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E-COMMERCE – CADASTRO 

Como criar o acesso ao e-Commerce da ONE? 

 

O portal possibilita o acesso para solicitação de cotação através do ONE QUOTE, solicitação e 

acompanhamento de bookings, envio de shipping instruction, inclusão de VGM e extração de 

relatórios de importação e exportação. 

Acessar o site oficial: https://br.one-line.com/pt-br?directly=1 e clicar em REGISTER. 

 

Ler e aceitar os termos de privacidade e política de segurança selecionando o quadrado destacado 

abaixo e em seguida clicar em NEXT 
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Preencher todas as informações da empresa de acordo com o registro no site da RFB 

 

Escolher o tipo de acesso de acordo com a sua empresa, sendo as opções listadas abaixo: 

 

Preencher as informações criando um login de acesso (USER ID) e uma senha. 

Para facilitar a busca das informações da sua empresa no nosso banco de dados, informar o CNPJ 

no campo “Comentários” 
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Clicar em CONFIRMAR, CLOSE e em seguida OK, nas mensagens que serão disponibilizadas 

conforme a sequência 

Você receberá um e-mail de notificação da criação do seu acesso ao e-Commerce. Não se faz 

necessário tomar nenhuma ação. Nesse momento validaremos as informações e retornaremos com 

a liberação de acesso em um outro e-mail de confirmação. 

 

E-mail de confirmação com o USER ID escolhido pelo usuário. 
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Após receber a confirmação por e-mail, acessar site oficial da ONE Brasil (https://br.one-

line.com/pt-br?directly=1), inserir as informações de LOGIN e SENHA e clicar em LOGIN 

 

Caso não se recorde da senha ou usuário, clicar no link “Forgot Your User ID / Password?”, que irá 

direcionar para a tela conforme abaixo: 

Preencher as informações, que a senha será redirecionada para o e-mail cadastrado. 

 

 

Por fim, essa será a sua tela inicial de acesso ao e-Commerce. Bem-vindo a bordo! 


