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Instalação 

1. 
2. 
3. 

Ir para "Apps 

Clique em "Shiptimize & PakketMail". 

Aceitar as permissões 

a. read_orders, write_orders - Obter informações de encomenda: endereço de envio, lista de 
produtos, peso da encomenda. Enviar de volta as actualizações do Tracking Id e do estado. 

b. read_script_tags, write_script_tags - utilizado para definir o script que verifica se uma 
encomenda foi concluída, para que possa importar automaticamente as encomendas 

Instalação concluída 
 

4. 
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Configuração 

Em Shiptimize ir para: "Definições" > "Plugins" > "Detalhes loja "  

Em PakketMail ir para: PakketMail: "Settings" > "Shops"  
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Configuração transportadora 

1. Em "Métodos de envio", escolher uma transportadora para cada método de envio em ePages. 
Se não seleccionar um método de envio, a sua transportadora padrão será atribuída. 

2. Se definir uma opção para uma transportadora num método de transporte, a todas as encomendas 
que importar com esse método de transporte serão atribuídas essas opções. 

3. Se quiser excluir da importação todas as encomendas que enviem com um "Método de Envio", 
clique na caixa de verificação em "Excluir Método de Envio da Importação". 

4. Os métodos de envio de ePages são guardados na aplicação Shiptimize & PakketMail quando se 
instala o plugin ePages. Se adicionar mais métodos em ePages e quiser atribuir a uma transportadora 
estes novos métodos, clique em "Actualizar Métodos de Envio". 
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Importação Manual 

1. Pode optar por importar apenas encomendas pagas seleccionando "Pago" em "Que estado 
será aceite?" nas definições da loja. 

2. Para importar encomendas na aplicação Shiptimize & PakketMail, vá a "Envios"> "Criar 
Envio"> "Shop Import" e clique em "Importar". 
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Importação Automática 

1. É possível configurar o plugin para importar encomendas automaticamente. Em "como são 
importadas as encomendas", escolha uma das seguintes opções: 

1.1. Quando a encomenda é criada. - Importação de novas encomendas quando o cliente 
termina o checkout. 
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Actualizações automatizadas entre Shiptimize / PakketMail e ePages 

1. Se activar "Update Track Code To Shop" nas definições da loja, ao criar uma Etiqueta, a 
aplicação Shiptimize envia o ID de rastreio para o ePages. 

2. Pode configurar a Shiptimize/PakketMail para enviar actualizações do estado do envio para o 
ePages. Nas definições da sua loja, seleccione o estado apropriado para: 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

"Que estado será definido após a importação"? 
 
"Que estado será definido após a impressão da etiqueta?" 
 

"Que estado será definido na Entrega?" 
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