
 

Documentação de Instalação e Configuração Módulo integração 

Melhor Envio 

 

Acesse o painel admin da sua loja Opencart  e faça o login e senha.  

 

Após Login vá no menu Extensões / Instalador de Extensões  

 

 

Clique no Botão Azul Upload e selecione o arquivo  melhorenvios-ocXX.ocmod.zip em seu 

computador (XX é referente a sua versão a loja opencart exemplo oc23), na maioria dos 

casos ele estará na pasta Downloads do seu computador.  



 

Aguarde até a extensão instalar 

 

 

Após o progresso ficar  com a barra verde e informação de extensão instalada com sucesso 

Acesse o menu Extensões / Modificações e atualize clicando no botão azul Topo lado 

Direito. 



 

Após atualizar as modificações acesso o menu Extensão / Extensão e vá na lista de formas 

de envio  

 



 

Instale a extensão Melhor Envios clicando no botão verde com ícone do + e depois clique 

no ícone do botão Azul (editor).  

 



 

 

Tela de configuração do Módulo dentro do Painel admin do Opencart 

 

 



 

 

 Título se quiser definir  um novo nome para o módulo tipo Transportadora, se ficar 

em branco será usando o padrão Melhor Envio. 

 Ambiente para escolher o tipo de endpoint Homologação ou Produção. 

 Token API gerado no painel do Melhor Envios. 

 Seu CPF ou CNPJ usado no cadastro da sua conta no Melhor envio. 

 Endereço Completo da origem   seguir a regra de separar 

Rua:Número:Complemento:Bairro:Cidade  nessa mesma sequencia(caso não possua 

Complemento usar -  no lugar exemplo Rua da Saudade :820:-:Centro:São Paulo 

 Cep de Origem   CEP de onde vai ser a origem das postagem; 

 Ativar Serviços  Escolher os serviços desejado a ser incluso da cotação do frete. 

 Unidade Jadlog Obrigatório para o uso dos serviços .Com ou .Package escolha a 

unidade mais próxima da sua loja. 

 Campo CPF ou CNPJ do Cliente Campo personalizado do opencart que é usado para 

o cadastro do CPF ou CNPJ do cliente. 

 Campo Número Cliente Campo personalizado do opencart que é usado para o 

cadastro do número do endereço do cliente. 

 Campo Complemento Cliente Campo personalizado do opencart que é usado para o 

cadastro do complemento do endereço do cliente. 

 Dias Adicionais Se usado irá somar com a quantidade de dias retornado pelo 

WebService. 

 Tipo valor adicional fixo ou porcentagem  somado ao valor retornado pelo 

WebService.  

 Valor Adicional valor fixo ou porcentagem que será usado na soma do valor 

retornado pelo WebService .  



 Grupo de Impostos campo padrão do opencart usado para adicionar valores de frete 

para cada estado, Padrão  -- Vazio -- . 

 Região campo padrão do opencart usado para ativar o módulo para todos estados ou 

alguns estados especifico, Padrão  Todas Regiões . 

 Situação campo padrão do opencart usado para ativar ou desativar o módulo . 

 Ordem de Exibição campo padrão do opencart usado para organizar a sequencia de 

exibição dos módulos de frete, Padrão Vazio.  

 

Obter Token de Configuração para usar no campo Token API dentro do painel do Melhor 

envios 

Faça o login em sua conta melhor envios no link https://melhorenvio.com.br/login 

Vá no menu Lateral esquerdo Gerenciar -> Tokens 

 

Crie um novo token e coloque um nome para identificar aonde esta usando esse token e 

marque todas Permissões e Salve. 

 

https://melhorenvio.com.br/login


 

 

 

Após salvar copie e cole o token no campo dentro do módulo opencart Melhor Envios em 

Token API  

 



 

 

 

Em caso de duvidas ou suporte  enviar email para  suporte@opencartmaster.com.br  ou 

pelo whatsapp https://wa.me/551142542450 
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