
Manual YKZ E-commerce
Compras - Franquia



HOME - franqueadoburgerking.com.br/
Menu + 

informações 
e ajuda

Logo Cliente / Inicio

Busca produtos

Menu Produtos

Banner para 
apresentação, 

novidades, 
promoções. Arte 

pode ser do 
cliente ou 

solicitada a YKZ

Menu de 
informações 

Gerais

Área de 
Login

Visão do 
Carrinho em 

$



LOGIN

Após escolher o menu login, 
escolher entrar com CNPJ. 

Após passo acima, verifique 
em seu e-mail o itoken para 
validar o acesso. Ou caso já 
possua a senha digite a 
mesma.

O acesso pelo CNPJ 
permitirá a compra para 
mais de 01 restaurante com 
um único e-mail. Para tal é 
importante cadastrar este e-
mail conforme passos 
seguintes. 



LOGIN

Se por acaso, em algum login, você esquecer a senha, clique no link ‘Não cadastrei ou 
esqueci minha senha’. Você receberá um itoken para o e-mail cadastrado com acesso para 

recadastrar uma nova senha. 



CONFIRMAÇÃO DO E-MAIL

Após se logar é importante 
você inserir o e-mail que 
deverá receber as 
notificações de compra no 
campo E-mail Recebimento

Preencha aqui



NAVEGAÇÃO

Iniciar navegação 
para escolha de 

produtos 



PRODUTO

Foto ampliada do 
produto. Ao passar o 

mouse é possível o 
zoom no mesmo.

Descrição e valor do 
produto

Tabela de 
Grade x 

Quantidade 
de Compra



OPÇÃO APÓS ESCOLHA
Tela após adicionar 
produto no carrinho. 

Opção de 
fechamento de 

compra ou continuar 
comprando.



CARRINHO

Tela do carrinho com 
os produtos, 
quantidades 
selecionadas.



CARRINHO

Tela do carrinho 
visualização valor 

total



FECHAMENTO PEDIDO

Tela fechamento da compra. Dados 
pessoais e Endereço de entrega 

automático.

Escolha da forma do 
pagamento

Resumo do Pedido

Botão para finalizar a 
compra



FINALIZAÇÃO

Tela de conclusão e 
acompanhamento do pedido.



www.ykz.com.br

Equipe YKZ

Ou se preferir no 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 Débora no (11) 2318-2210 e , se fora de SP, pelo SAC  0800 702 
5622


