
 
 

WHITE LABEL VENDA ERP 
CONFIGURAÇÃO DO DOMÍNIO PERSONALIZADO 

 

Este documento possui o objetivo de informar aos parceiros White Label os 

procedimentos necessários para configuração de um domínio personalizado no white label. 

Este apontamento servirá para que cada parceiro utilize o seu próprio domínio no acesso ao 

ERP. 

O processo conta com 3 passos, que são: 

1) Registro do domínio; 

2) Apontamento CNAME; 

3) Certificado HTTPS. 

Registro do domínio 
 

Para que você possa utilizar um domínio personalizado em seu White Label, é 

necessário que você registre o domínio para o seu CNPJ.  

 Indicamos que esse registro seja realizado no site Registro.Br - https://registro.br. 

Depois de registrar o domínio, você pode criar um site para sua empresa e disponibilizá-lo no 

domínio criado. 

 Caso você já tenha um site ou domínio registrado, não precisa se preocupar com este 

passo. 

Apontamento CNAME 
 

O objetivo deste passo, é permitir que você possa utilizar, tanto o site da sua quanto o 

sistema ERP no mesmo domínio, sem a necessidade de contratar um domínio adicional, ou de 

redirecionar o cliente para um domínio diferente. 

Por exemplo se o site da sua empresa for xpsoft.com.br, não seria mais interessante o 

seu cliente acessar app.xpsoft.com.br ou erp.xpsoft.com.br, ao invés de 

xpsoft.vendaerp.com.br? 

Para possibilitar isso, é necessário criar um registro CNAME no DNS do seu domínio. Se 

não é você que administra o seu domínio, você apenas precisa solicitar ao administrador do 

seu domínio que crie um registro CNAME, com o prefixo que você desejar (Ex: app, erp, 

https://registro.br/


 
 

sistema, etc...), se for necessário você pode enviar este manual para auxiliá-lo durante o 

processo. 

Se você é responsável pela administração do seu domínio, vamos lhe passar algumas 

instruções para auxiliar na criação deste apontamento. 

Como citado anteriormente, você deverá criar um registro CNAME no DNS do seu 

domínio. Porém para facilitar o entendimento, os provedores de domínio geralmente 

traduzem a expressão CNAME para apontamento, subdomínio, alias, etc... 

Segue alguns links e imagens dos maiores provedores de domínio do mercado 

brasileiro, apresentando o painel de configuração do apontamento CNAME. 

 

Registro.br 

 

1. Link: https://registro.br/tecnologia/caracteristicas-tecnicas.html 

2. Exemplo:  

a. Nome: app.xpsoft.com.br 

b. Tipo: CNAME 

c. Dados: xpsoft.vendaerp.com.br 

3. Ou seja o usuário do ERP digitará app.xpsoft.com.br no navegador e vai acessar o 

endereço xpsoft.vendaerp.com.br sem nem perceber. 

 

 

https://registro.br/tecnologia/caracteristicas-tecnicas.html


 
 

 

 

Locaweb 

 

1. Link: https://wiki.locaweb.com.br/index.php?title=Categoria:Zona_de_DNS 

2. Exemplo:  

a. Entrada: app 

b. Tipo: CNAME 

c. Conteúdo: xpsoft.vendaerp.com.br 

3. Ou seja o usuário do ERP digitará app.xpsoft.com.br no navegador e vai acessar o 

endereço xpsoft.vendaerp.com.br sem nem perceber. 

 

 

https://wiki.locaweb.com.br/index.php?title=Categoria:Zona_de_DNS


 
 

 

 

 

 

UOL 

 

1. Link: http://www.uolhost.uol.com.br/faq/v2/dominios/como-criar-entradashosts-dentro-

do-meu-dominio.html 

2. Exemplo:  

a. Entrada: app 

b. Tipo: CNAME 

c. Destino: xpsoft.vendaerp.com.br 

3. Ou seja o usuário do ERP digitará app.xpsoft.com.br no navegador e vai acessar o 

endereço xpsoft.vendaerp.com.br sem nem perceber. 

 

http://www.uolhost.uol.com.br/faq/v2/dominios/como-criar-entradashosts-dentro-do-meu-dominio.html
http://www.uolhost.uol.com.br/faq/v2/dominios/como-criar-entradashosts-dentro-do-meu-dominio.html


 
 

 

 

 



 
 

Certificado HTTPS 
 

O certificado HTTPS é uma forma segura de acessar sites, onde a criptografia da sessão 

é garantida através de certificado digital, ou seja, mesmo que algum programa espião esteja 

interceptando a comunicação entre o servidor do Venda ERP e o usuário do sistema, ele não 

conseguirá ler os dados do seu cliente, pois apenas o servidor do Venda ERP possui o 

certificado digital necessário para esta operação. 

Para que isto se torne possível, precisamos criar um certificado digital para o endereço 

do sistema ERP que você configurou no passo anterior. A operação de criação do certificado 

não pode ser automatizada, pois envolve requisições entre várias empresas para garantir a 

segurança da operação, or isso precisamos que você envie um e-mail para 

suporte@vendaerp.com.br com o assunto “Certificado HTTPS para o meu domínio”. No corpo 

deste e-mail você deve informar o seu e-mail de parceiro, e o domínio do sistema ERP que 

seus clientes vão acessar. Seguindo nosso exemplo o email seria assim: 

 

Exemplo: 

1. Título: Certificado HTTPS para o meu domínio 

2. Corpo: 

a. Email: meuemail@painel.com.br 

b. Domínio: app.xpsoft.com.br 

Ficou com alguma dúvida? 
 

Se você ainda possui alguma dúvida neste processo, encaminhe seu e-mail para 

suporte@vendaerp.com.br e iremos ajudá-lo. 
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