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A API para gestão das encomendas está disponível no seguinte endereço:
https://roast-staging.dott.pt/docs/

As credenciais para entrar são:
username: dott
password: 8IHyRfnkij9J==ug

As ações disponíveis neste momento são:

Gestão de encomendas
Gestão de documentação (faturas, notas de crédito e guias de transporte)
Gestão de parcels/expedições
Gestão de devoluções/reembolsos
Upload de ficheiros para atualização de feed de ofertas (preço e stock)

Autenticação

É possível invocar diretamente as APIs através da documentação. Para isso é necessário usar as credenciais de teste fornecidas pela nossa
equipa, na opção "Authorize" (formato "Bearer <token>").

Depois dentro de cada endpoint, selecionem a opção “Try it out” e “Execute” para, por exemplo, verem a listagem de encomendas ou executar
ações sobre as mesmas.

Orders

Uma encomenda feita no Dott é constituída por uma ou mais Merchant Orders (encomendas de vendedor, cada vendedor pode consultar as
suas e só as suas Merchant Orders), com os endpoints abaixo o vendedor pode gerir/consultar as suas Merchant Orders.

 /api/order/merchantGET

Com este endpoint o vendedor pode consultar (ID, estado, quantidade, datas, valores) de todas as suas Merchant Orders. Pode também usar os
filtros disponíveis para refinar a pesquisa.

Nota importante: Se o vendedor pretender importar encomendas Dott para o seu sistema usando este endpoint, o filtro de data deverá ser feito
pelo campo  , uma vez que o campo createdOnFrom incide sobre a data de criação que pode ser bastante inferior à data demodifiedOnFrom
transição para o estado "AuthorizedPayment" (primeiro estado visível para o vendedor). Exemplo de chamada à API: https://roast.dott.pt/api/orde
r/merchant?status=AuthorizedPayment&modifiedOnFrom=2019-12-01T00:00:00

As secções a considerar na resposta deste endpoint são:

Informação geral: status, incidentStatus (no_incident/opened/closed - caso haja uma devolução ou reembolso associado), createdOn
e modifiedOn. Existem dois indentificadores para a Merchant Order: id .(identificador interno) e o orderNr (identificador visível para o
cliente). É importante guardar o último identificador uma vez que é este que o cliente usa para comunicar tanto com o suporte Dott como
com o vendedor.
billingAddress: informação acerca da morada de faturação indicada pelo cliente durante a compra. Campos a considerar: address,
city, firstName, lastName, fiscalNumber e zipcode.
orderItems: informação acerca dos artigos comprados - sku, name, quantity, amount e marketplaceDiscount (valor do desconto
financiado pelo Dott). Relativamente aos 2 últimos campos, o PVP e o valor faturado do artigo será a soma dos dois campos.
merchantOrderPayment: informação sobre os valores pagos pelo cliente.  Caso o vendedor queira aceder ao valor a faturar, existem
duas formas:

Valor total pago pela encomenda, excluindo o custo de shipping: billed - shipping

https://roast-staging.dott.pt/docs/
https://roast.dott.pt/api/order/merchant?status=AuthorizedPayment&modifiedOnFrom=2019-12-01T00:00:00
https://roast.dott.pt/api/order/merchant?status=AuthorizedPayment&modifiedOnFrom=2019-12-01T00:00:00


Somatório do valor de todos os artigos com o desconto financiado pelo Dott: itemsTotal + marketplaceDiscount

 /api/order/merchant/{merchantOrderId}GET

Com este endpoint o vendedor pode consultar o detalhe de uma Merchant Order especifica. O vendedor irá necessitar do ID da Merchant Order
(MerchantOrderID), que poderá obter no endpoint anterior.

As Merchant Orders podem passar por vários estados dependendo das ações efectuadas.

Após um cliente efectuar uma encomenda, o pagamento tem que ser confirmado e autorizado, por isso após este processo o vendedor irá ser
notificado que tem uma Merchant Order pendente de uma ação e essa Merchant Order estará no estado de PaymentAuthorized. Após a
notificação de confirmação de pagamento, o vendedor iniciará o flow com a finalidade da encomenda chegar ao cliente.

 /api/order/merchant/{merchantOrderId}/cancelPOST

Este endpoint deverá ser executado quando a Merchant Order estiver no estado PaymentAuthorized. Caso não seja possível ao vendedor
confirmar uma encomenda por algum motivo (por exemplo, rotura de stock), com este endpoint o vendedor pode dar a indicação que cancelou
uma Merchant Order específica. Após executar este pedido, a Merchant Order passará para o estado Cancelled e mais nenhuma ação estará
disponível.

 /api/order/merchant/{merchantOrderId}/confirmPOST

Este endpoint deverá ser executado quando a Merchant Order estiver no estado PaymentAuthorized e permite ao vendedor dar a indicação que
confirmou uma Merchant Order específica. Após executar este pedido, a Merchant Order passará para o estado Confirmed e estará pronta para
ser processada/preparada.

 /api/order/merchant/{merchantOrderId}/processPOST

Com este endpoint, é possível ao vendedor dar a indicação que processou/preparou uma Merchant Order específica. Deverá portanto ser
executado quando a Merchant Order estiver no estado Confirmed. Após executar este pedido, a Merchant Order passará para o estado
Processed. Serão criadas uma ou mais parcelas que estarão prontas para serem expedidas.

Documents

Quando uma Merchant Order é confirmada, são gerados um conjunto de documentos (faturação e expedição) que são anexados à Merchant
Order assincronamente. Isto incluí toda a documentação necessária para expedir a encomenda (guias de transporte e devolução), visto que o
Dott possui integração direta com o parceiro logístico (CTT). Este processo pode demorar alguns minutos por isso será necessário verificar a
listagem dos documentos associados à Merchant Order, antes de ser feito o download.

 /api/order/merchant/{merchantOrderId}/documentGET

Este endpoint retorna a listagem de documentos para uma determinada Merchant Order. Cada documento é representado por um id e um tipo
que podem ser usados para fazer o download.

Tipos disponíveis: CreditNote, Invoice, ShippingLabel, ReturnLabel, ShippingGuide, ReturnGuide and ReturnSteps

/api/order/merchant/{merchantOrderId}/document/{documentId} GET

Este endpoint permite fazer o download de um documento anexado a uma Merchant Order. O parâmetro   pode ser acedido atravésdocumentId
do endpoint da listagem de documentos descrito acima.

 /api/order/merchant/{merchantOrderId}/document/upload/{documentType}POST

Este endpoint   de geração de faturas e notas de crédito. O objetivo é fazerapenas pode ser usado se o vendedor tiver o seu próprio sistema
upload destes documentos financeiros dentro de uma Merchant Order. O parâmetro  tem de ser  ou   e odocumentType  CreditNote  Invoice
payload terá de ser um ficheiro codificado em base64:

{
  "document": {
    "fileName": "<FILE_NAME>",



    "contentBase64": "<FILE_CONTENT>"
  }
}

Parcel

Após o processamento/preparação dos items (estado Processed) a Merchant Order passará a ser composta por uma ou mais parcelas
consoante a necessidade do tipo de expedição, (ex: 1 frigorifico e um LCD, 2 livros e um cartão pré pago, etc). De uma maneira geral não há
qualquer ação associada a estas Parcels, uma vez que as atualizações para InTransit e Delivered são automáticas com base na integração com
o nosso parceiro logístico (CTT).

O vendedor pode consultar as Parcels para cada Merchant Order com os endpoints abaixo:

 /api/parcelGET

Com este endpoint o vendedor pode consultar a informação (ID, estado, quantidade, datas, valores) de todas as Parcels referentes a todas as
suas Merchant Orders. Pode também usar os filtros disponíveis para refinar a pesquisa.

 /api/parcel/{parcelId}GET

Com este endpoint o vendedor pode consultar o detalhe de uma Parcel especifica. O vendedor irá necessitar do ID da Parcel, que poderá obter
no endpoint anterior.

/api/parcel/{parcelId}/ship POST

Este endpoint  O objetivo é marcar a Parcel comoapenas pode ser usado se o vendedor não usar a nossa integração com os CTT. 
expedida, indicando a informação que permite fazer tracking ao objeto:

{
  "trackingNumber": "<TRACKING_NUMBER>",
  "trackingUrl": "<TRACKING_URL>"
}

Returns

Após entrega da encomenda ao cliente, poderá haver a necessidade de processar pedidos de devolução. Uma vez que cada pedido de
devolução corresponde a um artigo, podemos ter mais do que um pedido de devolução por Merchant Order. O vendedor poderá gerir esses
pedidos através dos endpoints abaixo:

 /api/returnGET

Com este endpoint o vendedor pode consultar a informação de todos os Returns gerados para ele. Pode também usar os filtros disponíveis para
refinar a pesquisa. Informação a considerar na resposta do endpoint:

id: o identificador do Return será usado para atualização do estado até avançar para reembolso
merchantOrderId: identificador da Merchant Order que tem o artigo que está a ser devolvido
createdOn e modifiedOn: datas de criação e atualização do Return
status: o Return pode estar em vários estados depende se é aceite (Accepted, PackageReceived, ClosedBySeller) ou rejeitado
(Cancelled) pelo Seller
amount: valor a reembolsar ao cliente (corresponde ao valor do artigo)
item: contem o sku, o valor do artigo a reembolsar (amount) e a quantidade a reembolsar (quantityToReturn) vs a quantidade da
encomenda (quantityOrdered)

 /api/return/{returnId}GET

Com este endpoint o vendedor pode consultar o detalhe de um Return específico. O vendedor irá necessitar do ID do Return, que poderá obter
no endpoint anterior.

 /api/return/{returnId}/acceptPOST

Este endpoint permite ao vendedor dar a indicação que aceitou um pedido de Return. Após executar este pedido, o Return passará para o
estado Accepted.



 /api/return/{returnId}/cancelPOST

Este endpoint permite ao vendedor dar a indicação que cancelou um pedido de Return. Após executar este pedido, o Return passará para o
estado Cancelled.

 /api/return/{returnId}/receivedPOST

Com este endpoint é possível ao vendedor dar a indicação que recebeu os items referentes a um pedido de Return. Após executar este pedido,
o Return passará para o estado PackageReceived.

Refunds

Após confirmação ou processamento da encomenda, poderá haver a necessidade de reembolsar a mesma. Esse reembolso pode estar
associado a uma devolução ou estar associado a outro motivo que impediu a entrega da encomenda (falta de stock, extravio, etc.). O vendedor
poderá gerir esses pedidos através dos endpoints abaixo:

 /api/refundGET
Com este endpoint o vendedor pode consultar a informação (ID, estado, quantidade, datas, valores) de todos os Refunds gerados para ele. Pode
também usar os filtros disponíveis para refinar a pesquisa.

 /api/refund/{refundId}GET

Com este endpoint o vendedor pode consultar o detalhe de um Refund específico. O vendedor irá necessitar do ID do Refund, que poderá obter
no endpoint anterior.

 /api/refund/returnPOST

Este endpoint permite ao vendedor dar a indicação que criou um Refund a partir de uma devolução ou Return. Este pedido deverá ser invocado
 (/api/return/{returnId}/received). Irá ser necessário o ID da Merchant Order (GETlogo após o endpoint de receção da devolução

/api/order/merchant ou GET /api/return) e o ID do Return (GET /api/return). Após executar este pedido, o Refund passará para o estado Pending
e será processado automaticamente.

Feed

Após importação do catálogo, é necessário definir uma feed para ofertas (stock e preços), quer para manter uma atualização recorrente dessas
mesmas ofertas, quer para criar novas ofertas ou descontinuar as antigas. 

Atualmente esta secção apenas suporta feeds de ofertas. No futuro irá também permitir o consumo de feeds de catálogo que serão importadas
automaticamente e enviadas para a nossa equipa de catálogo para validação de conteúdo. Atualmente o vendedor necessita de enviar esta feed
manualmente, usando o template de Excel fornecido pelo seu Account Manager durante o processo de onboarding. Se pretenderem automatizar
a geração deste ficheiro de catálogo, a nossa equipa pode fornecer uma estrutura em JSON com a descrição dos campos disponíveis e
obrigatórios no Dott por categoria de produto.

O seguinte diagrama descreve as diferentes fases de configuração de uma feed (formato, fonte e importação):



 /api/feedPUT

Com este endpoint é possível ao vendedor carregar uma feed de ofertas para o Dott com actualização de preços e stock. Esta API só deverá
 Caso contrário o nossoser usada se o vendedor não conseguir disponibilizar uma feed própria (URL, servidor FTP, Google Drive, ...).

sistema permite adaptar-se à feed existente do vendedor.

Caso pretenda usar esta API, por favor contacte a nossa equipa em   com um ficheiro exemplo anexado (com pelosuporte.integracoes@dott.pt
menos duas ofertas de exemplo).

Este endpoint recebe dois argumentos:

filename: Este nome é gerado e configurado internamente pela equipa do Dott, e fornecido ao vendedor quando este pretende usar a
API.
body: Conteúdo do ficheiro em plain text. O nosso sistema permite ler vários formatos (XML, JSON and CSV). A nomenclatura e
ordenação dos campos pode ser especificada pelo vendedor, desde que tenha a informação esperada pelo nosso sistema: preço, sku,
ean, stock, preço anterior (superior ao campo do "preço" no caso de uma promoção), taxa de IVA, tempo de preparação (em horas) e
data da última atualização da oferta.

Fluxo de chamadas

Para uma correta integração end-to-end da nossa API, o vendedor deverá se guiar pelo seguinte fluxo:



Push Notifications

Para além das APIs disponibilizadas, o nosso sistema permite a configuração de notificações para um determinado vendedor. Para o vendedor
receber estas notificações deverá seguir estes passos:

Pedir a ativação das notificações na conta de testes (e posteriormente em produção)
Indicar o endpoint (e respetivo método HTTP) que irá receber as notificações.
Indicar as entidades/eventos que pretende receber.

Notificações suportadas:

Nova encomenda paga

É enviada uma notificação sempre que o cliente paga uma encomenda do vendedor. O payload enviado é o mesmo que está definido na
api /api/order/merchant/{merchantOrderId}

Novo pedido de devolução

É enviada uma notificação sempre que há um pedido de devolução para uma determinada encomenda. O payload é o mesmo que está na
api /api/return/{returnId}

Algumas considerações sobre este mecanismo de notificações:

Encomendas e devoluções podem ser recebidas através de endpoints separados (a definir pelo vendedor/integrador)
Os endpoints tanto podem ser métodos GET como POST
A autenticação na chamada a estes endpoints pode ser feita através de headers HTTP customizáveis por vendedor

Alterações à Open API do Dott

Por norma, as alterações à nossa API são retro-compatíveis, o que significa que qualquer alteração irá preservar o comportamento anterior da
API. No entanto pode haver casos em que isso não será possível (alteração no fluxo operacional ou ajuste nos campos devolvidos). Nestes
casos as alterações serão comunicadas a todos os vendedores e integradores, e será coordenada a passagem dessa alteração para produção. 

Quando um novo vendedor ou integrador está prestes a usar a nossa API em produção, será incluído numa mailing list onde todas
estas alterações são comunicadas ( ).seller.api@dott.pt

Histórico de Versões



Esta secção descreve o histórico de revisões desta documentação. Alterações à documentação podem ser causadas quer por clarificações
adicionais, quer por novas versões da API que entretanto são disponibilizadas.

Version Date Description

1.0 2-Abr-2019 Versão inicial

2.0 22-Jan-2020 Melhorar informação disponibilizada na documentação:

Descrição dos campos devolvidos nos endpoints de listagem de encomendas e devoluções
Nova secção que descreve como gerir a documentação da encomenda via API (faturas, notas de crédito e
guias de transporte)
Detalhar o funcionamento da API de leitura de feeds
Novo endpoint para manipular a expedição de parcels
Processo para comunicação de alterações à Open API
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