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Manual de integração  

ANYMARKET/TINY 

 

 

 

 

Caro vendedor (a), 

 

Este manual de integração explica, detalhadamente, como fazer a integração da 
Anymarket/Tiny 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. 
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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/Tiny 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 (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 

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

 

 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. 
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Material de apoio para o seller nessa 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 
 
 

2.2  ERP TINY - Aba Integração 
 

Na aba de Integração dentro da plataforma da Tiny é necessário que exista a 

configuração do Anymarket Ativa. 

 

 Acesse as configurações de e-commerce do Tiny no menu Configurações 

→ Aba E-commerce → Integrações. 

 Caso já possua integração com a Anymarket configuradas em sua conta, 

garanta que ela esteja com a situação “ATIVA”. Caso não tenha integração 

ainda Clique no botão “Incluir integração” para adicionar as configurações 

de integração. 

 
         Nome: Informe o nome da sua loja; 
         Token: É necessário informar o Token de identificação da sua loja na 
ANYMARKET, você pode encontrar este token no menu Configuração → Perfil → 
Minha Conta no ANYMARKET; 
   
         OBS: Após preencher os campos, verifique se os dados informados estão 
corretos, clicando em “Testar configurações”; 
 
 
 
 
 

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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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 TINY – Integração”. Essa informação 

será solicitada no questionário de validação da Amazon 
 
 

 

2.3  ERP TINY - Aba Canais de Venda 

 

Na aba de Canais de Vendas dentro da plataforma da Tiny é necessário que a 

configuração Amazon esteja disponível. 
 

 Clique em ”Adicionar canal de venda”, caso precise adicionar novos canais de venda. 
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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 3 – ERP TINY – Canais de Venda”. Essa 
informação será solicitada  

no questionário de validação da Amazon. 
 
 
 
 

Material de apoio nessa etapa 

 
 Como configurar a integração com a Tiny? 
 Como os pedidos são exibidos na Tiny 
 Como atualizar pedidos do Tiny para o ANYMARKET? 

 
 
 
 

3. Erros mais frequentes  
 

As notas fiscais podem ser rejeitadas na Anymarket/Tiny 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. 
 

https://suporteanymarket.freshdesk.com/pt-BR/support/solutions/articles/19000105255-como-configurar-a-integrac%C3%A3o-com-a-tiny-

