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VERSÃO DO DOCUMENTO 

 

Versão Descrição Autor 

1.0 Versão inicial Bernardo Fogaça 

1.1 Inclusão do acesso ao SSX Family Bernardo Fogaça 
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FORMULÁRIOS DE ACESSO 

 

Acesso da central e do cliente Tracking. 

 

 

Acesso do cliente Family. 

 

 

O código identificador, hashcode, é um novo código criado para uso exclusivo neste sistema com o 

objetivo de trazer mais segurança no acesso à informação e deve ser solicitado ao suporte da Systemsat. 

  

 

<form action="http://tracking.systemsatx.com.br/Login/LoginExterno" 

method="post"> 

 

 <input type="text" name="login" /> 

 <input type="password" name="senha" /> 

 

 <!-- Retorna para o seu site em caso de falha no acesso --> 

 <input type="hidden" name="backURL" value="[Site da empresa de 

rastreamento no formato: http://*]" />  

 

 

 <!-- Código de identificação do cliente junto a Systemsat --> 

 <input type="hidden" name="hashCode" value="[Código único da empresa 

fornecido pela Systemsat]" />  

 

 <input type="submit" value="enviar" /> 

</form> 

 

 

<form action="http://family.systemsatx.com.br/Login/LoginExterno" 

method="post"> 

 

 <input type="text" name="login" /> 

 <input type="password" name="senha" /> 

 

 <!-- Retorna para o seu site em caso de falha no acesso --> 

 <input type="hidden" name="backURL" value="[Site da empresa de 

rastreamento no formato: http://*]" />  

 

 

 <!-- Código de identificação do cliente junto a Systemsat --> 

 <input type="hidden" name="hashCode" value="[Código único da empresa 

fornecido pela Systemsat]" />  

 

 <input type="submit" value="enviar" /> 

</form> 

 



 

 

  

3 
 

FALHA NA AUTENTICAÇÃO 

Toda vez que, no processo de Login, o usuário não for autenticado ou autorizado, os sistema Axis irá 

redirecionar o acesso para a página informada no campo escondido “backurl”. Neste caso será 

informado o motivo da falha no campo da querystring “error”. 

Abaixo estão os possíveis motivos de a autenticação ter falhado. 

 

Campo Descrição 

LoginInvalido Usuário não existe. 

LoginSenhaInvalido 
Usuário não existe ou senha informada é 
incorreta. 

ClienteExpirado 

Data do acesso é maior que a data de expiração 
do cliente. Atualmente, somente os clientes que 
estão participando da avaliação gratuita de 30 
dias do Axis Family tem data de expiração. 

LoginPeriodoOuIpIndevido 
Usuário esta tentando acessar o sistema fora do 
horário permitido ou de um IP não cadastrado. 

 

 

Exemplo de retorno: 

http://www.central.com.br/?error= LoginPeriodoOuIpIndevido 


