
Neste manual mostraremos como integrar com a Versão 2.x do Magento, que só 

permite que seja realizada a integração em sua própria ferramenta, ao contrário de 

nossas outras integrações, onde é necessário apenas informar os dados da conexão da 

loja e finalizar o processo de importação.
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Criando a integração
No Magento

Primeiro, logue em sua conta no Magento e clique em “System”, depois em “Integrations”:

Após isso, clique em “Add New Integration”:
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Forneça um nome para a integração de sua preferência e seu email.

Depois clique em “Allow”:

Adicione as seguintes URLs:

Depois digite sua senha e clique em “Save”.

Importante: É obrigatório o uso das Callback URL e Identity link URL informadas acima para realizar 

a integração de forma correta.

Você será redirecionado de volta para a página de integrações.

Ao lado de sua nova integração, clique em “Activate”:

Callback URL: https://panel.dinamize.com/third-party-receiver/mgt2/

Identity link URL: https://panel.dinamize.com/mgt2/third-party-login/

https://panel.dinamize.com/third-party-receiver/mgt2/

https://panel.dinamize.com/mgt2/third-party-login/
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Criando a conexão
Em nosso sistema

Após clicar no “Allow”, a janela de conexão do nosso sistema será aberta. Informe suas credenciais.

Depois, você deve definir qual conta deseja integrar, caso possua mais de uma:

Os dados de sua conexão serão informados. Defina um nome para sua conexão e logue no sistema:
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Depois disso, se ocorrer algum tipo de erro, nosso sistema irá exibir uma mensagem de erro, seja nossa 

ou do Magento. Porém, se a conexão for finalizada com sucesso, o Magento não fornece um aviso, então 

você deverá acessar sua conta e a integração aparecerá com a informação de “Active”, conforme o exemplo 

abaixo:

Assim que você finalizar o cadastro da integração, informe quais permissões da API nossa integração vai 

ter para buscar informações no sistema do Magento.

Nosso sistema busca somente contatos, então a integração necessita somente da permissão 

“Customers”.

Para isso, é necessário clicar no ícone de lápis ao lado de sua integração e editá-la:

Clique em “API”:

Depois deixe marcada a opção “Customers” e salve.

Pronto, a integração junto ao Magento já foi criada, falta apenas efetuar a importação dos contatos.
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Realizando a importação
Em nosso sistema

Para realizar a importação para nossa ferramenta, é necessário clicar em “Importar”, na lista de

contatos:

Depois selecione “Sistemas de terceiros”, selecione a loja do Magento:

Depois, basta selecionar “Customers” e seguir com a importação.




