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Como enviar cadastro de cliente para o site (1° vez)  
É importante saber que para um cliente poder ir ao SITE DO LOJA MDLZ ou Qualquer outro 

ECOMMERCE, será necessário seguir esse procedimento.  
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1. Após abrir a rotina 2696 e selecionar a opção Parametrizar clientes  

2. Preencha  

a. Filia: 1  

b. Tipo integradora: 36 (se for Mdlz)  

c. Código do cliente ou CNPJ  

d. Data de inclusão: preencha uma data longa se você não tiver a informação de 

quando esse cliente foi cadastrado  

3. Clique agora em Pesquisar.  

a. Atenção! Vai aparecer o cliente, confirme se o cliente é esse.  

b. Se no resultado aparecer no campo SITUAÇÃO:  

• PEN = PENDENTE  

• APV = APROVADO  

• RPV = REPROVADO  

4. Clique agora em Aprovar  

a. Aguarde processamento  

5. Pronto! Clique enviado para o site, aguarde um prazo de 10 minutos até 4h para que 

essa informação seja processada pelo site.  

Agora o cliente está: APV ou seja APROVADO.  

  

Como enviar atualização de um cliente   
A atualização do cliente é Limite de crédito e Status  
Se a situação for que o cliente precisou de mais limite e você atualizou na rotina 1203, o limite 

e mesmo assim ainda não subiu para o site no prazo de até 4h após a atualização, você 

precisará seguir o procedimento abaixo.  
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Se o cliente não aparecer nessa tela, navegue até Como enviar cadastro de cliente para o site 

(1° vez) e valide se o cadastro dele já foi aprovado.  

  

CABEÇALHO  
• Filial: 1  

• Integradora: 36 – Mondelez  

• RCA: se você quiser enviar todo o limite dos clientes da base de umrca   Praça: se 

você quiser enviar todo o limite dos clientes de uma praça/rota   Cliente: se você 

desejar filtrar por um cliente e enviar o limite dele.  

(ATENÇÃO) Após preencher os campos que você deseja filtrar, lembrando sempre dos obrigatórios que 
é FILIAL e INTEGRADORA, podemos seguir!  

  

Agora vamos pesquisar  

Se filtrar o botão: ENVIAR (STATUS) só vai ser enviado a atualização para o site, de APV, PEN, 

RPV.   

Se filtrar o botão: ENVIAR (LIMITE) só vai ser enviado a atualização para o site de: LIMITE 

CRÉDITO DISPONÍVEL para o cliente, isso cadastrado na 1203.  

    

Como enviar um produto para o site (1° vez)  
Quando o time de compras realiza o cadastro de um produto e o mesmo não está aparecendo 

no Ecommerce, isso pode ser que o mesmo ainda não tenha sido enviado para o site pela 

primeira vez.   

1. Acesse a rotina 2696  

2. Clique em ação  

3. Selecione opção PARAMETRIZAR PRODUTO  

http://www.mx2tech.com.br/
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Entenda os campos sinalizados  
• Filial: 1  

• Integradora: 36  

• Departamento: código do departamento  

• Seção: código da seção  

• Fornecedor: Código do fornecedor  

• Distribuição: O mesmo que é definido na rotina 201 no campo DISTRIBUIÇÃO  

• Produto: Código do produto  

• Cod.Barras: Tanto EAN como DUN  

(ATENÇÃO) Após preencher os campos que você deseja filtrar, lembrando sempre dos obrigatórios que 
é FILIAL e INTEGRADORA, podemos seguir!  

  

Após selecionar o produto/indústria/departamento/seção você irá clicar em PESQUISAR.  

Você agora define se quer clicar nos botões a seguir  

INSERIR  

1. Você estará habilitando para subir ao site pela primeira vez  

ALIENAR  

1. Você vai configurar como esse produto pode subir para o site  

   Alterando então sua forma de venda para o site, conforme imagem abaixo:  

  

  
Podendo então criar várias possibilidade na forma de venda para o site, sem 

mexer com nossa forma de venda atual.  

Como enviar estoque de um produto para o site  
Enviar o estoque de produto para o site é necessário abrir a rotina 2696 e ir em Ação > Enviar 

registro.  

http://www.mx2tech.com.br/
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• Filial: selecione 1  

• Integradora: 36 mondelez  

• Departamento: se você quiser filtrar por departamento  

• Seção: se você quiser filtrar por seção  

• Produto: se você quiser filtrar por produto  

• Fornecedor: se você quiser filtrar por um código de indústria   Código de barra: 

seja ele EAN ou DUN  

  

(ATENÇÃO) Após preencher os campos que você deseja filtrar, lembrando sempre dos obrigatórios que 
é FILIAL e INTEGRADORA, podemos seguir!  

  

Agora vamos pesquisar  

Se filtrar o botão: ENVIAR (ESTOQUE), só vai ser enviado informações que você filtrou e irá 

enviar apenas o estoque dos produtos.  

Se filtrar o botão: ENVIAR (PREÇO), só vai ser enviado informações que você filtrou e irá enviar 

apenas o preço dos produtos.  

Depois clique em ENVIAR.  

    

Cuidados para serem levados em conta no cadastro de Produto e 

Cliente.  
Ao utilizar as rotinas abaixo, você precisa levar em consideração os pontos a seguir, que serão 

descritos, sendo eles:  

Rotina 302  

• Procurar pelo campo situação definir como: APROVADO | PENDENTE | REJEITADO Para 

então o cliente poder ser liberado para ir a 2696. 

  

http://www.mx2tech.com.br/
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• Preencher o código do RCA do e-commerce, o mesmo utilizado no cadastro do cliente 

(informar o código do rca que realizou o cadastro para que o mesmo possa ganhar suas 

positivações.  

  

Rotina 203  
Ao cadastrar o produto será necessário marcar qual a integradora (ecommerce) ele vai fazer 

parte. Se não fizer, o produto não vai aparecer no ECOMMERCE ou então na rotina 2696.  

• Procure pelo campo ENVIAECOMMERCE e defina como: SIM, conforme imagem abaixo  

   

• Procure pelo campo TIPOINTEGRACAOB2B e selecione a integradora (ECOMMERCE) 

que o produto está relacionado.  

  

Atenção!   

Enquanto não for preenchido as informações por completa o produto não irá aparecer na 2696 

e conseguir ir para o site.  

Rotina 1203  

• Só vão aparecer no site clientes com limite disponível maior que zero 0.  

• Clientes inativos, devendo ou bloqueado não vão aparecer no site  

Rotina 308  

• Não haverá NEG no site  

• Os planos de pagamento disponíveis como 7,14,21 e 28 estarão disponíveis para 

aparecer de acordo com o cadastrado na rotina  

Observação importante!  

  

Políticas comerciais como vão funcionar:  

• Escalonamentos cadastrados não vão aparecer no site  

• Preço fixo não vão aparecer no site  

• Utilização de conta corrente seja ela para debitar ou creditar não vão ser possíveis ser 

utilizadas no site  

• A utilização da tabela de preço padrão é região 1  

     

http://www.mx2tech.com.br/
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Como abrir a rotina 2696?  
1. Ao abrira rotina 2696 selecione a opção: Manutenção de registro. 

 

2. Clique agora em Pesquisar.  
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3. Clique agora em SIM.  

 

4. Agora vá e clique na seta pra baixo que fica ao lado do botão Ações.  

 

  

  

  

  

  

Selecione agora as opções que desejam  
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Enviar registro  

• Quando for alterado ou parametrizado cliente ou produto, você poderá REENVIAR a 

informação usando essa opção.  

Cadastro de operadoras  

• Não está disponível  

Produto por distribuição  

• Não está disponível  

Monitoramento  

• Acompanhar o status do serviço de ENVIO e integração INFRACOMMERCE x JA  

Comprar preço  

• Não está disponível  

Parametrizar cliente  

• Cadastrar o cliente para subir o site  

Parametrizar produto  

• Cadastrar o produto para subir o site  

    

Informações complementares sobre a integração com o 

Ecommerce.  
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LEGENDA SOBRE PONTO DE IDENTIFICAÇÃO DOS PEDIDOS  
Cada posição do pedido em nosso sistema existe uma sigla, segue o resumo das siglas e o seu 

significado.   

  

Integração de pagamento  
Pedidos cujo pagamento seja realizado com cartão de crédito, boleto à vista e/ou vale troca 

terão o ciclo de vida do pagamento gerenciado pela plataforma Infrashop. Uma vez que o 

pagamento desses pedidos for considerado pago o Middleware fica responsável por enviar 

uma mensagem para o Distribuidor informando que o pagamento foi confirmado.  

OBS: o mesmo acontece para pagamentos reprovados, ou seja, quando um pagamento com 

cartão de crédito for reprovado o Distribuidor também recebe uma mensagem indicando que 

tal pagamento foi reprovado.  

Os pedidos cujo pagamento possuem o ciclo de vida gerenciados pela plataforma Infrashop 

devem ficar aguardando pagamento por até 8 dias corridos. Antes desse prazo o pedido deve 

manter a reserva de estoque e não deve ser cancelado pelo distribuidor pois ainda é possível 

que a plataforma Infrashop detecte o pagamento do pedido.  

Para que o Middleware seja capaz de enviar a aprovação/reprovação do pagamento o 

Distribuidor deve disponibilizar um WebService que implemente o WSDL 

PaymentServices.wsdl.  

http://www.mx2tech.com.br/
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Os pedidos cujo os pagamentos possuem ciclo de vida gerenciado pelo Distribuidor ficam 

aguardando confirmação de pagamento por durante 30 dias. Caso não aconteça a notificação 

dentro deste prazo, a plataforma Infrashop gera a reprovação do pagamento do pedido.  

Caso haja alguma falha no envio da aprovação/reprovação de pagamento ela é enfileirada para 

futuras tentativas. Após cinco tentativas falhas de integração ela automaticamente cai em um 

alarme para que passe por análise manual.  
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