Integração MeusCorreios x Plugg.to
Configuração Plugg.to
Primeiro passo é criar e ativar o Plugin API na Plugg.to para obter as informações de
Client ID, Client Secret, User ID e User Password. Os plugins podem ser criados indo nas
configurações da Plugg.to no menu Desenvolver e ativados no menu Integrações.

Configuração MeusCorreios
Para integrar o Meuscorreios com o Plugg.to precisamos das seguintes informações:
1.
2.
3.
4.

Client id informado no momento em que o Plugin é criado no menu Desenvolver
Client Secret informado no momento em que o Plugin é criado no menu Desenvolver
User id informado no momento em que o Plugin é ativado no menu Integrações
User Password informado no momento em que o Plugin é ativado no menu
Integrações
5. Buscar pedidos com Status que é qual o Status que o Meuscorreios deve buscar
quando for importar seus pedidos do Plugg.to*
6. Status ao Enviar código do status que o Meuscorreios irá atualizar na Plugg.to quando
o objeto tiver a lista de postagem emitida.*
7. Status ao Entregar código do status que o Meuscorreios irá atualizar na Plugg.to
quando o objeto for identificado como Entregue pelo rastreamento.*
*estes campos vem pré-configurados não podem ser editados.

Entre no módulo de Configurações do MeusCorreios, menu Remetentes e Integrações e
clique em Integrações no remetente que será usado para integrar esta plataforma. Selecione a
opção Integrações/Plugg.to e preencha os campos abaixo:

Geração de Pré-Postagens de Pedidos Plugg.to
Aqui você deve entrar no módulo de pré-postagem do MeusCorreios, e criar um novo
lote (ou utilizar um já existente).
Ao criar um novo lote, selecione a opção Integração Plugg.to nas opções da criação
(esta opção pode ser deixada como default ali nas Preferências do Usuário, a “engrenagem” à
esquerda)
Ao utilizar um lote já existente, clique no ícone do Plugg.to na parte superior da tela
Os dados dos pedidos serão exibidos na tela, e você pode definir como a pré-postagem
deve ser feita:
a)
b)
c)
d)

desconsiderando ou não pedidos já incluídos no lote,
incluindo ou não AR nas postagens
considerando ou não o valor do pedido como Valor Declarado)
Se devem ser criadas as declarações de Conteúdo baseado nos itens de cada
pedido
e) Se deve trazer itens paro campo Observações
f) Se deve gerar uma sequência de etiquetas
g) Se deve ignorar serviços que não estejam cadastrados no Dicionário de Serviço
h) Se deve Ignorar Origens (para objetos vindos de outros Market Places)
Todas estas opções podem ser definidas como default entrando ali nas Preferências do
Cliente (engrenagem à esquerda) e definindo o comportamento desejado nas integrações.
É possível selecionar os pedidos pelo Destinatário, Serviço ou Faixa de Pedido.
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
Caso o serviço que será usado na postagem já venha definido no pedido, cadastre os
serviços no Dicionário de Serviços, para que o MeusCorreios possa atribuir o código
corretamente. Se preferir, deixe que o MeusCorreios defina o serviço (o próximo item explica
como fazer isso).
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.

Selecionando Serviços e Definindo as Etiquetas
Entre em Atribui Serviços, selecione uma opção preferencial para enviar os objetos, e
uma para o caso de o serviço preferido não ter abrangência (ex.: PAC como preferencial e
SEDEX como alternativa), e clique em Atribuir Serviços.
Agora é só imprimir as etiquetas e Listas de Postagem e esperar a coleta de sua
Agência.

