
www.one-line.com

Encontre a seguir um guia rápido e prático 
de acesso as nossas ferramentas online.  

Bem vindo a bordo!
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Site Global & Site Local

Ferramenta de eCommerce

Acesso rápido!

• Registro <Login> 

• Acompanhamento de carga <Tracking> 

• Programação de navios <Schedule>

Site Local

Site Global 
Com todas as 

informações da ONE 

no mundo. Nossa

origem, visão, valores. 

Nossos serviços com 

o mapa detalhado. 

Nossos escritórios. 

Site Local 
Com todas as 

informações

específicas sobre

a operação da sua

carga no Brasil. 



Como acessar o site local 

(Brasil) em Português
Para acessar o site local

• Selecione “Global”

• Clique em “All countries”

• Selecione o país “Brazil”

Para mudar o idioma: 

• Selecione “Brazil” 

• Clique na opção “Portuguese, 

Brazil”

Informações locais (Brasil)

Site Global & Site Local



Entenda tudo o que o 

eCommerce pode oferecer!

Programação de Navios

Interativa, Consulta de Taxas, 

Acompanhamento de Carga

Acesse o eCommerce para 

consultar informações gerais

eCommerce Applications



Ao se cadastrar, você poderá:

Criar o Booking, Enviar o Draft (SI), 

Incluir o VGM. As possibilidades de 

consultas são mais amplas. 

Faça o seu cadastro no 

“Register” para entrar no 

eCommerce

eCommerce Applications



Outbound:

• Solicitação de 

Booking

• Envio o Draft (S/I) 

• Inclusão do VGM

• Entre outras opções

Clique aqui: Encontre os Tutoriais 

sobre como utilizar as funcionalidades 

do eCommerce

eCommerce Applications

https://br.one-line.com/pt-br/standard-page/processes-and-regulations


Solicitação de Booking

Veja o passo a passo no Tutorial. 

Clique aqui: Como Solicitar um 

Booking. 

eCommerce Applications

https://br.one-line.com/sites/g/files/lnzjqr1461/files/2018-04/1.Como Solicitar um Booking_BR_0.PDF


Envio do Draft (SI)

Veja o passo a passo no Tutorial. 

Clique aqui: Como enviar um 

Draft (SI)

eCommerce Applications

https://br.one-line.com/sites/g/files/lnzjqr1461/files/2018-04/3.Como Enviar a Shipping Instruction_BR_0.PDF


Inclusão do VGM

Veja o passo a passo no Tutorial. 

Clique aqui: Como incluir o VGM

eCommerce Applications

https://br.one-line.com/sites/g/files/lnzjqr1461/files/2018-04/4.Como Incluir o VGM no eCommerce da ONE_BR.pdf


Como acessar o ePaymentBR

Pagamento de frete e 

taxas rápido e facilitado.

ePaymentBR



Crie o login do ePaymentBR

ePaymentBR



Procedimentos:

• Upload de comprovantes e 

documentação

ePaymentBR



Procedimentos:

• Geração de senha de 

pagamento

ePaymentBR



Procedimentos:

• Liberação de BL/Carga

ePaymentBR



Acesse o Deadlines 

(Exportação):

• Visualização e atualização da 

planilha de Deadlines  

Informações Locais

Faça o download do 

arquivo e selecione o 

porto e navio para ver a 

informação que necessita.



Acesse Tarifas Locais:

• Informação das tarifas locais

• Informação das tarifas locais 

de documentação

• Informação das tarifas de 

demurrage & detention

Informações Locais

Faça o download 

dos arquivos, 

quando necessário



Acesse Processos & Regulamentação:

• Exportação 

• Importação

• Restrições de embarque

• Tutoriais 

• Formulários

• Condições gerais e práticas de negócio da 

ONE Brasil

Informações Locais

Clique aqui: Encontre 

os tutoriais para 

utilizar as nossas 

funcionalidades do 

eCommerce, bem 

como, baixe os 

formulários que 

necessita

https://br.one-line.com/pt-br/standard-page/processes-and-regulations


Suporte ao Cliente:

• Pagamentos 

• Retirada de equipamento 

vazio

• Devolução de 

equipamento vazio

Informações Locais

Faça o download 

dos arquivos, 

quando necessário



Contatos Locais:

• Nossos escritórios

• Nossos agentes

Informações Locais

Dúvidas, entre 

em contato!



Notícias

ATENÇÃO as 

nossas notícias!

Pode ser

encontrado em: 

• Notícias

• Latest News 



Customer Service

Importação

Telefones: +55 (13)3500-6331

Suporte ao cliente:br.import@one-line.com

Exportação

Telefones: +55 (13)3500-6330

Suporte ao cliente:br.export@one-line.com

Links Úteis
Site Global

Mapas dos serviços

Schedules <Programação de navio> Deadlines (Exportação)

Customer Service

ePaymentBR

Notícias

Outros contatos

Vendas

Telefones: +55(11) 4280-7931 / +55 (11) 4280-7988

E-mail: br.sales.all@one-line.com

Pagamentos 

Telefones: +55 (11) 4680-6808

E-mail: daniella.saloes@one-line.com

Site Local

eCommerce

Tutoriais / Formulários

mailto:br.import@one-line.com
mailto:br.export@one-line.com
http://www.one-line.com/
https://br.one-line.com/pt-br/routes/current-services
https://ecomm.one-line.com/ecom/CUP_HOM_3001.do?sessLocale=&staticUrl=
https://br.one-line.com/pt-br/standard-page/schedules-and-cut-offs
https://br.one-line.com/pt-br/standard-page/customer-service
https://epaymentbr.one-line.com/
https://br.one-line.com/pt-br/news/all-news/all-years/all-months
mailto:br.sales.all@one-line.com
https://br.one-line.com/pt-br
https://br.one-line.com/pt-br/standard-page/ecommerce-applications
https://br.one-line.com/pt-br/standard-page/processes-and-regulations


Acesse: www.one-line.com

http://www.one-line.com/

