
MANUAL PARA USO DO WEBSERVICE DA PH SOFTWARES - WSPH  

1.1 - PROCESSO DE LIBERAÇÃO 

Para que seja possível consumir os métodos WSPH, é necessário que sejam repassados para a PH 

Softwares, o CNPJ do contador que possui licença do EFPH e os CNPJ das empresas – clientes deste 

contador – que irão utilizar o serviço. Estas informações são necessárias para que a equipe 

responsável da PH Softwares, faça a liberação do acesso no banco de dados. É necessário também 

informar o nome do Software que irá consumir estes métodos.  

Importante: Sem esta liberação inicial, nenhum procedimento abaixo irá funcionar corretamente. 

 

1.2 – SOFTWARE CONSUMIDOR WEBSERVICE 

Com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento e testes do WSPH por parte das software house 

parceiras, a PH Software desenvolveu um aplicativo que consome todos os métodos do WSPH e 

permite testar o seu consumo. Este aplicativo está disponível no link 

http://www.phnet.com.br/downloads/ConsomeWS.zip. 

 

1.3 - CONFIGURAÇÕES DE USUÁRIOS DE SENHAS 

No software ConsomeWS informe o endereço do servidor do WSPH: 

www.phnet.com.br/ws/webservice.dll/soap/IMetodosPH 

 

1.3.1 - CONFIGURAÇÕES NO LADO CONTADOR 

Procedimento a ser realizado na máquina onde estarão rodando os serviços MIPH e IDPH, e 

também o sistema EFPH. Após a liberação dos acessos é necessário que se faça o cadastro de um 

usuário com senha, atrelado ao CNPJ do contador, obrigatoriamente o campo “Incluir Serial HD” 

deve estar marcado. Este processo deve ser feito pelo aplicativo ConsomeWS.  

Será necessário que o sistema EFPH esteja instalado nesta máquina e que seja restaurada uma 

cópia da base de dados do cliente. 

1.3.2 - CONFIGURAÇÕES NO LADO ERP 

Procedimento a ser realizado na máquina onde estará rodando o sistema de ERP. Após a liberação 

dos acessos é necessário que se faça o cadastro de um usuário com senha, atrelado ao CNPJ do 

http://www.phnet.com.br/downloads/ConsomeWS.zip
http://www.phnet.com.br/ws/webservice.dll/soap/IMetodosPH


cliente do ERP. Este processo pode ser feito pelo aplicativo ConsomeWS, que consome o método 

Cadastrar do WSPH. Em ambiente de produção, este consumo deverá ser feito pelo sistema ERP. 

Conforme pode ser visto na Figura1, para efetuar o cadastro - aba “Cadastrar”- informe o CNPJ do 

Contador ou Empresa, Usuário e Senha de preferência e execute o botão Cadastrar. 

Quando o usuário for cadastrado com sucesso será exibida uma mensagem: 

<Retorno><Codigo>60</Codigo><Mensagem>Usuário cadastrado com sucesso</Mensagem><DataHora>... 

</DataHora></Retorno>. 

 

 

Figura1 

1.4 - INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS – MIPH E IDPH 

Seguindo o padrão de instalação de nossos sistemas, dependendo de onde está instalado o módulo 

EFPH, os serviços devem ser instalados com a seguintes diretórios: 

 [IDPH] 

[Unidade]:\arquivos de programas\phsftw\idph\sistema\ 

ou 

[Unidade]:\phsftw\idph\sistema\ 

  



 [MIPH] 

[Unidade]:\arquivos de programas\phsftw\miph\ 

ou 

[Unidade]:\phsftw\miph\ 

Os executáveis dos serviços estão disponibilizados nos endereços: 

http://www.phnet.com.br/downloads/IDPH.zip e http://www.phnet.com.br/downloads/MIPH.zip. 

Após descompactar os arquivos em suas respectivas pastas, será necessário executar os scripts 

“Install.bat” encontrados nas mesmas.  

Caso o Sistema operacional seja Windows 8 ou soperior, pode ser necessário abrir o Prompt de 

Comando como administrador e executar os scripts nos caminhos dos referidos diretórios. 

1.5 - AJUSTE DOS PARÂMETROS DOS ARQUIVOS DE CONFIGURAÇÕES 

No IDPH devem ser configurados os parâmetros conforme abaixo: 

[AGENDA] 

Dias=Para testes não é necessário informar 

Hora=Para testes não é necessário informar 

Intervalo= Informe o intervalo em segundos, por exemplo “60” (um minuto) 

[EMPRESA] 

Usuario=Informe o usuário cadastrado através do ConsomeWS – Usuário do Contador 

Senha=Informe a senha do usuário cadastrado 

Cadastrar=Sim 

Cnpj=Informe o CNPJ do Contador 

Software=EFPH 

[WEBSERVICE] 

Endereco=www.phnet.com.br/ws/webservice.dll/soap/IMetodosPH 

Porta=Não é necessário informar 

Complemento= Não é necessário informar 

 

No MIPH devem ser configurados os parâmetros conforme abaixo: 

[EMPRESA] 

Cnpj=Informe o CNPJ do Contador 

Software=EFPH 

http://www.phnet.com.br/downloads/IDPH.zip
http://www.phnet.com.br/downloads/MIPH.zip


[SOCKET] 

Endereco=Informe IP da máquina onde está executando o serviço do IDPH.  

Porta=1050 

[TEMPO] 

Intervalo=500 

Obs.: Após os ajustes destas configurações os serviços devem ser reiniciados para assumir os novos 

parâmetros. 

1.6 - CHECAR DISPONIBILIDADE DE SERVIÇO 

Para checar a disponibilidade do WSPH, dever ser executado o botão checar da aba “Checar“ do 

ConsomeWS. Se o serviço estiver disponível , deve ocorrer o retorno, conforme Figura2. Qualquer 

retorno com <Mensagem> diferente de “Ok” indica que ocorreu algum problema na requisição. 

 

Figura2 

1.7 - ENVIAR UM DOCUMENTO 

Para enviar um documento, na aba “Gravar” execute o botão preencher para gerar um valor no 

campo “Identificador”, no campo “Operação” selecione o valor “DOCUMENTO”, informe os 

respectivos valores nos campos de identificação dos Softwares e documentos de origem e destino, 



insira o texto referente ao documento – baseado no Layout SPED-PH – 

http://www.phnet.com.br/downloads/Layout.pdf – no campo “Conteúdo XML”, execute o botão 

“Gerar XML” – para gerar o XML propriamente dito – e finalmente o botão “Enviar”. Se os 

parâmetros fornecidos estiverem de acordo, será retornada mensagem conforme apresentada na 

Figura3, caso contrário irá apresentar o erro encontrado na requisição do método no servidor. 

 

Figura3 

 

XML gerado na Figura3: 
<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?> 

<Mensagem> 

<Cabecalho> 

<identificador>CHAVE_IDENTIFICACAO_UNICA</identificador> 

 <operacao>DOCUMENTO</operacao> 

 <cpf_cnpj_origem>XXXXXXXXXXXXXX</cpf_cnpj_origem> 

 <cpf_cnpj_destino>XXXXXXXXXXXXXX</cpf_cnpj_destino> 

 <software_origem>XXXXXXX</software_origem> 

 <software_destino>EFPH</software_destino> 

</Cabecalho> 

<Corpo> 

 <dtini>11/03/2015</dtini> 

 <dtfim>11/03/2015</dtfim> 

 <conteudo>|0000|009|0|01012015|31012015|EMPRESA GERAL 3|XXXXXXXXXXXXXX||SC|XXXXXXXXX|4207502|445555||B|0|_SPED_PH_|CHAVE_IDENTIFICAO_UNICA| 

 |0150|C353|NOME DA EMPRESA|01058|XXXXXXXXXXXXX|||4118204||AV. NOME|4000||EMBOGUACU|_SPED_PH_|||||||||| 

 |0190|UN|UNIDADE| 

 |0200|137|NOME DO PRODUTO 1|7896806400136||un|00|22011000|000|22||0,00|_SPED_PH_|0|||0||||0|||0||||||||| 

 |0200|1479|NOME DO PRODUTO 2|||un|00|18069000|000|18||0,00|_SPED_PH_|0|||0||||0|||0||||||||| 

 |0200|106|NOME DO PRODUTO 3|||un|00|17011200|000|17||0,00|_SPED_PH_|0|||0||||0|||0||||||||| 

|C100|1|0|C353|01|00|1|000646546||01012015|01012015|8500,20|0|0,00|0,00|8500,20|9|0,00|0,00|0,00|8500,20|1020,02|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|_SPED_PH_|7

|||6102||1||0||||||||||||||||||0|||||||XANXERÊ| 

 |C170|1|1479||1,00000|un|4000,00|0,00|0|020|6102||4000,00|12,00|480,00|0,00|0,00|0,00|0|53||0,00|0,00|0,00|||||||||||||264|_SPED_PH_|50||| 

 |C170|2|106||1,00000|un|3000,00|0,00|0|020|6102||3000,00|12,00|360,00|0,00|0,00|0,00|0|53||0,00|0,00|0,00|||||||||||||264|_SPED_PH_|50||| 

 |C170|3|137||1,00000|un|1500,20|0,00|0|020|6102||1500,20|12,00|180,02|0,00|0,00|0,00|0|53||0,00|0,00|0,00|||||||||||||264|_SPED_PH_|50||| 

 |_PH_100_|4000,00|264|60|teste 1| 

 |_PH_100_|4500,20|264|60|teste 2| 

 |9999|13|</conteudo> 

</Corpo> 

http://www.phnet.com.br/downloads/Layout.pdf


</Mensagem> 

 

CONSULTAR MENSAGENS PENDENTES 

 

Para consultar as mensagens pendentes no servidor referentes a um Sistema e Usuário, como no 

exemplo da Figura4, onde na aba “Consultar” foi informado o Sistema “EFPH” e Usuário 

“contador”, deve ser executado o botão “Buscar”. Caso não seja encontrada nenhuma mensagem 

relacionada aos parâmetros fornecidos, será retornada mensagem 

“<Retorno><Codigo>422</Codigo><Mensagem>Nenhum registro selecionado para este cpf/cnpj e 

software - consultarXmlNoBanco</Mensagem><DataHora>...</DataHora></Retorno>” 

 

 
Figura4 

CONFIRMAR LEITURA DE MENSAGENS 

Após a receber o retorno da requisição de consulta das mensagens pendentes, processar e ou 

armazenar as mesmas conforme sua necessidade, será necessário requisitar a exclusão dos 

registros lidos no banco de dados do WebService, para que na próxima vez que forem requisitadas 

as mensagens pendentes, as já lidas, não sejam retornadas novamente. Cada consulta pode trazer 

até 10 registros do WebService e elas estarão inseridas em um único XML de retorno, mas 

separadas internamente, sendo possível identificar a *chave de cada uma. 

Para confirmar a leitura de uma mensagem referente qualquer parte envolvida no processo, seja o 

contador ou empresa, deve ser informada a *chave retornada no registro do XML da mensagem 



lida, no campo “Chave” da aba “Confirmar” e executar o botão “Excluir”. Deve retornar uma 

mensagem como “<Retorno><Codigo>0</Codigo><Mensagem>1 linha(s) 

afetada(s)</Mensagem><DataHora>...</DataHora></Retorno>”. *Chave: Valor único para cada mensagem inserida 

no banco de dados e que é retornada no XML de consulta na Tag <Mensagem Chave="????.?????.?????"> 

EXTRATO DE TRÁFEGO DE DADOS 

Na aba “Extrato” é possível consultar a quantidade de dados trafegados no WebService referentes 

aos períodos informados entre os campos “Ano e Mês Inicial” e “Ano e Mês Final”, conforme pode 

ser visto um exemplo na Figura5. Com o XML retornado será possível apresentar um relatório ao 

Cliente – Empresa – como está o consumo do serviço dentro de cada período. 

 

 
Figura5 

CONFIGURAÇÃO DO EFPH 

No EFPH é necessário realizar a configuração das empresas habilitadas para interligação. Para 

acessar a tela de configuração, execute o botão destacado na Figura6. No formulário que irá abrir, 

deve ser informado o CNPJ da Empresa a ser habilitada e o caminho da pasta referente à base da 

mesma.  

Este recurso só estará visível/disponível caso esteja liberado na licença. Entre em contado com a PH 

Softwares para os devidos ajustes, permitindo o uso do recurso. 



 
Figura6 

LOG DE IMPORTAÇÃO NO EFPH 

No EFPH podem ser visualizadas as mensagens de erros e advertências geradas no processo de 

importação. Este recurso pode ser acessado através do botão destacado na Figura7.As mesmas 

mensagens estarão disponíveis para o ERP envolvido no processo, ou seja, são as mensagens 

citadas no tópico “CONFIRMAR LEITURA DE MENSAGENS”. Nesta tela o usuário pode ter acesso 

direto ao lançamento de Entrada/Saída importado através do botão “Abrir Lançamento”. 



Figura7 

 


