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Passo 1 

Definir categorias, lista de 
preços, métodos de 

transporte e de 
pagamento.

Passo 2

Selecionar e configurar os 
artigos para venda na loja 

online.

Passo 3

Configurar os parâmetros 
by default da loja online.

Passo 4

Publicar a sua loja no 
facebook.

Introdução 

 

O Jasmim permite-lhe criar uma loja online integrada no facebook de forma muito 

simples e rápida, mas para isso é necessário que tenha um perfil de facebook com 

pelo menos uma página criada. Se ainda não tem uma página no facebook, veja como 

criar uma página facebook aqui. Note que o perfil de facebook apenas se aplica a 

pessoas. 

Depois da criação da sua página de empresa, organização ou marca é necessário 

proceder à configuração da sua loja online no Jasmin, indicando quais os artigos e 

categorias que quer disponibilizar na loja, quais os meios de transporte e quais as 

formas de pagamento. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Como configurar a sua loja online? 
 

A configuração da loja online é o primeiro passo que deve executar quando decidir 

colocar os seus artigos à venda e é a opção mais importante em todo o processo.  

É feita em Configuração > Loja Online > Configuração. 

Comece por criar um Tipo de Encomenda para usar na sua loja, assim poderá 

diferenciar, de uma forma rápida, as encomendas que estão a ter origem por esta via 

das registadas manualmente por si no Jasmin e associe-lhe uma Série com impostos 

incluídos. Crie e associe também um template de email personalizado que será 

enviado aos seus clientes sempre que estes efetuem o registo de uma encomenda. 

Defina uma Lista de Preços com impostos incluído para a sua loja. Esta lista de 

preços deverá ser associada a todos os artigos que estejam configurados para 

venda na loja. Note que somente os artigos com esta lista de preços serão 

apresentados. 

https://goo.gl/PZ84Xr


   

 

Se fizer a expedição das suas encomendas através de várias transportadoras, indique 

uma que será apresentada como sugestão ao seu cliente, by default, no momento do 

checkout. 

Selecione o serviço para os portes de envio. O serviço deve ter a mesma lista de 

preços da configuração, mas sem preço definido. Esse preço será calculado pela 

aplicação no momento do checkout em função dos custos de transporte. 

Por fim, preencha as informações legais da sua loja. 

 

Como disponibilizar um artigo para 

venda online? 
 

Os artigos de venda quando são criados, por predefinição, não estão disponíveis 

para venda na loja. Para disponibilizá-los na loja online, é necessário seguir os 

seguintes passos: 

 Aceder a Vendas | Artigos de Vendas; 

 Selecionar o artigo para venda online da lista; 

 Na ficha do artigo, selecionar o separador Vendas e clicar em Editar. 

 Selecionar a lista de preços associada à sua loja e indicar o preço de venda. 

 No topo da página, carregar no botão + e escolher a opção Loja Online; 

 Preencher a informação necessária; 

 Marcar o artigo como disponível; 

 Guardar. 

 

Como publicar a sua loja no facebook? 
 

Depois de fazer a configuração da sua loja, passa a ser possível criar a mesma na 

sua página de facebook. Para proceder à sua criação na página de facebook, 

necessita de seguir os seguintes passos: 

 Aceder a Configuração | Loja Online | Criar loja facebook; 

 Carregar Obter páginas; 

 As suas credenciais do facebook serão solicitadas, insira-as; 

 Selecionar a página onde pretende instalar a sua loja online da lista; 

 Atribuir um nome à loja; 

 Selecionar uma empresa; 

 Criar. 

 



   

 

Como configurar os métodos de 

pagamento? 
 

Para definir um método de pagamento, necessita de seguir os seguintes passos: 

 Aceder a Configuração | Financeiro | Métodos de Pagamento. 

 Selecionar o método de pagamento pretendido e Editar; 

 Preencher os campos obrigatórios; 

 Selecionar as opções Disponível em Vendas e Disponível na loja Online; 

 Indicar informação adicional sobre o método de pagamento como, por 

exemplo, o IBAN no caso de transferência bancária. Esta informação será 

apresentada ao cliente no momento do checkout; 

 Guardar. 

 

Como configurar métodos de 

expedição? 
 

É possível definir mais do que um método de envio das encomendas. A diferença 

entre esses métodos de envio reside, quer no prazo de entrega, quer nos preços 

dos escalões definidos pelas várias transportadoras o que irá refletir-se no preço 

dos portes de envio. Para configurar os métodos de expedição, é necessário seguir 

os seguintes passos: 

 Aceder a Configuração | Geral | Métodos de Expedição; 

 Selecionar Criar; 

 Indicar um nome e descrição para identificar o método de expedição; 

 Selecionar a unidade (só são permitidas unidades de dimensão massa), a 

moeda e a condição de envio; 

 Indicar o valor do peso e preço por peso adicional. Esta informação será 

usada para calcular o total a aplicar à encomenda quando o seu peso 

exceder o valor máximo definido nos escalões de preços. Por exemplo, se 

definir um escalão máximo de 30Kg com valor de portes de 25€ e como peso 

adicional 1Kg com preço de 1€, para uma encomenda que tenha um peso de 

32Kg o valor a cobrar será de 27€. 

 Indicar um valor a partir do qual os custos com o transporte são oferta − 

portes gratuitos. Zero indica que não existe oferta. 

 Definir os diversos escalões suportados pela transportadora e o respetivo 

valor de portes. 

 Guardar. 



   

 

Como configurar o template de email? 
 

Sempre que um cliente realize uma encomenda será enviado pelo sistema um email 

de confirmação com a nota de encomenda em anexo. O conteúdo desse email pode 

ser personalizado. Para configurar o template de email que pretende enviar ao cliente 

sempre que for feita uma encomenda, é necessário seguir os seguintes passos: 

 Aceder a Configuração | Sistema | Modelos de Email | Criar; 

 Preencher os campos obrigatórios; 

 Preencher o corpo da mensagem. Aqui pode usar Tags (etiquetas) que serão 

substituídas dinamicamente por conteúdo (exemplos: %%Document%% 

será substituída por identificação do documento e %%Remarks%% será 

substituída pelas observações do documento); 

 Gravar; 

 Aceder a Configuração | Sistema | Notificações | Criar; 

 Preencher os campos obrigatórios; 

 Associar à notificação o modelo de email criado e marcar como pré-definido. 

 Gravar; 

 Editar o tipo de encomenda usado na loja e associar a notificação criada; 

 Gravar. 

Nota: Para mais informações sobre todas as Tags (etiquetas) existentes, clique 

no botão Ajuda disponibilizado no Jamin. 

 

Como configurar a sua conta PayPal? 
 

O PayPal é um sistema de pagamento seguro e provavelmente o mais utilizado do 

mundo online na sua categoria. Trata-se de um sistema que permite a transferência 

de dinheiro entre dois sujeitos. Assim, basta o comprador ter crédito na sua conta 

PayPal para fazer a transferência/pagamento para o comerciante, que também 

deverá tem uma conta PayPal para empresas. 

Para criar a sua conta PayPal aceda ao site www.paypal.com e proceda ao seu 

registo. Após realizar o registo, irá receber um email de confirmação dos serviços 

paypal. Abra o email e siga as instruções para completar o processo. 

Concluído esse processo, a etapa seguinte consiste em configurar a sua conta 

bancária. Para tal, aceda a Configuração da conta comercial, selecione a opção 

Configuração de conta e, de seguida, selecione a opção Adicionar a sua conta 

bancária. 

 

http://www.paypal.com/


   

 

Como obter o meu Client ID e Secret 

PayPal? 

 

Para configurar a integração entre a Jasmin Store e a sua conta PayPal é 

necessário registar uma aplicação PayPal que ficará associada à sua conta e que 

lhe permitirá receber os pagamentos dos seus clientes. Para realizar essa 

configuração, siga os seguintes passos: 

 Aceda a https://developer.paypal.com; 

 Depois de efetuar o login, clique em Dashboard; 

 Clique em Create App (criar aplicação); 

 Dê um nome à sua aplicação e confirme; 

 Altere o estado de Sandbox para Live.  

 Copie o Client ID e o Secret e coloque essa informação no Jasmin, no método 

de pagamento do tipo PayPal. 

 

 

 

 

 

https://developer.paypal.com/


   

 

Nota: Para testar a integração da sua Loja Online Jasmin com a sua conta PayPal, 

deve utilizar o modo SandBox, dado que este modo permite simular o processo de 

compra sem movimentar dinheiro. Efetuado e validado o teste, deve voltar a alterar 

para Live.  
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