
Método geraCripto – pesquisa bloqueto 
20/02/2008 

 
 

 

Cobrança Site 
(Segunda via do Bloqueto Digital) 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Instalação/ 
Operacionalização

 
Manual do Desenvolvedor 

 
Windows NT 4.0 ou Superior 

 
Listagem de títulos 



Pág. 2

ÍNDICE 
 
1 INFORMAÇÕES TÉCNICAS ............................................................................................................ 3 

PASSO 1: URL DA COBRANÇA SITE (2A VIA DO BLOQUETO DIGITAL) ........................................................ 3 
PASSO 2: CRIPTOGRAFIA..................................................................................................................................... 3 
PASSO 3: CHAMADA À TELA DA COBRANÇA SITE (2A VIA DO BLOQUETO DIGITAL) ................................. 3 

 
2 LAYOUT DOS CAMPOS................................................................................................................. 4 
 
3 EXEMPLOS DE CÓDIGO................................................................................................................ 5 

3.1 CRIPTOGRAFIA DOS DADOS – CÓDIGO ASP............................................................................................ 5 



Pág. 3

1 INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

Para a instalação da Cobrança Site (segunda via do Bloqueto Digital), deve-se executar os passos 
descritos a seguir. 

 
PASSO 1: URL DA COBRANÇA SITE (2A VIA DO BLOQUETO DIGITAL) 
Os dados criptografados deverão ser enviados para a URL abaixo: 

https://ww2.itau.com.br/2viabloq/pesquisa.asp 

 

PASSO 2: CRIPTOGRAFIA 
 

As Informações Cadastrais do site e as Instruções de Instalação para uso do produto são 
disponibilizadas ao responsável pela conta corrente do site no Módulo Cobrança Site acessado via: 

 Itaú Bankline Empresa pela rota: Cobrança >>  Cobrança Site 

 ou 

 Itaú bankline Empresa Plus na rota:  Carteiras >>  Cobrança Site., 

 

No módulo Cobrança Site estão disponíveis: 

 Consulta ao Código da Empresa 

 Criação, consulta e Alteração da Chave de Criptografia 

 Download do “Componente Itaú” de criptografia – Itaucripto.dll 
 

Deverá ser cadastrada a Chave de criptografia através do Módulo Cobrança Site no Bankline Empresa 
ou Bankline Empresa Plus.  
 

Deverá ser feito o download do “Componente Itaú” de criptografia – Itaucripto.dll - disponível no Módulo 
Cobrança Site no Bankline . Após este procedimento, deve-se registrar o componente no equipamento 
que for executar a aplicação e chamar o método geraCripto. Os procedimentos para registrá-lo, são: 

1° - Menu "Iniciar" ("Start") do WindowsNT 

2° - Menu "Executar" ("Run") 

3° - Digitar na caixa "Abrir" ("Open") o comando: regsvr32 c:\....\Itaucripto.dll 

 

PASSO 3: CHAMADA À TELA DA COBRANÇA SITE  (2A VIA DO BLOQUETO DIGITAL) 

A página ASP que irá criptografar os dados para enviá-los a 2a via do Bloqueto Digital, deverá seguir as 
seguintes regras: 

( 1 ) Para chamar a tela da Cobrança Site (2a via de Bloqueto Digital), a criptografia dos dados deve 
seguir a ordem abaixo: 

dadosCripto = obj.geraCripto(codEmp,codSacado,Chave) 

https://ww2.itau.com.br/2viabloq/pesquisa.asp
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( 2 ) Todos os campos, com exceção do campo “Chave”, são criptografados e enviados pelo lojista. 

( 3 ) Todos os campos são obrigatórios 

( 4 ) A página que contiver a URL do Itaú deverá ser desenvolvida em linguagem ASP, e apresentar: 

• Formulário (FORM) com as propriedades: 

- method=”post” 

- action=”https://ww2.itau.com.br/2viabloq/pesquisa.asp“ 

• Campo (INPUT) para os dados criptografados, com as propriedades: 

- name="DC" 

- type=”hidden” 

- value=”Dados Criptografados” 

• Campo (INPUT) para informar se deverá (value=“S”) ou não (value=“N”) ser apresentada no bloqueto 
a mensagem “Emissão de segunda via do bloqueto por solicitação do sacado” , com as propriedades: 

- name=”msg" 

- type=”hidden” 

- value=”S” OU value=”N” 

EXEMPLO: 
<FORM action="https://ww2.itau.com.br/2viabloq/pesquisa.asp" method="post" name="form" 
onsubmit=carregabrw() target="BLOQUETO"> 
 <INPUT type="hidden" name="DC" value="<%= dadosCripto %>"> 

<INPUT type="hidden" name=”msg" value="S"> 
 <INPUT type="submit" name="Bloqueto" value="Segunda Via Bloqueto"> 
</form> 
( 5 ) Para o correto funcionamento da Cobrança Site (2a via do Bloqueto Digital) nos browsers: AOL, 
Netscape e Internet Explorer – versões 4.x ou superior – a instância do browser a ser aberto deve 
possuir o JavaScript abaixo, com as seguintes características: 

• TOOLBAR = YES 
• MENUBAR=YES 
• RESIZABLE = YES 
• STATUS = NO 
• SCROLLBARS = YES 
• WIDTH = 600 (sugestão) 
• HEIGHT = 430 (sugestão) 
 
<script language="JavaScript"> 
<!-- 
function carregabrw() {  
     window.open(‘’,'BLOQUETO', 
‘toolbar=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=no,scrollbars=yes,left=0, top=0,width=600,height=430’);  
   } 
//--> 
</script>  
 
2 LAYOUT DOS CAMPOS 

Os dados que serão utilizados na Segunda Via do Bloqueto Digital são: 
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Campos Descrição Critério 

Dados obrigatórios 
codEmp Código da empresa Alfanumérico com 26 posições. 
codSacado Código do Sacado Numérico com: 

- CNPJ - 14 posições (99999999999999) 
- CPF - 11 posições (99999999999) 

Chave Chave de criptografia (senha) Alfanumérico com 16 posições em 
maiúscula. 

 
 

3 EXEMPLOS DE CÓDIGO 
 
3.1 CRIPTOGRAFIA DOS DADOS – CÓDIGO ASP 

 
<HTML> 
<BODY> 
<CENTER>Exemplo de código ASP</CENTER> 
 
<% 

Dim dadosCripto, obj 
 
 codEmp = "J0123456789012345678901234" 'Coloque aqui o código da 
empresa 
 Chave = " ABCD123456ABCD12"  'Coloque aqui a chave de 
criptografia 
 codSacado = request("codSacado") 
  
 Set obj = server.createobject("Itaucripto.cripto") 
 dadosCripto = obj.geraCripto(codEmp, codSacado, Chave) 
 Set obj = nothing 
%> 
 
<FORM ACTION=”https://ww2.itau.com.br/2viabloq/pesquisa.asp” METHOD=”Post” 
name=”form” onsubmit=”carregabrw()” target=”BLOQUETO”> 
 <INPUT type=hidden name=DC value="<%= dadosCripto %>"> 
 <INPUT type=hidden name=msg value="S"> 
 <INPUT type="submit" name="Bloqueto" value="Segunda Via Bloqueto"> 
</form> 
 
<script language="JavaScript"> 
<!-- 
function carregabrw() {  
     window.open('','BLOQUETO', 
'toolbar=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=no,scrollbars=yes,left=0,top=0,
width=600,height=430'); 
   } 
//--> 
</script> 
 
</BODY> 
</HTML> 
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