
 

FKcustomers 

 

Instalação do módulo 

Faça o download do arquivo FKcustomers.zip, salvando-o em uma pasta em seu computador. 
Entre na área administrativa de sua loja: 

 Entre no menu Módulos/Módulos. 

 Clique em Adicionar novo módulo. 

 Escolha o arquivo FKcustomers.zip , salvo em seu computador, e clique em Enviar este módulo. 
 
O módulo FKcustomers irá aparecer na lista de módulos de sua loja. Clique no botão Instalar, e o módulo será 
instalado. 
 
 

Informações da Configuração 

Aqui são encontradas informações sobre as configurações que podem afetar o desempenho do módulo. 
Estas informações estão subdivididas nas categorias PHP e Prestashop  e quando necessário instruem sobre os 
procedimentos que devem ser adotados para solução. 
Caso haja problemas apontados nas categorias PHP e Prestashop, não configure o módulo até a solução dos 
mesmos. 
 
 

Configuração 

  Modos de Operação 

 
É possível configurar o FKcustomers para trabalhar em dois modos de operação: 
a) Modo Completo: escolha este modo apenas se sua loja utilizar o tema padrão do Prestashop ou temas que 

não alterem o padrão dos arquivos .tpl originais. 
b) Modo Compatibilidade: use este modo para lojas que possuam temas diferentes do padrão Prestashop, ou 

onde o modo completo não funcione corretamente. 
 

Escolha um dos Modos de Operação que o módulo deverá trabalhar, de acordo com as características descritas 
abaixo: 

Modo Completo 

 Utiliza arquivos .tpl customizados em substituição aos do tema. São eles: address.tpl, authentication.tpl, 
identity.tpl, order-opc.tpl e order-opc-new-account.tpl.  

 Adiciona os campos CPF/CNPJ, RG/IE, Número e Complemento do endereço. 

 Verifica validade e preenchimento de CPF e CNPJ. 

 Permite verificar duplicidade de CPF e CNPJ. 

 Permite verificar o preenchimento do RG e IE. 

 Verifica o preenchimento do campo Número do endereço. 

 Valida o DDD dos campos Telefone e Celular. 

 Faz a pesquisa online do CEP e preenche automaticamente os campos Endereço, Bairro (utiliza o 
address2), Cidade e Estado. 

 Quando o cliente for Pessoa Jurídica, é possível direcioná-lo para um Grupo de Clientes específico.  



 Permite ao cliente alterar os dados de CPF/CNPJ e RG/IE. 

 Todos os recursos descritos anteriormente também estão disponíveis na Área Administrativa. 
 
IMPORTANTE: Considerações sobre o uso do modo Completo 
 
Se você quiser tentar usar o Modo Completo com temas diferentes do padrão Prestashop, descrevemos no 
item "Customizando tpl", os procedimentos necessários para alteração dos .tpl envolvidos para que o 
módulo funcione corretamente. 
 

Modo Compatibilidade 

 Mantém os .tpl originais do tema.  

 Adiciona os campos CPF/CNPJ e RG/IE. 

 Neste modo, o número deve ser digitado no mesmo campo do endereço. Quando o preenchimento do 
número não for detectado, uma mensagem solicitando confirmação será emitida. 

 Verifica validade e preenchimento de CPF e CNPJ. 

 Permite verificar duplicidade de CPF e CNPJ. 

 Permite verificar o preenchimento do RG e IE. 

 Valida o DDD dos campos Telefone e Celular. 

 Faz a pesquisa online do CEP e preenche automaticamente os campos Endereço, Bairro (utiliza o 
address2), Cidade e Estado. 

 Quando o cliente for Pessoa Jurídica, é possível direcioná-lo para um Grupo de Clientes específico.  

 Todos os recursos descritos anteriormente também estão disponíveis na Área Administrativa. 
 

 Provedores de CEP 

 
Selecione o provedor de CEP que será utilizado para validar o CEP fornecido e preencher automaticamente os 
campos de endereço. 
 

Correios 

Acessa dados diretamente do banco de dados dos Correios 
 

República Virtual 

Provedor free e não necessita de cadastro no site 
 

BYJG 

Provedor free mas que necessita de cadastramento prévio para utilizar seus serviços. Após cadastramento 
no site www.byjg.com.br ative o serviço de CEP no próprio site e no módulo FKcustomers informe o Usuário 
e Senha cadastrados no BYJG. 

  

AutoCep 

Provedor pago. Após cadastramento no site www.autocep.com.br informe no FKcustomers o Código e Chave 
fornecidos pelo AutoCep. 

 

  Grupo de Clientes para Pessoa Jurídica 

 
Neste painel selecione em qual “Grupo de Clientes” deve ser cadastrado o cliente quando fornecido um CNPJ. 
Esta opção é interessante quando se deseja cadastrar particularidades relacionadas ao “Grupo” que o cliente 
pertence. 
 

www.byjg.com.br
www.autocep.com.br


 DDD Válidos 

 
Cadastre neste item os DDD de telefones válidos. Note que o cadastramento deve seguir o padrão do código ddd 
estar entre pipe "|". 
 

  Configurações Diversas 

 

Campo RG Obrigatório 

Marque essa opção se desejar que o campo RG seja obrigatoriamente preenchido pelo cliente. 
 

Campo IE Obrigatório 

Marque essa opção se desejar que o campo IE seja obrigatoriamente preenchido pelo cliente. 
 

Verificar duplicidade de CPF e CNPJ 

Marque essa opção se desejar impedir o cadastramento de novos clientes cujo CPF/CNPJ já estejam 
cadastrados. 
 

Excluir da tabela os novos campos criados quando o módulo for desinstalado 

Esta opção deve ser utilizada somente em caso de desinstalação permanente do módulo, pois ela irá apagar 
do banco de dados os campos referentes ao CPF/CNPJ, RG/IE, Número e Complemento. 

 

 Botão Salvar 

 
Clique neste botão para salvar as configurações efetuadas. 
 
 

Customizando tpl 

Descrevemos os procedimentos para customizar os tpl necessários caso o tema em uso seja incompatível com o 
Modo de Operação Completo do FKcustomers. Estes procedimentos tem como premissa que o upload do módulo 
para a loja já foi efetuado, estando instalado ou não. 
Para execução destes procedimentos é necessário conhecimento básico de html e smarty. 
 

Procedimentos 

 Copie para uma área de trabalho os seguinte arquivos de seu tema: address.tpl, authentication.tpl, 

identity.tpl, order-opc.tpl e order-opc-new-account.tpl. 

 Descompacte em seu computador o módulo FKcustomers e na pasta views/front/Versão do seu Prestashop  

você encontrará os arquivos descritos no item acima com as customizações do módulo.  Caso não tenha a 

sua versão utilize a versão imediatamente posterior. 

 Nos arquivos do FKcustomers todas as customizações estão comentadas no seguinte formato:  

{*** FKcustomers - item - inicio ***}  
    Código smarty 

{*** FKcustomers - item - fim ***}  
 

 Com seu editor preferido, abra o arquivo a ser customizado de sua área de trabalho (copiado de seu tema) e 

também abra seu correspondente do módulo FKcustomers. 

 Localize as customizações efetuadas no arquivo do FKcustomers (através dos comentários citados acima) e 

copie o código para as devidas posições do arquivo de seu tema a ser customizado. 



 Após efetuada a cópia de todos os códigos para seu arquivo customizado, verifique possíveis alterações no 

código em conformidade com o tpl de seu tema (classes css, smarty, etc.).  

 Completada a customização de todos os tpl (address.tpl, authentication.tpl, identity.tpl, order-opc.tpl e 

order-opc-new-account.tpl) copie-os para a pasta views/custom do módulo instalado em sua loja e altere o 

Modo de Operação do módulo para Completo. 

Dica: pode ser de grande ajuda na customização a utilização de programas de comparação de arquivos. Caso não 
tenha instalado em seu computador conheça a versão free do CodeCompare neste endereço: 
http://www.devart.com/codecompare/ 

 
 


