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O sistema Fusion atualmente está implementando integrações com as principais plataformas de 
marketplace e ecommerce do mercado.
O cliente que quiser utilizar a integração com uma dessas plataformas já integradas ao nosso 
sistema deve entrar em contato com o nosso setor comercial e efetuar a contratação da ferramenta.
O contato com o nosso setor comercial pode ser feito pelos seguintes meios:
Telefone: (11) 3683-8994
E-mail: suporte@objectdata.com.br
Chat: app.objectdata.com.br/chat
Horário de Atendimento: segunda a sexta, 9:00 às 12:00hs / 13:00 às 17:00hs no horário de Brasília,
exceto feriados.
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1º Configuração
Para começar a utilizar essa integração é necessário informar os dados de acesso a plataforma e 
algumas configurações básicas.

Os caminhos atuais são:

- Web/Integração/Mercado Livre

- Web/Integração/Vtex

- Web/Integração/Tray

- Web/Integração/Skyhub

- Web/Integração/Woocommerce

- Web/Integração/Magento

- Web/Integração/Ideris

- Web/Integração/Woocommerce

Nesse treinamento vamos usar como base as configurações do Mercado Livre

Para isso o usuário deve ir em WEB/Integração/Mercado Livre, nessa tela vai aparecer a seguinte 
tela:

Nele deve ser colocado qual o nome do projeto(geralmente é colocado o mesmo do ponto de acesso 
para ficar fácil de localizar), e os dados do aplicativo criado para a integração.

Após gravar esses dados o sistema te devolve a tela com as configurações:
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Alguns campos dessa tela são apenas para administrador(Exemplo o primeiro campo se a integração
está ativa ou não).

O campo ‘integrar automaticamente’ por padrão deve ser deixado como ‘sim’ geralmente fica como 
não só durante o processo de configuração.

Caso o cliente já tenha anúncios(produtos) cadastrados no meli o campo: ‘Criar registro de 
integração de produto automático’ deve ser deixado como ‘não’; e só deve ser habilitado após o 
cliente ter feito o mapeamento dos produtos que já possui no Meli; esse procedimento é necessário 
para evitar que o sistema cadastre um anuncio de produto que já tinha lá no Meli.

Temos alguns configurações referente apenas aos produtos, se você clicar na seta pra baixo ao lado 
do ‘Integrar Produto’ irá aparecer as opções:

Os campos mais importantes aqui são:

- ‘Mapeamento(obtêm imagem remota)’: Esse campo determina se quando você mapear um produto
do Meli se o sistema vai trazer do Meli as URL’s das imagens para dentro sistema e colocar nas 
‘outras fotos’.

- ‘Validar Quantidade Mínima’: Essa opção estando habilitada quando for atualizar o produto e o no
estoque tiver definido que uma quantidade mínima, quando o saldo do estoque for menor ou igual a 
mínima é enviado para a plataforma como quantidade 0.

- ‘Deposito’: Esse campo só deve ser preenchido se for utilizar um deposito diferente do cadastro da
empresa.
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Referente os pedidos se clicar na seta pra baixo vai aparecer algumas opções as mais importantes 
são:

- ‘Tipo pedido(novo)’: tipo do pedido a ser utilizado no sistema quando o sistema obter o pedido da 
plataforma.

- ‘Tipo pedido(aprovado)’: tipo de pedido a ser utilizado quando o pedido estiver com o pagamento 
aprovado.

- ‘Vendedor Padrão’: qual usuário do sistema vai ser o vendedor desses pedidos.

Referente ao cancelamento temos algumas configurações:

- ‘Pedido Integração Cancelamento Automático’: Se habilitado o sistema vai sempre que o pedido 
vier com o status da plataforma de cancelado tentar cancelar o pedido internamente.

- ‘Pedido Integração Cancelamento Automático(Nota emitida a menos de 24 horas)’: Mesmo 
estando para não cancelar automático se essa opção estiver marcada e a nota do pedido tiver menos 
de 24 horas o sistema vai tentar efetuar o cancelamento.

- ‘Pedido Integração Cancelamento Automático(Sem Nota)’: Mesmo estando para não cancelar 
automático se essa opção estiver marcada e o pedido não tiver nota o sistema vai tentar efetuar o 
cancelamento do mesmo.

5 / 10



Object Data Tecnologia da Informação – Treinamento das Integração no sistema Fusion

2º Mapeamento de Categoria(Família)
Para as categorias é necessário vincular a categoria(família) do sistema com a categoria da 
plataforma remota, para que o sistema possa enviar para a categoria correta remotamente.

Para essa configuração existe duas telas; uma para o mercado livre e outra para as demais 
integrações.

2.1 Mapeamento de Categoria(Mercado Livre)

Para as do Mercado Livre você deve ir em: ‘WEB/Integração/Categoria(Mercado Livre) ‘; nessa 
tela será exibia as categorias que você possui dentro do sistema; e do lado a opção para escolher 
dentro das categorias do Meli qual a correspondente.

Obs:Nessa tela deve selecionar até o ultimo nível que o Meli disponibilizar.

2.2 Mapeamento nas demais integrações.

Para configurar é bem simples, para isso basta ir em WEB/Integração/Categoria nessa tela você 
deve filtrar pela integração que será utilizada, como no print a seguir e depois clicar no botão 
enviar.
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Ao clicar no botão enviar você será redirecionado para uma tela onde irá exibir na coluna da 
esquerda a categoria dentro do sistema(família) e na coluna da direita a categoria da integração.

Obs: Pode demorar um pouco para aparecer a tela pois o sistema irá consultar a plataforma remota 
para trazer a lista de categorias.

Na tela basta selecionar para cada família local qual a categoria remota correspondente e clicar no 
gravar.

Obs: Caso a sua integração seja ‘SkyHub’ e você não tenha categorias cadastradas remotamente, 
você pode efetuar o cadastro de todas as categorias locais e já efetuar o vinculo com apenas um 
clique indo em WEB/Integração/Skyhub e clicando no icone: 

3º Mapeamento de Fabricante
A configuração de fabricante segue o mesmo princípio das categorias, porem é utilizado apenas 
para as integrações: Vtex, Tray e Ideris.

Para efetuar o mapeamento você deve ir em WEB/Integração/Fabricante e efetuar os vínculos.

4º Mapeamento de Produto(Meli)
Caso o cliente tenha produtos no meli antes da integração um passo importante é mapear os 
produtos, para isso você deve ir em: ‘WEB/Integração/Mapeamento de Produto(Mercado Livre)’, 
nessa tela o sistema vai te exibir os anuncios que estão no meli que não está mapeado com nenhum 
produto do sistema.

Esse processo pode demorar um pouco porque o sistema vai consultar o Meli para listar os 
produtos.

Nessa tela basta preencher na coluna ‘CÓDIGO LOCAL’ o código do produto no sistema e gravar.
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5º Mapeamento de Forma de Pagamento
Para as formas de pagamento é necessário efetuar o vínculo da que existe no sistema com a que vai 
vir da plataforma remota nos pedidos.

Esse processo é feito para automatizar o processo de seleção das formas de pagamento nos pedidos, 
uma vez a configuração estando feita, os pedidos já entraram nas formas corretas, e com isso o 
usuário terá um passo a menos a fazer nos pedidos.

Para fazer o vínculo basta ir em WEB/Integração/Forma Pagamento, o processo de vinculação é 
bem parecido com o das categorias e dos fabricantes.

Ao entrar na tela vai ter a opção de filtro por qual integração vai ser feito o mapeamento.

Basta selecionar a desejada e clicar em enviar.

Com isso vai ser listado as formas de pagamento já mapeadas.

E caso queira efetuar um novo mapeamento basta clicar no ‘adicionar’ que está na parte direita 
superior.

O mapeamento precisa de poucas informações; qual é a integração, a forma de pagamento do 
sistema que será usada, uma descrição, e o campo ‘associado’ que deve ser preenchido com a 
descrição da forma de pagamento que vem da plataforma; e a quantidade de parcelas.

Exemplo:
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6º Pedido
Os pedidos entram automaticamente no sistema via rotina.

O envio dos dados de nota é enviado via rotina após sua emissão no sistema.

O envio de rastreio/expedição é feito via rotina de acordo com a disponibilidade da função na 
plataforma.

7º Rotinas Automáticas
Por padrão as rotinas são executadas de 30 em 30 segundos, isso significa que a rotina começará a 
ser rodada e após ela finalizar será dado uma pausa de 30 segundos e depois será executada 
novamente, e ficará nesse loop.

As rotinas que serão executadas são definidas nas telas de configurações das integrações, são elas:

criação de vínculo de integração dos produtos novos, integração dos produtos, pedidos, notas, 
rastreios, e expedições.
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Esse é o processo de trabalho com as integrações dentro do sistema FUSION.
Caso exista alguma dúvida favor entrar em contato com o suporte.
Horário de Atendimento: segunda a sexta, 9:00 às 12:00hs e das 13:00 às 17:00hs no horário de 
Brasília, exceto feriados.
Telefones: (11) 3683-8994
Email: suporte@objectdata.com.br
Chat: app.objectdata.com.br/chat
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