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Processo de cadastro & liberação

• Geração do vídeo (Edição)

• Cadastro do produto no sistema (Cadastro)

• Subida de vídeo para o VIMEO (e-Commerce)

• Encaminhamento dos links para cadastro no sistema (e-Commerce)

• Subida de apostila para o FTP (Marketing/Arte)

• Encaminhamento do link da apostila para cadastro no sistema 
(Marketing/Arte)

• Liberação do produto para venda – Multiloja/Marketplace 
(Cadastro)



Liberação de pedidos – e-Commerce

• Integração ocorre a cada 15 minutos

• Todos os pedidos são integrados. Apenas os pagos são liberados 
para acesso.

• O e-mail será disparado entre 1 e 60 minutos após a finalização da 
compra no site (pode ocorrer erro na primeira tentativa)

• Caso o pedido não esteja pago (boleto/depósito/anti fraude) no 
momento da integração, o pedido vai para o processo de liberação 
do televendas (que é realizado pela Integração Service + Sankhya)



Liberação de pedidos - Televendas

• Os pedidos realizados no televendas (WMW Vendas) são integrados 
a cada 1 hora pela aplicação Integração Service

• Somente os pedidos que estiverem pagos (com baixa) são enviados 
para a plataforma VA Digital

• Pedidos provenientes do e-Commerce que possivelmente não 
foram liberados na integração e-Commerce também são liberados 
neste processo (boleto, depósito, anti fraude aprovado, erros de 
comunicação na integração)



Fluxograma dos pedidos VTEX



Fluxograma dos pedidos VTEX e WMW Vendas



Acesso a plataforma VA Digital



Cadastro não localizado –
Pedido ainda não integrado



Senha inválida 
Pedido integrado com sucesso



Página principal após acesso
Listagem dos cursos adquiridos (pendentes e pagos)



Visualização do curso (somente se estiver pago)



Visualização do curso
Lista de Compras & download da apostila



Minha conta / Meus pedidos



E-mail recebido pelo usuário após compra e 
integração na plataforma



Cancelamento do acesso ao curso

• Para cancelar um pedido/curso ou estornar o pedido na 
VTEX/WMW Vendas, o processo deve ser iniciado pelo SAC que 
então irá solicitar a TI (no futuro essa informação estará no 
Visualizador de Pedidos) se o cliente acessou ou não o curso.

• Caso o acesso não tenha sido realizado, o SAC deverá efetuar o 
cancelamento do item no Sankhya que o mesmo será cancelado 
pela Integração em até 1 hora



Acessos internos liberados

• @canaldoartesanato.com.br

• @editorainovacao.com.br

• @programaartebrasil.com.br

• @vitrinedoartesanato.com.br

• @vitrinedoartesanatodigital.com.br

• @inovacaomedia.com.br

• Todos cadastrados na plataforma com qualquer um destes domínios tem 
acesso irrestrito a todos os cursos disponíveis



Responsáveis

• Plataforma: Guilherme (TI)

• Integrações: Guilherme (TI)

• Verificação de pedidos/clientes: Caio (TI)[preferencial]/Guilherme (TI)

• Cancelamentos/estornos: SAC

• Cadastro e liberação de produto/curso: (?)

• Subida dos episódios p/ Vimeo: (?)

• Subida de apostila: Francieli (Marketing/Arte)


