
Manual YKZ E-commerce

Compra Uniforme
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Login – Responsável Financeiro

1. Clique em login -> entrar 

com e-mail, CPF/CNPJ e 

senha. 

Os responsáveis financeiros pelo 

aluno já foram cadastrados na 

plataforma com os mesmo 

dados informados a escola. 

2. Clique em CPF. 

Digite o CPF do resp. financeiro

Senha: 123mudar

Sugerimos alterar a senha após 

acessar plataforma.  

Clique em Meus Dados no 

menu Inferior e troque a senha. 
Caso esqueça a senha clique 

no link abaixo. Você receberá 

no e-mail de cadastro uma 

chave de acesso.



Login – Acesso de Outro Responsável

Caso o usuário não seja o 

resp. financeiro pelo aluno, o 

mesmo deverá se cadastrar.

1. Clique em Cadastre-se

2. Preencha o formulário 

para criação de usuário.  

O login será o CPF e senha 

informados. 



NAVEGAÇÃO

Iniciar 

navegação para 

escolha de 

produtos 



PRODUTO

Foto ampliada do 

produto. Ao passar o 

mouse é possível o 

zoom no mesmo para 

mais detalhes.

Descrição e valor do 

produto. 

1. Escolha o tamanho e 

quantidades. 

2. Clique em comprar.

Atenção: para mais 

assertividade na escolha do 

tamanho tome como base 

a tabela de medidas 

corporais no link



OPÇÃO APÓS ESCOLHA
Tela após adicionar 

produto no carrinho. 

Opção de 

fechamento de 

compra ou continuar 

comprando.



CARRINHO

1. Simular Frete: digite o CEP a 

ser entregue. 

2. Finalize o pedido ou 

continue comprando. 

Compras acima de R$400,00 o 

frete é gratuito. 

Compras acima de R$300,00 

possível parcelamento no 

cartão em 2x.



FECHAMENTO PEDIDO

1. Confira o sue pedido

2. Compras acima de R$400,00 

terão frete gratuito. Caso 

contrário será adicionado o valor 

do frete com Base tabela 

Correios SP. 

3. Escolha a forma de pagamento.  

Os pedidos por Boleto serão 

despachados após a 

confirmação do pagamento. 

4. Compras acima de R$300,00 

poderão ser parceladas em até 

02 vezes, somente no cartão



FINALIZAÇÃO

Tela de conclusão do pedido.



RASTREIO

1. Logado, 

clique em 

Meus Pedidos

2. Clique em 

detalhes

3. O código de rastreio 

será visualizado assim que 

postado pelo Correio



www.ykz.com.br

Equipe YKZ

Dê preferência ao campo Fale Conosco, via

Formulário do Site de Compras dos Uniformes.

/ykzpro

Você contará com um backoffice e em caso de dúvidas sobre os pedidos, faturamento, 

entrega, etc poderá falar com o Suporte no WhatsApp (11) 9.5396.0805

http://www.ykz.com.br/
https://www.instagram.com/ykzpro
https://www.instagram.com/ykzpro
https://www.facebook.com/ykzpro
https://www.facebook.com/ykzpro
https://www.facebook.com/ykzpro/
https://www.facebook.com/ykzpro/

