
Integração: Geral Geek com o Bling 

 

O Bling é um sistema de gestão online que permite o gerenciamento de estoque e 

vendas da sua loja virtual e ainda disponibiliza integração com diversas plataformas de 

Marketplace. 

 

Nós da GG estamos disponibilizando uma versão BETA (teste) com o objetivo de 

facilitar e otimizar ainda mais o controle do seu estoque em nossa plataforma. 

 

Importante, a Geral Geek não possuí uma integração nativa dentro da plataforma 

do Bling, desta forma, foi necessário que nossa equipe desenvolvesse uma 

ferramenta “paliativa” para atender a necessidades dos nossos clientes. Na 

prática, isso significa que alguns recursos serão limitados pelo sistema do Bling 

para essa integração. 

 

Portanto, ao realizar a integração do Bling em nosso site, você terá as seguintes 

funcionalidades disponíveis:   

• O estoque dos seus anúncios será atualizado automaticamente ao realizar 

vendas em outras plataformas. 

 

• Ao realizar uma venda através do nosso site, nosso sistema irá repassar essas 

informações ao Bling, para que o seu estoque seja atualizado em outras 

plataformas. 

 

Para integrar sua loja na Geral Geek com o sistema ERP Bling, você seguirá os 

seguintes passos: 

 

Requisitos 

É necessário possuir uma conta no Bling a partir do plano Cobalto. 

 

Configuração no Bling 

Acesse o menu Preferências > Integrações > Configurações de integração com lojas 

virtuais e marketplaces 



 

Todas as integrações disponíveis serão listadas. Clique sobre o campo de pesquisa, e 

procure por api. Selecione a opção bling API 

 

 

Será exibido uma nova tela. 

1. Crie um nome para a integração 

 
2. Selecione na barra lateral esquerda, a opção de Callbacks 



 
 

 

3. Selecione o Tipo de retorno no callback como JSON (urlencoded), ative o 

Callback de estoque, insira a url de callback 

https://www.geralgeek.com.br/bling/callback/estoque, ative o Enviar dados 

em lote, ative o Callback de pedidos de venda, e insira a url de callback 

https://www.geralgeek.com.br/bling/callback/venda  

 
4. (Opcional) Adicione as filiais e/ou altere os depósitos 

https://www.geralgeek.com.br/bling/callback/estoque
https://www.geralgeek.com.br/bling/callback/venda


 
5. Clique em Salvar, para criar a integração. 

 

 

Agora, acesse o menu Preferências > Sistema > Usuários e usuário API 

 

Selecione no canto superior a direita, a opção Incluir Usuário 

 

 

Será exibido uma nova tela. 

1. Selecione a opção Usuário API. Preencha as informações da conta, Nome 

(obrigatório), E-mail (obrigatório) e Celular (opcional) 



 
2. Gere sua API Key 

 
3. Defina algumas Permissões 

• Cadastros 

 
• Suprimentos 



 
• Vendas 

 
• Os tópicos Finanças, Serviços e Preferências, não serão alterados. 

4. Clique em Salvar, para criar o usuário. 



 

Agora, acesse o menu Preferências > Sistema > Gerenciador de transições 

 

 

Será exibido uma nova tela. Utilizaremos somente o tópico Pedidos de Venda 

 

1. Situação de origem: Em aberto 

 



 
2. Situação de origem: Atendido 

 

 



3. Situação de origem: Em andamento 

 

 
4. Situação de origem: Venda Agenciada 

 



 
5. Situação de origem: Em digitação 

 

 



6. Situação de origem: Verificado 

 

 

 

 

Configuração na Geral Geek 

Acesse o menu lateral, Profile > API Bling 



 

Será exibido uma nova tela. 

 

Preencha o Código Loja API com os dígitos fornecidos pelo Bling. 

Você pode encontrar acessando o Bling > Preferências > Integrações > 

Configurações de integração com lojas virtuais e marketplaces > API 

 



Preencha o Usuário API Token com o API Key fornecido pelo Bling ao cadastrar o 

Usuário API. 

Você pode encontrar acessando o Bling > Preferências > Sistema > Usuários e 

usuário API > (Seu usuário cadastrado anteriormente) 

 

Após preencher os campos com seus dados, clique em Sincronizar 

 

Após a sincronização, todos os seus depósitos existentes no Bling serão listados na 

Geral Geek. 

 

Configurando meus Depósitos 

Os produtos exportados pelo Bling, só serão alterados se o depósito ao qual ele 

pertence estiver com a sincronização habilitada na Geral Geek.  

É possível visualizar os depósitos habilitados e desabilitados no painel API Bling, 

conforme ilustrado abaixo: 

 



 

 

Configuração de Produtos 

Os produtos possuem um código de referência para localização em ambas as 

plataformas. Esse código é chamado de Código (SKU). 

Utilizamos esse código como identificador único de um produto, e é utilizado por 

exemplo como controle do estoque quando o callback do Bling é enviado para Geral 

Geek. 

 

Configurando meus Produtos no Bling 

Você pode encontrar acessando o Bling > Home > Cadastros > Produtos > (Seu 

produto) 

 

Configurando meus Produtos na Geral Geek 

Você pode encontrar acessando a Geral Geek > Anúncios > Editar Anúncios em 

Massa > (Seu produto) 

 

 



Ou, acessando a Geral Geek > Anúncios > Meus Anúncios > (Seu produto) 

 

 

 

 


