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Cadastro para Acesso

Acesse o OGF através do endereço https://ogf.observatore.org e clique em “INSCREVER-
SE”

Preencha os campos, aceite os “Termos de Uso” e clique em “Enviar”

Seu cadastro será enviado para aprovação e você receberá um e-mail assim que 
seu acesso for liberado.
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Login

Acesse o OGF através do endereço https://ogf.observatore.org, preencha os 
campos com seu e-mail e senha e clique em “ENTRAR”

Após efetuar o login será apresentado o Dashboard com as informações sobre o 
tráfego de perguntas e respostas do OGF
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Registros Blockchain

Todas as transações do OGF são registradas em seu Blockchain, garantindo 
assim sua verificação e autenticação.

A autenticidade das transações pode ser verificada através da execução do 
smart contract relacionado a cada transação.
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Chaves da API

Através deste item o player terá acesso às chaves de API, necessárias para se
efetuar a integração ao OGF via API.
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Documentação da API (Pergunta)

A documentação para integração ao OGF via API está acessível via “Swagger” 
com as informações detalhadas para integração a cada um dos tipos de 
mensagens existentes no OGF.

O item “API OGF” contém a documentação para o envio de chamadas ao OGF, como 
“Transaction Inquire”, “Merchant Inquire” e “AttackWarning”.

O endereço do endpoint para chamada é: https://ogfapi.observatore.org/api
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O item “API PLAYER” apresenta a documentação de exemplo para a implementação 
do endpoint “TransactionInquire” do player.

O endpoint do player, é responsável por receber as perguntas e retornar uma 
resposta para ela, conforme estrutura abaixo:
{
  "id": "ddd5ea96-590e-424d-ac00-6d7cd1ffce35",
  "transactionInquireId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "playerId": "4ad24428-2d2e-47ef-a04f-27f833f68f02",
  "holderData": false,
  "buyerData": false,
  "bankData": false,
  "airCompanyData": true,
  "score": 1,
  "date": "2020-08-24T20:10:33.8955356+00:00"
}
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O endpoint do player pode ser desenvolvido utilizando-se qualquer linguagem 
capaz de receber a pergunta em formato json e retornar as respostas no mesmo 
formato.
Uma vez desenvolvido o endpoint para responder as perguntas recebidas o 
endereço do mesmo deve ser fornecido à equipe do OGF para ser ativado junto à
plataforma.

Documentação da API (Resposta)

O endpoint de resposta, de responsabilidade do Player, deve estar preparado 
para receber a pergunta no mesmo formato da pergunta que ele efetua:

{
  "amount": 0,
  "airCompany": {
    "originAirport": "string",
    "destinationAirport": "string",
    "departureDate": "2020-09-15T12:58:12.488Z"
  },
  "bank": {
    "account": 0,
    "agency": 0
  },
  "holder": {
    "cardTruncation": "string",
    "cardHash": "string",
    "cardHolderName": "string",
    "cardHolderDocumentType": "string",
    "cardHolderDocumentNumber": "string",
    "cardHolderBirthDate": "string",
    "cardHolderFatherName": "string",
    "cardHolderMotherName": "string",
    "cardHolderAddress": "string",
    "cardHolderAddressNumber": "string",
    "cardHolderAddress2": "string",
    "cardHolderPostCode": "string",
    "cardHolderCellphoneAreaCode": "string",
    "cardHolderCellphoneNumber": "string",
    "cardHolderPhoneAreaCode": "string",
    "cardHolderPhoneNumber": "string",
    "cardHolderEmail": "string"
  },
  "retail": {
    "buyerName": "string",
    "buyerDocumentType": "string",
    "buyerDocumentNumber": "string",
    "buyerBirthDate": "string",
    "buyerFatherName": "string",
    "buyerMotherName": "string",
    "buyerAddress": "string",
    "buyerAddressNumber": "string",
    "buyerAddress2": "string",
    "buyerPostCode": "string",
    "buyerCellphoneAreaCode": "string",
    "buyerCellphoneNumber": "string",
    "buyerPhoneAreaCode": "string",
    "buyerPhoneNumber": "string",
    "buyerEmail": "string"
  }
}
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O formato da resposta a ser fornecida é:

{
  "transactionInquireId": "abc6613d-2fd6-498a-8710-b7426eb26675"
}

O valor do score é definido como “valor de risco” sendo 0 baixíssimo risco e 100 altíssimo 
risco.

Qualquer variação de valor entre 0 e 100 é permitida.

Documentação da API (Listagem das Respostas)

O endpoint TransactionInquire (GET) de listagem das respostas, necessita 
receber 3 parâmetros:

1. transactionInquireId (Guid)

2. PlayerId (Guid)

3. PlayerKey (Guid)

O formato da resposta a ser fornecida é:

{
  "id": "08f09105-af10-4c00-b2de-ac5c8d744895",
  "transactionInquireId": "b115cf4c-88d5-475f-aed6-f590e587f887",
  "transactionResults": [
    {
      "id": "ac7dd878-8e4c-4ede-94ec-8fa90c428c2d",
      "playerId": "4ad24428-2d2e-47ef-a04f-27f833f68f02",
      "holderData": false,
      "buyerData": false,
      "bankData": false,
      "airCompanyData": true,
      "score": 1,
      "date": "2020-09-09T13:35:35.113124-03:00"
    },
    {
      "id": "42422cc2-3d4b-4389-8650-9c9d01d1e517",
      "playerId": "4ad24428-2d2e-47ef-a04f-27f833f68f02",
      "holderData": false,
      "buyerData": false,
      "bankData": false,
      "airCompanyData": true,
      "score": 1,
      "date": "2020-09-09T13:35:35.2383262-03:00"
    } 
 ],
  "score": 1,
  "date": "2020-09-11T14:36:22.2885176-03:00"
}
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Sair

Efetua o logoff do ambiente administrativo do OGF
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