Instalação Aplicativo Manda Bem – Loja Integrada
1) Geração das Credenciais Manda Bem:
Para obter as chaves da API acesse o sistema da Manda Bem, clique no menu abaixo do seu nome e
em seguida no link “Integrações”, conforme a tela a seguir:

Role até o final da página e clique no botão “Ativar Web Service”, conforme a seguir:

Após a ativação será gerado as credenciais, App Id e App Token, essas informações serão
necessárias para serem utilizadas no sistema da Loja Integrada:

2) Instalação do Aplicativo Manda Bem na Loja Integrada

Acesse o painel de ADMIN da sua Loja Integrada. Clique na engrenagem na parte superior direita,
e em seguida clique em “FORMAS DE ENVIO ” conforme tela a seguir:

Na página das Formas de Envio, clique sobre o nome “Manda Bem” do nosso Aplicativo, conforme
indicado abaixo:

Agora faça as devidas configurações do Aplicativo, como CEP de Origem, Prazo adicional, entre
outras informações. É necessário informar também, o App ID e App Token, gerado no passo 1
que serão inseridos nos campos abaixo indicados:

Agora clique em salvar e o aplicativo! Pronto já está instalado! Agora seus clientes conseguirão ver
os fretes reduzidos e você vai vender mais!
3) Habilitação de importação de Pedidos da Loja Integrada
Acesse o painel ADMIN da sua Loja Integrada e gere a chave da API através do menu de
configurações → Chave para API. Conforme tela abaixo:

Copie a chave gerada, vide a imagem abaixo:

Feito isso, você deve inserir a chave gerada dentro do sistema da Loja Integrada no seu painel
Manda Bem.
Já no sistema da Manda Bem, vá no menu Integrações no canto superior direito, abaixo do seu
nome, conforme tela abaixo:

Depois, é só inserir chave gerada no bloco da Loja Integrada, conforme figura abaixo:

Feito isso, você já pode importar os seus pedidos que foram gerados na sua Loja Integrada.
Basta ir ao seu painel Manda Bem, na Aba Gerar e clicar no botão Importar Loja Integrada.

Informe uma data e um status e clique em buscar:

Caso seja encontrados pedidos na situação informada, estes serão listados e será possível gerar o
envio a partir das informações obtidas, clicando em Gerar Envios, conforme quadro abaixo:

Após a Importação, os envios estarão disponíveis para geração do conjunto de etiquetas, conforme
abaixo:

