Módulo de integração com a transportadora “BusLog (Antiga
Metar Logística)”.
Manual para a versão 1 do Magento.

Download & Instalação
Faça o download do modulo via Magento Marketplace ou pelo site. Extraia o
pacote do modulo e copie na raiz da instalação do seu Magento. Limpe o
cache e realize o logoff e o login novamente no painel administrativo de sua
loja. Você verá no menu superior de seu painel o item da integração da Metar
Logística.

Habilitar forma de entrega
Para habilitar o cálculo da transportadora em sua loja primeiramente acesse o
item “Metar Logística” e em seguida “Configurações”. Você verá os campos de
configuração do modulo. Para ativar configure como SIM em “ativar”. Os
seguintes campos referem-se a:
• Título – O título que será exibido como o título do modulo quando o
cliente solicitar o cálculo.
• Importar csv – Importar um arquivo CSV com as faixas de CEP
disponibilizadas pela transportadora. Um modelo desse CSV está junto
com o pacote do modulo para que você consiga ver o modelo para
futuros arquivos.
• Exibir o prazo de entrega? – Configure se você deseja exibir o prazo
em dias para o cliente quando ele solicitor o cálculo.
• Adicionar dias ao prazo – Coloque o número de dias para ser
adicionado ao prazo informado pela transportadora. Deixe em branco
para informar apenas aos valores da tabela da transportadora.
• Adicione um custo a mais ao valor final da entrega – Adicionar uma
taxa ao valor final da entrega.
• Mensagem da entrega customizada – Configure a mensagem que
será exibida ao cliente ao solicitar o cálculo da entrega.

Importar tabela da transportadora
Ao instalar o modulo pela primeira vez ou ao receber a nova tabela com
os valores da transportadora é necessário subir a tabela para o Magento
para atualizar os valores dos cálculos em sua loja. Essa tabela irá conter
as faixas de CEP disponíveis para entrega bem como o prazo e outras
informações. Um modelo desse CSV vai junto com o pacote do modulo,
sempre siga este mesmo padrão ao gerar o csv. Para subir a tabela
acesse no menu superior do menu administrativo de sua loja o item
“Metar Logística” e “Configurações”.
No item “Importar .CSV” selecione a tabela e clique em Salvar. Pronto,
se tudo der certo sua tabela será importada e você receberá uma
mensagem. Atenção, ao subir uma nova tabela todos os dados da
tabela anterior serão removidas, então suba a tabela sempre completa
com todas as faixas válidas.

Valores dos Fretes
Após importar a tabela das faixas de CEP você deve cadastrar no
sistema os valores de cada região de entrega. Para isso acesse “Metar
Logística” e depois “Valores das Entregas”.

Será exibida uma tabela com todos os valores de frete cadastrados em
sua loja. Para adicionar um novo clique no botão “Adicionar Novo Valor
de Entrega” localizado no canto superior direito.

Na nova tela que será exibida você deverá preencher os dados do valor
de entrega.
No campo Estado você informará o estado em que será baseado o valor
informado a seguir, em tipo de cidade você informará se serão
consideradas cidades do interior ou da capital. Nos campo peso mínimo
e peso máximo você irá configurar o peso mínimo e máximo que serão
considerados neste valor. Em preço você irá definir o valor da entrega
perante as infomações que você preencheu anteriormente. E por fim no
campo preço por KG excedente você irá preencher somente esse
campo se este valor de entrega que você estiver preenchendo for
referente ao peso máximo informado, assim você irá definir o valor por
KG excedente ao peso máximo. Por exemplo, o peso máximo será de
14 e a compra do cliente é de 16KG, então ele terá 2KG de excedente,
se você definir R$2 por KG excedente então o valor final da entrega será
o valor definido no campo preço + R$4 que são R$ * 2KG de
excedentes.

Para excluir ou editar algum valor já cadastrado é só acessar a tabela e
clicar na linha referente ao item que desejar. Ou se quiser excluir
diversos valores de uma só vez você pode selecioná-los e no dropbox
de ações selecionar “Excluir”.

Ajuda e suporte
Para ajuda e suporte acesse nosso site http://www.igorludgero.com/ ou
mande um email para contact@igorludgero.com.

