
Receitas que garantem os sabores únicos e caseiros, 
como a comida da nossa avó. Foi esta premissa que 
esteve na génese da Fornigosto, em 2014. Hoje, a 
Fornigosto assegura a venda física e online de salgados, 
croissants, sobremesas, bolos, queijadas e muito mais.  
O integrador EzConnector complementa o serviço online 
com a exibição de produtos consoante o tipo de cliente. 

Fornigosto é a loja que leva os sabores 
tradicionais à sua mesa, com um só clique

Desafio

A comercialização de produtos alimentares em loja física 
e online para mercados distintos apresenta uma série de 
desafios, sobretudo no que respeita à filtragem da 
informação a apresentar a cada cliente:

A filtragem de produtos e preços de acordo com o tipo de 
cliente permite evitar múltiplos preços de artigos para 
diferentes tipos de consumidor (cliente de produto a 
vulso, cliente de grandes quantidades). 

Integração e-commerce Opencart com 
ERP por API

CASO DE SUCESSO

FORNIGOSTO

   "O projeto Fornigosto foi muito interessante e desafiador. Não se tratou de 
uma simples loja online com conector ao Sage 50c. A loja online foi feita tanto para o 
consumidor final poder fazer as suas encomendas como para revenda B2B. Tivemos 
de ter o conector a fazer ambas as ligações. Teve de haver adaptações ao conector 
original para satisfazer o cliente. Aí, a EzConnector foi incansável até estar tudo 
perfeito. Preços diferentes, criação de clientes empresariais com validação prévia, 
foram alguns dos aspetos que requereram uma adaptação do conector. Agora, o nosso 
cliente Fornigosto recebe encomendas de particulares bem como de empresas 
directamente no seu Sage 50c, poupando tempo e evitando erros."

COnnECTOR

Filtragem automática de produtos e preços consoante 
tipo de cliente logado na conta

Verificação de encomendas pagas e criação automática 
de fatura/recibo em software ERP

Comunicação automática de faturas via email aos 
clientes com encomendas registadas

Alertas de stock quando quantidades existentes não 
correspondem a existências
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Solução

A solução EzConnector passa por um conjunto de 
funcionalidades proporcionadas pelo integrador de lojas 
online comercializado pela EzTec:

Sincronização automática
Sincronização automática de artigos, famílias e 
categorias, controlo de preços por cor e 
quantidade (avulso ou caixa)

Gestão de faturação
Verificação de encomendas liquidadas e 
comunicação automática com software ERP local, 
criação de fatura/recibo e envio de email ao cliente

Planos futuros
Iniciar uma colaboração com a EzConnector é mesmo isso: 
um início. Muitos mais desafios se colocam, com a garantia 
de monitorização, desenvolvimento constante e apoio 
técnico especializado.

Próxima fase

FILTRAGEM DE PRODUTOS E PREÇOS
À medida que os produtos disponíveis aumentam, as 
ferramentas de filtragem acompanham o processo

1

ENCOMENDAS E ENTREGAS
Melhoria do processo de verificação de encomendas e 
acompanhamento de entregas

2

ACOMPANHAMENTO PERSONALIZADO AO CLIENTE
Além de filtros de produto/preço, os emails de 
acompanhamento poderão ser mais personalizados

3

Proposta

O EzConnector, integrador de ERP de gestão local 
com plataforma de e-commerce, foi a solução 
encontrada para dar resposta às necessidades deste 
projeto que diariamente serve centenas de produtos e 
refeições de excelência aos seus clientes. 

Integração de software ERP local com 
plataforma de gestão de lojas online

Envio automático de emails com faturas / 
recibos após confirmação de encomendas

O elevado número de encomendas diárias é facilmente 
controlado através da verificação automática

A faturação é um processo simplificado pela 
automatização EzConnector

Poupança de tempo dos recursos humanos através de 
novas funcionalidades a implementar

Acompanhamento personalizado ao cliente através de 
novas automatizações

A comunicação com o cliente é agilizada e simplificada 
pelo envio automático de emails

Ações
Para este projeto, a EzConnector realizou um 
desenvolvimento à medida por forma a dar resposta 
às necessidades específicas do cliente

Cliente
Fornigosto é uma marca registada pela JP. & 
A.V.- ULTRACONGELADOS, LDA

Objetivos
Gerir o processo de vendas online com agilidade e 
eficácia, garantido que encomendas são 
registadas e entregues com celeridade

Apesar de grande fluxo de encomendas devido às 
circunstâncias à data, os resultados da implementação da 
solução EzConnector começam a ser notórios:

Resultados

100% ALCANCE DE RESULTADOS
Todos os desafios apresentados pelo cliente 
foram resolvidos, com a garantia de 
acompanhamento permanente da EzConnector

95% FEEDBACK POSITIVO
Gestores de loja e clientes satisfeitos com 
agilidade nas encomendas e na faturação

Contacte-nos
249 155 528 | Telem: 912 322 252
www.ezconnector.pt

Fátima, Portugal
geral@ezconnector.pt


