
 

 

Manual de integração  

ANYMARKET/BLING 

 

 

 

 

Caro vendedor (a), 

 

Este manual de integração explica, detalhadamente, como fazer a integração 
da Anymarket/Bling com o sistema da Amazon. 

Com essa ação, você será capaz de criar e gerenciar anúncios do Programa 
Enviado pela Amazon (FBA Onsite). Além de importar pedidos e gerar notas 
fiscais automaticamente. 

Por favor, leia-o com atenção. 

 

 
 
 
 

 

 



1. PRÉ-REQUISITOS PARA INTEGRAÇÃO  
 

Antes de iniciar a integração, atente-se aos seguintes requisitos: 
 
a. Token de integração da Amazon precisa estar válido (ativo) 

 Para que a integração Anymarket/Bling ocorra com a sua conta da 

Amazon é necessário que o Token, cadastrado durante a configuração, 

esteja válido e ativo (ou seja, ele não poderá estar expirado). 

 Esse token tem a validade de 1 ano e precisa ser renovado antes que 

expire. Isso garantirá que os pedidos chegarão ao painel e a emissão das 

notas fiscais será feita normalmente. 

 Clique aqui para entender mais sobre essa etapa. 

 

b. Cadastro dos parâmetros ficais de cada produto 

 A nota fiscal não será emitida se o produto vendido não possuir os 
parâmetros fisciais cadastrados (NCM, NBM e ORIGEM). 

 Sempre que uma nota fiscal for rejeitada, por falta de algum desses 
parâmetros, você terá que incluí-los manualmente. E o envio para o 
Onsite poderá acontecer em até 30 min. 

 
c. Remoção de ofertas híbridas 

 Ofertas híbridas são ofertas duplicadas (na qual o mesmo produto é 
vendido pela Logística da Amazon – FBA Onsite e também para sua loja). 

 Para evitar que isso ocorra siga os passos do manual clicando aqui. 
 
 

2. CONFIGURAR INTEGRAÇÃO 
 
2.1. Habilitando a configuração na Anymarket 

 
Para fazer uma publicação fulfillment e importar os pedidos do Programa 

FBA Onsite para o ANYMARKET é necessário que a integração com a Amazon 

esteja ativa e com o fulfillment selecionado.  

Para isso siga os passos abaixo na plataforma da Anymarket: 
 
 
 
 
 

 
 

https://m.media-amazon.com/images/G/32/FBAOnsite/Token.pdf
https://amazonbr.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_8CCNOAfaMjAISaN


 Configuração → Configuração da integração → Localize a Integração 

da Amazon e realiza a ação de Configurar; 

 Informe no campo “Qual programa de Fulfillment está habilitada na 

Amazon?” o  FBA Onsite Logística da Amazon. 

 Garanta que os campos Seller ID, Nome da Conta e MWS 

Authorization Token estejam configurados. 
 

 
 

Ao final desta etapa certifique-se de que fez todos os passos acima e tire um 
print dessa tela (para que fique salvo no seu computador com o nome do 
arquivo como “Print 1 – Habilitando o Fulfillment na Anymarket”).  
 
Essa informação será solicitada no questionário de validação da Amazon. 

 

Material de apoio para etapa 

 
 Conhecendo FBA Logística da Amazon Onsite 

 Como validar meu MWS Auth Token Amazon 

 Fazendo uma publicação Fulfillment by Amazon Onsite 

 Alterando uma publicação Fulfillment by Amazon Onsite 

https://suporteanymarket.freshdesk.com/pt-BR/support/solutions/articles/19000102582-fullfilment-by-amazon-fba
https://suporteanymarket.freshdesk.com/pt-BR/support/solutions/articles/19000104676-como-solicitar-os-dados-para-integrac%C3%A3o-com-a-amazon-
https://suporteanymarket.freshdesk.com/pt-BR/support/solutions/articles/19000118843-fazendo-uma-publicac%C3%A3o-fulfillment-by-amazon-onsite
https://suporteanymarket.freshdesk.com/pt-BR/support/solutions/articles/19000118844-alterando-uma-publicac%C3%A3o-fulfillment-by-amazon-onsite
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2.2. Habilitando a configuração no Bling 
 

Caso opte por escolher o ERP Bling é necessária configuração dentro do 

ANYMARKET e dentro do Bling. Para isso, valide se a sua integração está no 

módulo antigo ou no módulo Novo do ANYMARKET: 

 
2.2.1 ERP BLING - Aba Autenticação (Módulo Antigo – Solicitar migração NOVO 

BLING) 
 

Para fazer a verificação, siga os passos abaixo: 
 

 Acesse em Home → Configuração → Integrações → Bling. 

 

Caso esteja ativo ao modulo antigo do Bling no ANYMARKET solicite a sua migração 

para o módulo NEW Bling, pois o módulo antigo não dispõe de faturamento em 

tempo real e também não é possivel gerir os estoques no Bling de forma separada 

(para mais de um canal de venda Fulfillment). 

 
2.2.2 ERP BLING - Aba Autenticação (Módulo Novo) 
 

 Acesse em Home → Configuração → Integrações → Configurações de 

Integração →Bling. 

 Caso esteja integrado no módulo novo do ANYMARKET, está tudo certo. 
 

É necessário que a configuração da integração esteja ativa e contendo chave de 

acesso na aba autenticação;  

 

Para localizar a chave de acesso você deve acessar a plataforma no Bling: 

 Acesse o painel do Bling  → Vá para Configurações (Engrenagem) →  
Sistemas → Usuários e usuários API → Clique em Incluir um usuário → 
Selecione Usuário API. 

 Preencha os campos Nome e E-mail; 
 Clique no botão Gerar, onde será gerada sua chave de acesso para cadastrar 

no ANYMARKET; 
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 Em Perfil para acesso deixe a parte Transportador desabilitada. E 
em Permissões selecione todas as opções (Cadastro, Suprimentos, Vendas, 
Finanças, Serviços). 

 

 
 
 

 

 Copie a API Key → Clique em Salvar → Retorne ao ANYMARKET. 
 
Para cadastrar na Anymarket, você deve: 
 

 Acessar o menu Configuração → Integrações → Bling → E preencher a 

chave de acesso que você copiou na Bling (API KEY) → Salvar 
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Ao final desta etapa, certifique-se de que fez todos os passos acima e tire um print 
dessa tela, com a configuração realizada, para que fique salvo no seu computador 

com o nome do arquivo como “Print 2 – ERP Bling – Autenticação (Novo)”. Essa 
informação será solicitada no questionário de validação da Amazon 

 
2.2.3 ERP BLING - Configuração de Multiloja Bling (Módulo Novo) 
 

**Só faça essa etapa se a ETAPA 2.2.2 não funcionou para você.  

É necessário que a multi loja seja cadastrada para o Fulfillment, para que você    
identifique a integração para os pedidos FBAOS. 

Caso você trabalhe com dois estoques no Bling (um físico para pedidos normais 
e outro  para pedido fullfilment - FBAOS) você deverá cadastrar essa multiloja 
para fulfillment para decremento correto de estoque. 

 
A ausência desse código não impede a integração de pedidos fulfillment 
nem o faturamento. Ele é usado apenas para identificar que o pedido 
integrado no Bling é fulfillment. 

 

 Acesse o painel do Bling → Vá para o menu → Integrações → 

Configurações de integração com lojas virtuais e Marketplaces; 

 Procure por ANYMARKET e clique no ícone abaixo: 
 
 
 
 

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/19052907078/original/-oyosXz6vq_IC7XnWKqKn10Qv-68lIA1Yg.png?1576066294


P a g e  | 7 

 

 

 

 Após clicar no ANYMARKET, abrirá o menu de configuração de multilojas. 
  Na aba Autenticação, complete o campo Nome do canal de venda, por 

exemplo, Marketplace B2W. 
 

 
 

 

 Vá para a aba Callbacks; 
 Selecione o campo Tipo de retorno no callback como JSON; 
 Habilite as flags de  estoque , pedido e faturamento , com essas flags 

acionada as notificações serão realizadas em tempo real: 
 

 
 
 
 

 Para estoque cole a seguinte URL de estoque no campo abaixo da flag:  
 
http://app.anymarket.com.br/rest/public/bling/reverse/stock/OICOMPONTO; 
 

 Para pedido cole a seguinte URL de faturamento no campo abaixo da  
flag: 
 
http://modules.anymarket.com.br/bling/api/public/order/update/{{OICOMPONTO}} 
 

 Para faturamento cole a seguinte URL de faturamento no campo abaixo da  
flag: 
 

http://app.anymarket.com.br/rest/public/bling/reverse/stock/OICOMPONTO
http://modules.anymarket.com.br/bling/api/public/order/update/%7b%7bOICOMPONTO%7d%7d
https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/19052907842/original/8PasqVcFoPQofj3waHmmPOP97riCrQANMQ.png?1576066995
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 http://modules.anymarket.com.br/bling/api/public/order/update/invoice/{{
OICOMPONTO}} 

 
 

 

Neste exemplo, selecionamos o tipo de retorno como JSON, habilitamos a flag e inserimos a 
nossa URL de Callback. 

 
Troque OICOMPONTO, no final da URL, pelo seu OI do ANYMARKET. Você poderá 
encontrá-lo no painel ANYMARKET, no menu Configuração → Perfil → Minha 
conta.   
 

 Clique em SALVAR; 
 

 Na aba Autenticação, copie o seu Código da loja API Bling; 
 

 
 

Você deverá copiar o código para inserí-lo no campo do Fullfilment Amazon, 
dentro da aba Configuração de Multilojas na Integração Bling/ANYMARKET. 
 

 Acesse o ANYMARKET → Vá para o menu Configuração → Integrações → 
Configuração de Integração → Bling; 

http://modules.anymarket.com.br/bling/api/public/order/update/invoice/%7b%7bOICOMPONTO%7d%7d
http://modules.anymarket.com.br/bling/api/public/order/update/invoice/%7b%7bOICOMPONTO%7d%7d
https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/19052908239/original/kgEUEs3J0jl3evljIsYLV5Z5_Oy94Ap-JA.png?1576067389
https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/19052908239/original/kgEUEs3J0jl3evljIsYLV5Z5_Oy94Ap-JA.png?1576067389
https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/19052908239/original/kgEUEs3J0jl3evljIsYLV5Z5_Oy94Ap-JA.png?1576067389
https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/19052909539/original/_O_7BI3bTVXWE-AdGKJls4Aa3RNKWueHQw.png?1576068545
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 Vá para a aba Configuração de Multilojas; 
 Insira o Código que copiou anteriormente, no campo referente ao 

Marketplace (Nesse caso, no Fullfilment Amazon) → Clique em Salvar. 
  

 
 
Ao final desta etapa, certifique-se de que fez todos os passos acima e tire um print 
dessa tela, com a configuração realizada, para que fique salvo no seu computador 

com o nome do arquivo como “Print 3 – ERP Bling – Configuração de Multiloja  
(Novo)”. Essa informação será solicitada no questionário de validação da Amazon 

 

Material de apoio: 
 Como configurar a integração com o Bling? 

 Como configurar o Multilojas do Bling? 

Informações gerais sobre ANYMARKET 
 

 Onde vejo meus pedidos 

 Como visualizar erro dos pedidos 

 Como tratar pedidos não importados 

 Como converter produtos para FBA onsite 

 

https://suporteanymarket.freshdesk.com/pt-BR/support/solutions/articles/19000021224-como-configurar-a-integrac%C3%A3o-com-o-bling-
https://suporteanymarket.freshdesk.com/pt-BR/support/solutions/articles/19000105917-como-configurar-o-multilojas-do-bling-
https://suporteanymarket.freshdesk.com/pt-BR/support/solutions/articles/19000104841-onde-vejo-as-vendas-
https://suporteanymarket.freshdesk.com/pt-BR/support/solutions/articles/19000095449-como-editar-dados-de-fatura-envio-inseridos-incorretamente-
https://suporteanymarket.freshdesk.com/pt-BR/support/solutions/articles/19000104842-pedido-n%C3%A3o-importado-
https://suporteanymarket.freshdesk.com/pt-BR/support/solutions/articles/19000021224-como-configurar-a-integrac%C3%A3o-com-o-bling-
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3. Erros mais frequentes  
 

As notas fiscais podem ser rejeitadas na Anymarket/Bling por alguns motivos, dentre 
eles: 

a. Ausência de atributos fiscais do produto; 
b. Dados do endereço do cliente incompletos; 
c. Duplicidade de NFe com diferença na chave de acesso; 
d. Token expirado. 

 
Faça as devidas correções e reenvie a Nota Fiscal. Caso não consiga, entre me 
contato com seu integrador. 
 


