Integração Mercado Livre x Meuscorreios
Configuração Meuscorreios
Para configurar a integração é preciso primeiro vincular o seu remetente do
Meuscorreios à sua conta do Mercado Livre.
Entre no módulo de Configurações do MeusCorreios (ícone da engrenagem à
esquerda), menu Remetentes e Integrações, clique em Integrações no remetente que será
usado para vincular sua conta do Mercado Livre e selecione a opção Mercado Livre para abrir a
tela de configuração

Marque a opção Ciente que o MeusCorreios irá obter o ENDEREÇAMENTO da PLP
criada pela plataforma e clique em Autorizar MeusCorreios para fazer o login no Mercado
Livre. Feito isso sua conta estará vinculada ao remetente selecionado.

Vinculando mais de uma conta Mercado Livre
Para vincular mais de uma conta Mercado Livre é necessário criar outro remetente.
Nas Configurações do MeusCorreios (ícone da engrenagem à esquerda), menu
Remetentes e Integrações, clique em Adicionar e preencha as informações do novo remetente
(também é possível copiar as informações de um remetente já existente clicando no botão
Copiar que fica ao lado do botão Integrações).

Depois de criar remetente, repita o processo de login no Mercado Livre explicado
anteriormente: caso seu navegador já faça login automático no Mercado Livre será necessário
abrir o MeusCorreios em janela anônima para que apareça a opção de login.

Geração de Pré-Postagens de Pedidos do Mercado Livre
Aqui você deve entrar no módulo de pré-postagem do MeusCorreios, selecionar a
opção Integração Mercado Livre e clicar em Importar.

Selecione o período que o MeusCorreios deve buscar as vendas do Mercado Livre e se
deve buscar pedido a pedido ou item a item e clique em Buscar Relação de Pedidos e aguarde
a conclusão da integração.

Os dados dos pedidos serão exibidos na tela, e você pode definir como a pré-postagem
deve ser feita:
a) desconsiderando ou não pedidos já incluídos no lote,
b) se devem ser criadas as declarações de Conteúdo baseado nos itens de cada
pedido

c) se deve trazer itens paro campo Observações
Todas estas opções podem ser definidas como default em Preferências do Cliente
(engrenagem à esquerda) e definindo o comportamento desejado nas integrações.
Marque todos os pedidos que serão postados. Você pode utilizar o quadrinho do
cabeçalho para marcar ou desmarcar todos os pedidos de cada página e ir mudando de página
sem perder os itens já marcados.
Pedidos que não devem ser postados devem permanecer desmarcados.
Clique no botão Gerar Pré-Postagem de Todos os Marcados para criar os destinatários
para os pedidos e voltar para o lote de postagem do MeusCorreios.
Agora é só imprimir as etiquetas e Listas de Postagem e esperar a coleta de sua
Agência.

