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O ERP Zada possui a capacidade de ser integrado a sistemas externos, como lojas virtuais e 

demais sistemas através do aplicativo ZadaEDI. Através desse aplicativo, tem-se a possibilidade de 

manter sincronizadas as informações sobre produtos, clientes e pedidos entre o sistema Zada e o 

sistema externo.

Exportação dos arquivos

O aplicativo ZadaEDI inicia os processos de exportação dos arquivos de forma manual ou 

automática, de acordo com as configurações, seguindo a sequência abaixo:

* Gera os arquivos XML de clientes, produtos, usuários e estabelecimentos;

* Envia estes arquivos por FTP para o site do cliente.

Neste momento, caso seja utilizado web service, o ZadaEDI aciona ele para informar ao site 

que existem arquivos XML para serem importados. O site processa estes arquivos e gera um retorno 

em formato XML com o status desta importação. 

Com Web service: executa uma chamada para o web service do site, enviando uma lista de 

produtos para serem importados pelo web service e aguarda o retorno do processo.

Importação dos arquivos

O aplicativo ZadaEDI pode realizar a importação de duas maneiras, com ou sem web service.

Sem web service:

* Conecta por FTP no site do cliente e faz a transferência dos arquivos XML de clientes e 

pedidos;

* Importa para o aplicativo ZadaEDI as informações contidas nestes arquivos;

* Gera um arquivo XML de retorno dos pedidos com seus status;

* Gera um arquivo XML de produtos com o saldo atualizado (saldo em estoque menos o saldo 

dos pedidos em aberto);

* Envia por FTP para o site do cliente estes arquivos de retorno dos pedidos e produtos.

Com web service:

Método 1:

* Executa uma chamada para o web service do site, solicitando que sejam gerados os arquivos 

de clientes e pedidos;

* Aguarda retorno (em xml) desta chamada ao web service;
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* O site gera os arquivos XML de pedidos e clientes;

* O aplicativo ZadaEDI faz a conexão por FTP ao site do cliente e faz a transferência dos 

arquivos; 

* Importa para o aplicativo ZadaEDI as informações contidas nestes arquivos;

* Gera um arquivo XML de retorno dos pedidos com seus status;

* Gera um arquivo XML de produtos com o saldo atualizado (saldo em estoque menos o saldo 

dos pedidos em aberto);

* Envia por FTP para o site do cliente estes arquivos de retorno dos pedidos e produtos;

Método 2:

* Executa uma chamada para o web service do site, solicitando uma lista de informações de 

clientes e pedidos (uma chamada para cada tipo);

* Realiza a importação destas informações para o Zada e após, faz nova chamada para o web 

service, enviando uma lista de informações (códigos dos clientes e códigos dos pedidos) que foram 

importados com sucesso e não necessitam estar disponíveis para importação, evitando que sejam 

sempre importados os mesmos clientes e pedidos.

Observação: 

* Realiza uma chamada para cada método (clientes e pedidos).
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Layout dos arquivos
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