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Este documento tem por finalidade apresentar as funcionalidades disponíveis na          
Plataforma Simplo7 para a integração da loja virtual com o sistema de logística de              
fretes Melhor Envio. 
 
Descrição das Funcionalidades 

 
1. Autorizar Aplicativo 

 
Antes de iniciar a configuração da loja, é preciso autorizar o aplicativo da             

Simplo7 na conta do lojista no Melhor Envio. Para isto, é preciso no menu              
superior do painel acionar a opção Aplicativos > Formas de Entrega > Melhor             
Envio. 

 

 
Aplicativo Melhor Envio em Aplicativos > Formas de Entrega 
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Ao acessar o aplicativo pela primeira vez, será pedido a autorização do            
mesmo junto a conta do cliente no Melhor Envio. Será exibido um alerta, basta              
clicar no botão conforme pedido. 

 

 
No primeiro acesso é preciso autorizar o aplicativo 

 
 

O usuário será então redirecionado para o ambiente no Melhor envio,           
devendo informar seu usuário e senha do sistema para autenticação. 

 

 
 



 

Integração Simplo7 / Melhor Envio 
 

Canoas, 22 de Março de 2019 
 

Após o acesso ao ambiente serão exibidas as permissões que a Plataforma            
necessita para que a integração funcione corretamente. Nesta tela é preciso           
acionar o botão de Autorizar. Neste momento as credenciais de acesso serão            
geradas para a loja virtual. 

 

 
Autorizar Aplicação 

 
2. Sincronizar Serviços 

 
Depois de autorizada a aplicação é necessário sincronizar os serviços de           

entrega disponíveis no Melhor envio. Para tal, na tela principal do aplicativo na             
loja virtual, acionar o botão localizado no canto direito da tela chamado            
Sincronizar Serviços. Serão cadastrados todos os meios de entrega         
disponíveis na conta do lojista. Caso queira não utilizar algum deles, basta            
desativar clicando no ícone ativo, que fica no topo de cada card. 
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Sincronizar serviços de entrega 

 
3. Configurar Aplicativo 

 
No botão Configurações Avançadas, localizado na tela principal do         

aplicativo na loja virtual, é possível visualizar o token de acesso gerado e definir              
a agência de postagem que será utilizada, bem como o método preferencial de             
pagamento para as compras de frete. O botão Redefinir Configuração limpa           
todos os dados cadastrados, devendo retornar a configuração para o item 1            
deste documento. 
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Configurações Avançadas do Aplicativo 

 
4. Cotação de Frete 

 
Com a configuração finalizada, os serviços sincronizados e configurados no          

painel administrativo já estarão disponíveis para cotação de frete na vitrine da            
loja e no carrinho de compras. 

 

 
Cotação de Frete no Carrinho de Compras 
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5. Comprar Envio 
 

Depois de um pedido ser finalizado na loja virtual e de ter seu pagamento              
aprovado, é possível fazer a compra de etiquetas (checkout) deste envio. No            
detalhamento do pedido, item de Rastreamento, será apresentado um botão          
chamado Comprar Envio. O lojista será direcionado para o ambiente do Melhor            
envio para efetuar a compra, com o meio de pagamento definido no item 3 deste               
documento. 

 

 
Compra de Etiquetas (checkout) 

 
6. Gerar Etiqueta 

 
Após confirmada a compra do envio são habilitadas duas opções no item 

Rastreamento que são: Gerar Etiqueta e Consultar dados do Envio. A opção de 
Gerar Etiqueta serve para que o usuário possa fazer uma pré-visualização da 
mesma, e em seguida confirmar a geração dentro do ambiente do Melhor envio. 
Após a confirmação ela terá código de rastreamento disponível. 
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Gerar Etiqueta do Envio 

 
7. Consultar Envio 

 
Finalizado o passo do item 6 deste documento, é possível agora consultar o             

código de rastreamento gerado. A ação está diponivel no botão Consultar           
dados do Envio. 
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Consultar código de rastreamento 

 
Changelog: 
 
Versão Descrição 

1.0 Primeira versão do documento 

  

  

 


