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Manual de Referência – Importação e Exportação de Arquivos XML no Lantek Masterlink 
 
Este documento tem como objetivo demonstrar como importar e exportar dados para o Lantek 
Masterlink; e procura cobrir as tabelas e entidades que serão importadas em um cenário de integração 
de ERP com o Lantek Cut Plus e/ou Quattro, ou seja, para corte de peças de chapa.  
 
É possível importar outras tabelas e também outros campos das tabelas aqui descritas – para tanto, 
consulte a documentação fornecida pela própria Lantek (em inglês e espanhol). 
 
Configurações iniciais 
 
Iniciar o programa Masterlink.exe, que se encontra em C:\Lantek\System\Masterlink e abrir a tela de 
configuração. 
 

 

Figura 1 - Tela principal de configuração do Masterlink 

 
Em Importar/Geral (Figura 2), configurar os seguintes valores: 
 

 Método: Manual ou Automático. Se for Manual, a importação somente ocorrerá ao se 
pressionar o primeiro botão da interface do executável do Masterklink (Figura 1) e escolher um 
arquivo. Se for automático, os arquivos serão lidos e importados automaticamente conforme 
configurações descritas a seguir. 

 Interval time: tempo em minutos entre cada importação automática. 

 Estado atual do serviço: diz se o serviço de importação automática está parado ou iniciado. 
Para iniciar, pressionar o botão Iniciar. 

 Source directory: pasta onde os arquivos serão criados pelo ERP e lidos pelo Masterlink. 

 Log directory: pasta onde o Masterlink armazenará os arquivos de log de importação. 
 
Nas opções avançadas (Figura 3), configurar: 
 

 Overwrite existing import data: marcar para substituir entidades que devem ser importadas 
novamente se existirem. 

 Show progress window e Close progress window after import: habilitadas somente para 
importação manual; definem se será mostrada uma tela com o progresso da importação e se a 
mesma será fechada depois do fim da operação. 

 Generate new import file with failed instuctions: marcar para gerar um arquivo novo de 
importação com as entidades que falharam ao serem importadas (é gerado na mesma pasta, 
com o prefixo ErrorCmd). 

 Move file after import: define se o arquivo importado será movido para outra pasta (para não 
ser reprocessado) e qual é o caminho dessa pasta. 

 Move geometry files after import: idem para os arquivos de geometrias de peças. 

 Use html format: se marcado, o arquivo de log será criado no formato HTML, caso contrário, 
em arquivo texto. 
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 Show log after import: se marcado, mostra o log gerado após a importação (para importação 
manual). 

 Log file sort mode: define a ordem das mensagens no log (mostrar erros no início, no fim, ou 
seguir a ordem de geração das mensagens). 

 Seção Default Data for Inserting Non Exisng Products: permite definir material, espessura e 
máquina padrões para peças novas, onde esses valores não forem especificados. 
 

 

Figura 2 - Tela de configuração da importação 

 

 

Figura 3 - Tela de opções avançadas de importação  
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Em Exportar, configurar os seguintes valores: 
 

 Arquivos/Export directory: pasta onde os arquivos exportados serão criados. 

 Arquivos/File encoding: conjunto de caracteres a ser usado no arquivo de saída. Pode ser 
Unicode (UTF16), ASCII, UTF8 ou System Locale; no último caso, será usado o conjunto de 
caracteres padrão configurado nas opções regionais do Windows. 

 
Cada tipo de arquivo de saída (Chapas, Retalhos e Peças) possui uma seção conforme descrito a 
seguir. 
 

 Nome: nome do arquivo de saída. 

 Nesting status to export: estado em que o plano de corte deve ser salvo para que o arquivo 
seja gerado. 

 Formato: XML ou CSV. 
 

 

 

Figura 4 - Opções de exportação 

 
 
  



 
 O melhor em CAD e CAM 

 

 

SKA Automação de Engenharias - 0800 510 2900 - www.ska.com.br 

Av. Theodomiro Porto da Fonseca, 3101 · São Leopoldo-RS · CEP 93020-080 

Escritórios em Caxias do Sul-RS, Joinville-SC, Curitiba-PR, São Paulo-SP, Santa Bárbara d’Oeste-SP e Belo Horizonte-MG 

 

4 
 

Importação 
 
As entidades que podem ser importadas no Masterlink são: 
 

 Peças 

 Chapas 

 Ordens de Fabricação 
 
Para que a importação seja feita corretamente, deve-se certificar que as entidades não possuem 
referências automáticas obrigatórias, caso contrário, os nomes (de peças, chapas, etc) serão gerados 
pelo próprio Lantek e os nomes informados serão ignorados, o que gerará um alerta na importação.  
 
O Masterlink importa arquivos XML, que devem estar no formato descrito a seguir. 
 
<DATAEX> 

  

 <COMMAND Name="Import" TblRef="PR_PPRR_00000100"> 

  <FIELD FldRef="PrdRef" FldValue="TestImport2" FldType="20" /> 

  <FIELD FldRef="Height" FldValue="4.75" FldType="100" /> 

        <FIELD FldRef="MatRef" FldValue="AP 12" FldType="100" /> 

     </COMMAND> 

  

 <COMMAND Name="Import" TblRef="PRODUCT OPERATIONS"> 

      <FIELD FldRef="PrdRef" FldValue="TestImport2" FldType="20" /> 

      <FIELD FldRef="WrkRef" FldValue="Lantek Cut Iso..." FldType="20" /> 

      <FIELD FldRef="OprRef" FldValue="2D Cut" FldType="20" /> 

      <FIELD FldRef="PrevOpr" FldValue="0" FldType="80" /> 

    </COMMAND> 

    

    <COMMAND Name="Import" TblRef="IMPORTGEO"> 

  <FIELD FldRef="Product" FldValue="TestImport2" FldType="20" /> 

  <FIELD FldRef="GeometryType" FldValue="DXF" FldType="20" /> 

  <FIELD FldRef="GeometryPath" FldValue="C:\01.dxf" FldType="20" /> 

 </COMMAND> 

  

</DATAEX> 

 
Cada arquivo possui um ou mais comandos de importação (chave COMMAND) e um desses 
comandos possui uma lista de campos (FIELD) com seus valores. 
 
A seguir é mostrada a legenda das cores marcadas no exemplo: 
 

 Vermelho: nome do comando (usar Import). 

 Amarelo: nome ou alias da tabela para a qual se está importando. 

 Verde: nome de um campo que receberá um valor na nova linha. 

 Ciano: valor desse campo. 

 Cinza: tipo do campo – somente é necessário informá-lo onde indicado neste documento. 
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Importação de Peças 
 
Para importar uma peça, é necessário adicionar uma linha na tabela principal de peças, uma linha na 
tabela de operações dessa peça, e outra na tabela de geometrias. 
 
A seguir, são descritas essas tabelas e seus campos: 
 

1. Tabela principal de produtos  
 
Nome: “PPRR_PPRR_00000100”  
Aliases: “PR_PPRR_00000100”, “PRODUCTS”, “PRODUCTS DATA” 
 
Esta tabela contem todas as peças, retalhos e chapas cadastrados no Lantek. No caso abaixo, 
são mostrados os valores que devem ser passados para cadastrar uma peça. 

 

Nome no XML Nome no banco de dados Descrição 

PRDREF PrdRef Referência da peça no Lantek 

MATREF DIS_MatRef Material da peça (deve existir no Lantek) 

HEIGHT DIS_Thickness Espessura da peça em milímetros 

UDATA1 DIS_UData1_Prt  
 
 
Campos de dados de usuário 

UDATA2 DIS_UData2_Prt 

UDATA3 DIS_UData3_Prt 

UDATA4 DIS_UData4_Prt 

UDATA5 DIS_UData5_Prt 

UDATA6 DIS_UData6_Prt 

UDATA7 DIS_UData7_Prt 

UDATA8 DIS_UData8_Prt 

 
2. Operações de peças 

 
Nome: MMNN_PPOO_00000200 
Aliases: "PR_SSTT_00000200", "PRODUCT OPERATIONS" 
 
Cada peça importada deve possuir uma linha nesta tabela, indicando que é realizada uma 
operação de corte para fabricá-la. 
 

Nome no XML Nome no banco de dados Descrição 

PRDREF PrdRef Referência da peça no Lantek 

WRKREF WrkRef Nome da máquina de corte padrão para esta 
peça. A peça poderá ser cortada em qualquer 
máquina, esta será somente a máquina padrão 
que o Lantek requer. 

OPRREF OprRef Informar “2D Cut” 

PREVOPR PrevOpr Informar “0” (zero) 
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3. Geometrias de peças 
 
Nome: “PPRR_PPRR_00000100” 
Alias: “IMPORTGEO” 
 

Nome no XML Nome no banco de dados Descrição 

PrdRef PrdRef Referência da peça no Lantek 

GeometryType N/A Tipo de arquivo que será importado 

GeometryPath N/A Caminho do arquivo a ser importado 

 
As extensões suportadas (GeometryType) são: 
 

 DXF 

 DWG 

 DSTV 

 ESSI 

 FLEX 

 GMES 

 HPGL 

 IGES 

 ISO 

 ME10 

 MEC 

 PARA 

 SIC 

 EPS 

 CESI 

 ALMA 

 LVDL 

 PEPS 

 GEOP 

 IMG 
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Importação de chapas 
 

1. Tabela principal de produtos  
 
Nome: “PPRR_PPRR_00000100”  
Aliases: “PR_PPRR_00000100”, “PRODUCTS”, “PRODUCTS DATA” 
 
Esta tabela contem todas as peças, retalhos e chapas cadastrados no Lantek. No caso abaixo, 
são mostrados os valores que devem ser passados para cadastrar uma chapa. 

 

Nome no XML Nome no banco de dados Descrição 

PRDREF PrdRef Referência da chapa 

MATREF DIS_MatRef Material da chapa (deve existir no Lantek) 

HEIGHT DIS_Thickness Espessura da chapa em milímetros 

LENGTH DIS_Length Comprimento da chapa em milímetros 

WIDTH DIS_Width Largura da chapa em milímetros 

REMNANT Dis_IsRemnant Passar “0” (zero) para chapas inteiras e 1 (um) 
para marcar uma chapa como retalho. 

XQUANT Dis_CamQuan Quantidade em unidades no Lantek 

PCATEGORY Dis_PClass Passar “51” 

 
 
Importação de Ordens de Fabricação 

 
1. Tabela de ordens de fabricação 

 
Nome: “MMNN_MMOO_00000100” 
Aliases: “MN_MMOO_00000200”, “MANUFACTURING” 

 

Nome no XML Nome no banco de dados Descrição 

MNOID MnORef Referência da ordem de fabricação 

COMNAME CusRef Nome do cliente 

CDATE CDate Data de criação da ordem 

DDATE DDate Data estimada de entrega da ordem 

PRDREFDST PrdRefDst Referência da peça a ser fabricada 

RQ RQ Quantidade requerida 

PPRIORITY Priority Prioridade de corte (determina a ordem do 
nesting automático) 

MATREF DIS_MatRef Referência do material (deve existir no Lantek) 

HEIGHT DIS_Thickness Espessura da peça em milímetros 

 
 Observações: 
 

a. Passar datas no formato “aaaammdd”. Ex: “20130726” para representar o dia 26/07/2013. 
b. Nas datas, é obrigatório informar o FldType, que deve ter o valor “120”. 
c. Somente é necessário passar material e espessura se forem diferentes dos cadastrados na 

própria peça. 
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Exportação 
 
O Masterlink exporta arquivos no formato XML, assim que um plano de corte é bloqueado no Lantek 
Expert. 
 
As entidades exportadas são: 
 

 Peças planejadas 

 Chapas utilizadas 

 Retalhos gerados 
 
As definições dos arquivos de saída encontram-se no arquivo Exporter.Config, encontrado em 
C:\Lantek\System\Common. 
 
Exportação de chapas 
 
No arquivo Exporter.Config, procurar o bloco <FILE> identificado pelo nome SheetsFile, conforme o 
exemplo abaixo. 
 
É gerada uma seção por plano de corte. 
 
<FILE Name="SheetsFile" IsXML="1" Export="2"> 

<DATA> 

  <OBJECT TYPE="@#OUT#@"> 

   <ITEM> 

    <PROPERTY REFERENCE="ShtRef"/> 

    <PROPERTY REFERENCE="Quantity"/> 

    <PROPERTY REFERENCE="SWeight"/> 

    <PROPERTY REFERENCE="SWidth"/> 

    <PROPERTY REFERENCE="SLength"/> 

    <PROPERTY REFERENCE="SThickness"/> 

    <PROPERTY REFERENCE="ETime"/>  

    <PROPERTY REFERENCE="CNC"/> 

   </ITEM> 

  </OBJECT> 

 </DATA> 

</FILE> 

 

Os campos que podem ser criados ou modificados são: 
 

Campo Nome no arquivo de saída Descrição 

ShtRef Chapa Referência da chapa utilizada 

Quantity Quantidade requerida Quantidade de planos de corte idênticos a serem 
cortados 

SWeight Peso da chapa Peso da chapa em kg 

SWidth Largura da chapa Largura da chapa em mm 

SLength Comprimento da chapa Comprimento da chapa em mm 

SThickness Espessura da chapa Espessura da chapa em mm 

CNC Nome do CNC Nome do programa CNC gerado 

ETime Tempo estimado Tempo estimado, em segundos, para cortar o plano 
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O código XML abaixo é um exemplo de exportação de um plano de corte. 
 
<DATA> 

    <OBJECT TYPE="Baixa chapa"> 

        <ITEM> 

            <PROPERTY NAME="Chapa">CH00001</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Quantidade requerida">1</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Peso da chapa">545,889</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Largura da chapa">2440</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Comprimento da chapa">6000</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Espessura da chapa">4,75</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Tempo estimado">910,842535</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Nome do CNC">00000004</PROPERTY> 

        </ITEM> 

    </OBJECT> 

</DATA> 

 
Esta seção pode ter outra seção FOREACH aninhada, ou seja, uma relação 1:N com a tabela 
DIS_NEST_NEST_00000500, que são as peças do plano de corte. Cada uma das peças criará dois 
valores dentro de um bloco correspondente a uma chapa, conforme descrito na tabela a seguir.  
 
O bloco FOREACH é opcional, pois as mesmas informações podem ser obtidas no arquivo de peças 
exportado. 
 

Campo Nome no arquivo de saída Descrição 

MnORef Ordem de produção Referência da ordem de fabricação 

Quantity Quantidade / Chapa Quantidade fabricada 

 
 
<FILE Name="SheetsFile" IsXML="1" Export="2"> 

<DATA> 

  <OBJECT TYPE="@#OUT#@"> 

   <ITEM> 

    <PROPERTY REFERENCE="ShtRef"/> 

    <PROPERTY REFERENCE="Quantity"/> 

    <PROPERTY REFERENCE="SWeight"/> 

    <PROPERTY REFERENCE="SWidth"/> 

    <PROPERTY REFERENCE="SLength"/> 

    <PROPERTY REFERENCE="SThickness"/> 

    <PROPERTY REFERENCE="ETime"/>  

    <PROPERTY REFERENCE="CNC"/>   

    <FOREACH TABLE="DIS_NEST_NEST_00000500"> 

     <PROPERTY REFERENCE="MnORef"/> 

     <PROPERTY REFERENCE="Quantity"/> 

    </FOREACH> 

   </ITEM> 

  </OBJECT> 

 </DATA> 

</FILE>  
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A seguir, é mostrado o código XML gerado neste caso. 
 
<DATA> 

    <OBJECT TYPE="Baixa chapa"> 

        <ITEM> 

            <PROPERTY NAME="Chapa">CH00001</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Quantidade requerida">1</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Peso da chapa">545,889</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Largura da chapa">2440</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Comprimento da chapa">6000</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Espessura da chapa">4,75</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Tempo estimado">910,842535</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Nome do CNC">00000004</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Ordem de produção">0001</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Quantidade/Chapa">5</PROPERTY> 

        </ITEM> 

    </OBJECT> 

</DATA> 

 
 

Exportação de retalhos 
 
No arquivo Exporter.Config, procurar o bloco <FILE> identificado pelo nome RemnantsFile, conforme o 
exemplo abaixo. 
 
<FILE Name="RemnantsFile" IsXML="1" Export="2"> 

<DATA> 

<OBJECT TYPE="@#IN#@"> 

<FOREACH TABLE="DIS_NEST_NEST_00000300"> 

<ITEM> 

<PROPERTY REFERENCE="ShtRef"/> 

<PROPERTY NAME="@#ORIGIN_SHEET#@">@#ORIGIN_SHEET_VALUE#@</PROPERTY> 

<PROPERTY NAME="@#WEIGHT#@">@#WEIGHT_VALUE#@</PROPERTY> 

<PROPERTY NAME="@#WIDTH#@">@#WIDTH_VALUE#@</PROPERTY> 

<PROPERTY NAME="@#LENGTH#@">@#LENGTH_VALUE#@</PROPERTY> 

<PROPERTY NAME="@#THICKNESS#@">@#THICKNESS_VALUE#@</PROPERTY> 

<FOREACH TABLE="DIS_NEST_NEST_00000500"> 

<PROPERTY REFERENCE="MnORef"/> 

<PROPERTY REFERENCE="Quantity"/> 

</FOREACH> 

</ITEM> 

</FOREACH> 

</OBJECT> 

</DATA> 

</FILE> 

 

Campos do arquivo de retalhos: 
 

Campo Nome no arquivo de saída Descrição 

ShtRef Retalho Nome do retalho gerado 

@#ORIGIN_SHEET#@ Chapa Origem Nome da chapa a partir do qual o retalho 
foi gerado 

@#WEIGHT#@ Peso Peso do retalho em kg 

@#WIDTH#@ Largura Largura do retalho em mm (retângulo 
externo) 

@#LENGTH#@ Comprimento Comprimento do retalho em mm 
(retângulo externo) 

@#THICKNESS#@ Espessura Espessura do retalho em mm 
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Campos aninhados (peças do plano de corte): 
 

Campo Nome no arquivo de saída Descrição 

MnORef Ordem de produção Referência da ordem de fabricação 

Quantity Quantidade / Chapa Quantidade fabricada 

 
Exemplo de saída gerada: 
 
<DATA> 

    <OBJECT TYPE="Alta retalho"> 

        <ITEM> 

            <PROPERTY NAME="Retalho">chapa01-5</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Chapa origem">chapa01</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Peso">39,264367</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Largura">1500</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Comprimento">1276,674784</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Espessura">4,75</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Ordem de produção">1235</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Quantidade/Chapa">15</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Ordem de produção">1234</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Quantidade/Chapa">15</PROPERTY> 

        </ITEM> 

        <ITEM> 

            <PROPERTY NAME="Retalho">chapa01-6</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Chapa origem">chapa01</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Peso">73,750154</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Largura">1500</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Comprimento">1723,325216</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Espessura">4,75</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Ordem de produção">1235</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Quantidade/Chapa">15</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Ordem de produção">1234</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Quantidade/Chapa">15</PROPERTY> 

        </ITEM> 

    </OBJECT> 

</DATA> 

 

Exportação de peças fabricadas 
 
No arquivo Exporter.Config, procurar o bloco <FILE> identificado pelo nome PartsFile, conforme o 
exemplo abaixo. 
 
<FILE Name="PartsFile" IsXML="1" Export="1"> 

<DATA> 

<OBJECT TYPE="@#PARTS#@"> 

<FOREACH TABLE="DIS_NEST_NEST_00000500"> 

<ITEM> 

<PROPERTY REFERENCE="MnORef"/> 

<PROPERTY REFERENCE="PrdRefDst"/> 

<PROPERTY NAME="@#WEIGHT#@">@#WEIGHT_VALUE#@</PROPERTY> 

<PROPERTY REFERENCE="Quantity"/> 

<PROPERTY NAME="@#WIDTH#@">@#WIDTH_VALUE#@</PROPERTY> 

<PROPERTY NAME="@#LENGTH#@">@#LENGTH_VALUE#@</PROPERTY> 

<PROPERTY NAME="@#THICKNESS#@">@#THICKNESS_VALUE#@</PROPERTY> 

<PROPERTY NAME="@#MATERIAL#@">@#MATERIAL_VALUE#@</PROPERTY> 

<PROPERTY NAME="@#SHEET#@">@#SHEET_VALUE#@</PROPERTY> 

<PROPERTY NAME="@#WORK_CENTER#@">@#WORK_CENTER_VALUE#@</PROPERTY> 

<PROPERTY NAME="@#STATUS#@">@#STATUS_VALUE#@</PROPERTY> 

</ITEM> 

</FOREACH> 

</OBJECT> 

</DATA> 

</FILE> 
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Campos do arquivo de peças: 
 

Campo Nome no arquivo de saída Descrição 

MnORef Ordem de produção Número da ordem de fabricação 

PrdRefDst Artigo Referência da peça fabricada 

@#WEIGHT#@ Peso Peso da peça em kg 

Quantity Quantidade/Chapa Quantidade encaixada 

@#WIDTH#@ Largura Largura da peça em mm 

@#LENGTH#@ Comprimento Comprimento da peça em mm 

@#THICKNESS#@ Espessura Espessura da peça em mm 

@#MATERIAL#@ Material Material usado na fabricação da peça 

@#SHEET#@ Chapa Referência da chapa utilizada 

@#WORK_CENTER#@ Centro de Trabalho Nome da máquina de corte utilizada 

@#STATUS#@ Estado Estado no qual o plano de corte foi salvo 
(Disponível ou Na Oficina) 

 
Exemplo: 
 
<DATA> 

    <OBJECT TYPE="Dados de fabricação"> 

     <ITEM> 

            <PROPERTY NAME="Ordem de produção">0001</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Numero de operação">12</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Artigo">TestImport2</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Pedido de venda"></PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Peso">1,743659</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Quantidade/Chapa">5</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Largura">466,674784</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Comprimento">339,007331</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Espessura">4,75</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Material">SAE 1020</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Chapa">CH00001</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Centro de trabalho">Lantek Cut Iso...</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Empregado">SYSADM</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Estado">Na oficina</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Tempo estimado">0</PROPERTY> 

        </ITEM> 

        <ITEM> 

            <PROPERTY NAME="Ordem de produção">1236</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Numero de operação">11</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Artigo">TestImport2</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Pedido de venda"></PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Peso">1,743659</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Quantidade/Chapa">15</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Largura">466,674784</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Comprimento">339,007331</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Espessura">4,75</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Material">SAE 1020</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Chapa">CH00001</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Centro de trabalho">Lantek Cut Iso...</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Empregado">SYSADM</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Estado">Na oficina</PROPERTY> 

            <PROPERTY NAME="Tempo estimado">0</PROPERTY> 

        </ITEM>     

    </OBJECT> 

</DATA> 


