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Instalação 

1. Na Shiptimize vá a "Definições" > "Plugins" > "Detalhes de loja". 

2. Seleccione "Weasy" no menu ao adicionar uma nova loja. 

3. Preencha o nome da loja. 

4. No Weasy vá a "Definições" > "Back Office" > "API". 

 a. Copie a chave API gerada no Weasy para o campo "API Key" em Shiptimize. 

5. Guardar. 

6. A instalação está completa. 
 

Configuração 

Na Shiptimize ir a: “Definições” > “Plugins” > “Detalhes de loja” 
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Configuração Transportadora 

1. Em "Métodos de envio", escolher um transportador para cada método de envio em Weasy. 
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 no Weasy são guardados na aplicação Shiptimize quando se instala o plugin 
Weasy. Se adicionar mais métodos no Weasy e quiser atribuir uma transportadora a estes novos 
métodos, clique em "Actualizar Métodos de Envio". 
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Importação manual 

1. Pode optar por importar apenas encomendas pagas ou processar encomendas, seleccionando "o estado 
desejado" em "Que estado será aceite?" nas definições da loja. 

 

2. Para importar encomendas na aplicação Shiptimize, vá a "Envios"> "Criar Envio"> "Importar 
loja" e clique em “Importar". 
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Importação Automática 

1. 
2. 
3. 

É possível configurar o plugin para importar encomendas automaticamente. 
Nas definições de loja da Shiptimize copie o URL em "Automatic Import URL".  

No Weasy ir para "Definições" > "Notificações" > "Webservice Notification". 
3.1.1. Importar todas as encomendas quando estas são criadas. Colar a url em "Notificação de encomenda". 
3.1.2. Ordens de importação sobre mudança de estado. Colar a url em "Notificação de alteração de estado 

da ordem". 
 
Apenas encomendas cujo estado corresponda ao estado escolhido no Shiptimize Shop Settings em 
"Que estatuto será aceite"? serão importadas. 
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Actualizações automatizadas entre Shiptimize e Weasy 

1. Se activar "Update Track Code To Shop" nas definições da loja, ao criar uma Etiqueta, a 
aplicação Shiptimize envia o tracking Id para a Weasy. 

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

2.1. 

2.2. 

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

"Que estado será definido na Entrega?" 
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