arquivo remessa no formato txt
conforme layout do banco (Figura 2)
Ao clicar no botão Gerar Pagamento em Lote, na próxima tela deve
carregar apenassolicitações de pagamentos com o Status
“Provisionado”.
Ao clicar no botão Gerar Pagamento em Lote e não houver nenhuma
solicitação
selecionada exibir o alerta, “Necessário selecionar ao menos uma
solicitação”.
Ao selecionar todas as solicitações e clicar no Botão Gerar
Pagamento em Loteexibirá um alerta “Deseja gerar o arquivo?”.
Caso sim será gerado o arquivo remessa no formato txt de acordo
com o layout do banco Bradesco Multipag
(Anexos) e ao fim do processamento será realizado o download do
arquivo gerado.
Após gerar o arquivo txt deve ser armazendo na pasta download todos
os arquivosremessas de pagamento gerados, mantendo assim um
histórico.
Criar arquivo remessa no formato TXT de acordo com o Layout
Multipag_240.pdfpelo banco.
Após gerar o arquivo remessa o usuário deverá enviar o arquivo ao
banco para pelo
sistema Multipag.
Arquivo adicionado ao sistema do banco pelo app multipag o
usuário poderá bloquear o pagamento, poderá liberar para
pagamento, como poderá alterar oarquivo e remover pagamentos
do lote.
O Tamanho do Registro é de 240 bytes, ou seja, 240 posições.
Campos Numéricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à
esquerda;
Campos Alfanuméricos (Alfa) = Sempre à esquerda e preenchidos
com brancos àdireita.
Data Geração: Será a data em que será processado arquivo bancário,
extrair a data
do servidor.
Hora da Geração: Será a hora em que for processado o arquivo,
extrair a hora doservidor.
Ao processar o arquivo retorno, que será baixado do aplicativo
Multipag e importado pelo usuário no sistema SGI, após a
conclusão do processamento, oStatus da solicitação deve ser
alterada de Provisionado para Pago.
Criar a tabela ARQUIVOBANCARIO, onde será armazenado os dados que
farão partedo arquivo remessa gerado em .txt e também os arquivos
retornos do banco, diferenciando pelo tipo Remessa e Retorno.

1 Regra de Negócio: Nome/Referência da regra e um breve resumo sobre o impacto no projeto.

3.3.

Banco de Dados.

Descrição

TABELA
PAGAMENTO_LANCAMEN
TO:TABELA FORNECEDOR:
TABELA
CONTA_BANCA
RIA:TABELA
BANCO:
TABELA ESTADO:
TABELA_ARQUIVOREMESS
A:
TABELA LOG_ARQUIVORETORNO:
1 Banco de Dados: Informar o nome das tabelas impactadas e campos que no projeto que sofreram alguma ação.

Tabela “Fornecedor” utilizará os determinados campos abaixo:

Tabela Fornecedor
Tabela “Pagamento_Lancamento” utilizará os determinados campos abaixo:

Tabela Pagamento_Lancamento

Tabela “ContaBancaria” utilizará os determinados campos abaixo:

Tabela ContaBancaria

Tabela “Banco” utilizará os determinados campos abaixo:

Tabela Banco
Tabela “Estado” utilizará
os determinados campos
abaixo:

Tabela Estado

Será necessário criar a tabela ARQUIVOBANCARIO com os determinados campos, para
armazernar os dadosdo arquivo remessa gerado pela aplicação.
Campos
Id_Arquivo
Nmr_Lote
Lote_Servico
Nome_Arquivo

Tipo
Number
Number
Number
Varchar

Tamanho
20
20
4
50

Id_fornecedor
Razao_Social

Number
Varchar

10
100

CPF

Varchar

11

CNPJ
Banco
Agencia
Conta
Valor_Pago

Varchar
Number
Number
Number
Moeda

14
10
2
10
20

Data
Numérico

10
02

Dt_Processemento_Arq_Retorno
Situcao_Arq_Retorno

4.

Observação
Chave Primária
Sequencial, anterior + 1
Sequencial + 1
Nome do Arquivo
(20_08_2022_Pagamento)
Chave Estrangeira buscar
da tabela Fornecedor
Buscar da Tabela
(Fornecedor)
Buscar da Tabela
(Fornecedor)
Tabela (Fornecedor)
Tabela (Banco)
Tabela (Fornecedor)
Tabela (Fornecedor)
Tabela (Solicitacao)
Data do Processamento
no Servidor
0 – Processado – 1 Não
Processado

REQUISITOS QUE ESTARÃO CONTIDOS NA SOLICITAÇÃO

Número da
Solicitação:

17.1

Tipo do Serviço1:

Evolutiva

Artefato(s)

Tipo de
Ação

Regra de Negócio

Inclusão

Funcionalidade Pagamento em Lote

Inclusão

Gerar arquivo remessa formato txt

Inclusão

Importar Arquivo Retorno

Inclusão

Criar tabela arquivobancario

Inclusão

1 Tipo de serviço: Evolutiva,
Adaptativa, Corretiva,
Emergencial, Perfectiva. 2 Tipo
de Ação: Inclusão, Alteração,
Exclusão.

5.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS ANEXOS:

Composição do Arquivo:
O Arquivo de troca de informações entre Bancos e Empresas é composto de um
registro header do arquivo, umou mais lotes de Serviço / Produto e um registro Trailer de
arquivo, segue imagem abaixo:

Composição do Arquivo:

Formato do Arquivo Remessa em TXT
1.

Registro Header do Arquivo:

Primeira linha do arquivo txt

Legendas do Header do Arquivo:
Controle – Banco origem ou destino do arquivo;
Empresa – Empresa que firmou o convênio de prestação de serviços com o Banco;
Conta Corrente (Empresa) – Número da conta corrente do convênio
firmado entre Banco e Empresa para a prestação de um tipo de serviço.
Quando o arquivo contiver mais que um tipo de serviço diferente, os dados
da conta corrente a serem colocados aqui devem ser acordados entre o
Banco e a Empresa.
Layout do Header do Lote, com sua determinadas posições e tamanho de
cada campo. Para o tipo depagamento = Pagamento Através de Crédito
em Conta, Cheque, OP, DOC, TED ou Pagamento com Autenticação.

2.

Registro do Header Lote:

Segunda Linha do Arquivo txt.

3.

Registro Detalhe do Arquivo – Segmento A

Corpo do Arquivo com as informações dos Fornecedores

4.

Registro Trailer do Arquivo:

Registro do Trailer do Arquivo txt

