Demonstração de uso da DLL NFe_Util em Visual Data Flex 2008 Studio 14.1

1. Instalar o Framework 2.0 do .NET
(http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ptbr&FamilyID=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5.)
2. Criar um novo workspaces no Visual Data Flex para teste;
3. Descompactar o conteúdo do arquivo NFe_Util_v1.4E.zip ( http://nfeletronica.com/blog?dl_id=70 NFe_Util_v1.4E.zip ) na pasta programs do
workspaces criado no item 2, a DLL e demais pastas devem ficar na mesma
pasta de localização do executável (aplicativo);
4. Registrar a biblioteca digitando Digitando regasm NFe_Util.dll /tlb:NFe_Util.tlb
no prompt de comando do DOS, maiores detalhes do processo de instalação
estão disponíveis no Guia de uso da DLL v1.4, disponível para download em:
http://nf-eletronica.com/blog/?page_id=118
5. Crie um novo projeto no workspaces criado no item 4;
6. Importação da type library da DLL - Selecione a opção classe Import Com
automation – (caminho no menu: File/New/Class.../Import COM Automation);

7. Clique em OK e irá surgir a seguinte tela:
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8. Clique em Browse, para surgir a seguinte tela, se a DLL tiver sido copiado com
orientado no item3, surgirá o NFe_Util.tlb:

9. Clicando em abrir, o VFD irá criar um pkg com a classe da biblioteca:
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10. Pronto, agora a interface da biblioteca foi criada será possível utilizar a DLL,
idéia geral de como devemos declarar a interface e como chamaremos a DLL
da aplicação:
a. Inserir a diretiva Use NFe_Util.pkg;
b. Declarar o objeto e instanciar:
//
// declara o objeto
Object oNFeUtil is a cComUtil
End_Object
//
// instancia o objeto
Send CreateComObject to oNFeUtil
c. Declarar as variáveis que serão utilizadas na interface com a DLL,
recomendamos que inicialize com valor:
Procedure OnClick
//
// declara variaveis
Boolean bIsComObjectCreated
String retorno
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// verifica se o objeto já instanciado
//
Get IsComObjectCreated of oNFeUtil to bIsComObjectCreated
If (not(bIsComObjectCreated)) Begin
Send CreateComObject to oNFeUtil
End
// chama DLL
//
Get ComVersao of oNFeUtil to retorno
// Mostra resultado da chamada da DLL
//
Send Stop_Box retorno
End_Procedure
End_Object
d. Vale observar que a passagem dos parâmetros é sempre realizada
através dos parâmetros de chamada da função e o retorno da função é
realizado da mesma forma, sendo importante que o os parâmetros
estejam declaradas e inicializadas para evitar os erros no acesso, para
receber o retorno da função corretamente, os parâmetros são passados
por referência com o uso do &:
// chama DLL
//
Get ComPegaNomeCertificado of oNFeUtil (&NomeCertificado)
(&Mensagem) to retorno
11. Exemplo de código para pegar a versão da DLL
Object oButton1 is a Button
Set Size to 21 165
Set Location to 7 11
Set Label to "Versão da DLL NFe_Util"
//
// declara o objeto
Object oNFeUtil is a cComUtil
End_Object
//
// instancia o objeto
Send CreateComObject to oNFeUtil
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// fires when the button is clicked
Procedure OnClick
//
// declara variaveis
Boolean bIsComObjectCreated
String retorno
// verifica se o objeto j instanciado
//
Get IsComObjectCreated of oNFeUtil to bIsComObjectCreated
If (not(bIsComObjectCreated)) Begin
Send CreateComObject to oNFeUtil
End
// chama DLL
//
Get ComVersao of oNFeUtil to retorno
// Mostra resultado da chamada da DLL
//
Send Info_Box retorno
End_Procedure
End_Object

12. Exemplo de código para pegar o Assunto (Subject name) do certificado digital,
vale destacar que é este nome que é utilizado nas demais funcionalidades,
sendo importante que este nome fique gravado na aplicação, para que possa
ser recuperado facilmente
Object oButton2 is a Button
Set Size to 21 164
Set Location to 34 11
Set Label to "Pega Nome do Certificado"
// declara o objeto
Object oNFeUtil is a cComUtil
End_Object
// instancia o objeto
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Send CreateComObject to oNFeUtil
// fires when the button is clicked
Procedure OnClick
// declara vari veis
Boolean bIsComObjectCreated
Integer retorno
String NomeCertificado
String Mensagem
Get IsComObjectCreated of oNFeUtil to bIsComObjectCreated
// verifica se o objeto j instanciado
//
If (not(bIsComObjectCreated)) Begin
Send CreateComObject to oNFeUtil
End
// inicializa parƒmetros
//
Move "" to NomeCertificado
Move "" to Mensagem
// chama DLL
//
Get ComPegaNomeCertificado of oNFeUtil (&NomeCertificado)
(&Mensagem) to retorno
// Mostra resultado da chamada da DLL
//
Send Info_Box NomeCertificado Mensagem

End_Procedure
End_Object
13. Exemplo de código para Consultar o Status de Serviço
Object oButton3 is a Button
Set Size to 21 165
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Set Location to 87 11
Set Label to "Staus do Serviço"
// declara o objeto

Object oNFeUtil is a cComUtil
End_Object

// instancia o objeto

Send CreateComObject to oNFeUtil

// fires when the button is clicked
Procedure OnClick

Boolean bIsComObjectCreated

Integer retorno
String NomeCertificado
String Mensagem
String msgCabec
String msgDados
String WSRet
String WS
String UF
Integer tpAmbiente
String proxy
String user
String senha
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Get IsComObjectCreated of oNFeUtil to bIsComObjectCreated

// verifica se o objeto j instanciado
//
If (not(bIsComObjectCreated)) Begin
Send CreateComObject to oNFeUtil
End

// inicializa parƒmetros
//

Move "" to NomeCertificado
Move "" to Mensagem
Move "" to msgCabec
Move "" to msgDados
Move "" to WSRet
Move "SP" to WS
Move "SP" to UF
Move 2 to tpAmbiente
Move "" to proxy
Move "" to user
Move "" to senha

// chama DLL
//
Get ComConsultaStatusSCAN of oNFeUtil WS UF TpAmbiente
NomeCertificado (&msgCabec) (&msgDados) (&WSRet) (&Mensagem) proxy user
senha to retorno
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// Mostra resultado da chamada da DLL
//
Send Info_Box WSRet Mensagem
End_Procedure

End_Object
14. Exemplo de chamada da funcionalidade de assinatura digital, ficar atento para
o tamanho do tipo String adotado, pois os arquivos XML são todos passados
em memória.
Object oButton4 is a Button
Set Size to 21 164
Set Location to 61 11
Set Label to "Assinar XML"
// declara o objeto
Object oNFeUtil is a cComUtil
End_Object
// instancia o objeto
Send CreateComObject to oNFeUtil
// fires when the button is clicked
Procedure OnClick
//
// define o tamanho m ximo da string para 256000 bytes
//
Set_Argument_Size 256000
//
//
//
Boolean bIsComObjectCreated
Integer retorno
String NomeCertificado
String Mensagem
String sXMLAssinado
String sXML
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Get IsComObjectCreated of oNFeUtil to bIsComObjectCreated
// verifica se o objeto j instanciado
//
If (not(bIsComObjectCreated)) Begin
Send CreateComObject to oNFeUtil
End
//
// abrir arquivo XML da NF-e
//
Boolean bFileExists
String sFileName
Integer iSize
//
//
//
Move "c:\VDFDemo\programs\exemplos de xml\nfe.xml" to sFileName
File_Exist sFileName bFileExists
//
//
//
If bFileExists Begin
Direct_Input channel 1 sFilename
Get_Channel_Size 1 to iSize
Read_Block sXML iSize
Close_Input
Move "" to NomeCertificado
Move "" to Mensagem
Move "" to sXMLAssinado
Move 0 to retorno
//
// chama DLL para pegar o subject name do certificado
// este passo não é necessário se soubermos o subject name
// e o NomeCertificado deve ser informado com subject name
//
Get ComPegaNomeCertificado of oNFeUtil (&NomeCertificado)
(&Mensagem) to retorno
// chama DLL
//
Get ComAssinar of oNFeUtil sXML 'infNFe' NomeCertificado
(&sXMLAssinado) Mensagem to retorno
// Mostra resultado da chamada da DLL
//
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If (retorno = 0) Begin
Send Info_Box sXMLAssinado 'XML assinado'
End
Else Begin
Send Info_Box Mensagem 'Falha no processo de Assinatura'
End

End
Else Begin
Send Info_Box ('Arquivo ' + sFileName + ' não localizado') 'Atenção:
'
End

End_Procedure
End_Object
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