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Anexo II - Funcionalidades Padrões
Componentes Padrões - MAGENTO SOFT
●

ILIMITADOS PRODUTOS: N
 ão há limitação comercial na plataforma para a quantidade de produtos inseridos. A
inclusão de produtos adiciona uso de recursos de espaço em disco, banco de dados e imagens dos produtos, o
que estará diretamente relacionado à estrutura de hospedagem contratada, porém tecnicamente não há
limitação na quantidade de produtos a serem inseridos na loja virtual, devendo a estrutura de hospedagem
acompanhar este crescimento.

●

PRODUTO SIMPLES: Permite cadastro dos produtos na loja virtual, de denominação simples, podendo configurar
o seu peso, nome, descrição, preço, preço especial, dentre outros elementos padrões do Magento SOFT.

●

EXPORTAR PRODUTOS: Libera a função nativa do Magento de Exportação dos produtos da loja virtual em
planilha CSV e UTF-8.

●

IMPORTAR PRODUTOS: Libera a função nativa do Magento de Importação dos produtos da loja virtual em
planilha CSV via UTF-8 obrigatoriamente.

●

DUPLICAR PRODUTOS: Permite, através do painel de controle, que todos os dados de produtos sejam
duplicados, facilitando novos cadastros.

●

GERAÇÃO DE CSV DE PRODUTOS: Permite gerar-se o CSV de produtos diretamente pelo painel administrativo,
sem necessidade de acesso às funções de exportação e importação dos mesmos.

●

GERENCIAMENTO DE ATRIBUTOS: Possibilita ao CLIENTE criar ou gerenciar os atributos de produtos na loja
virtual, responsáveis pela filtragem lateral, quando habilitada e pela definição de opções dos produtos com
controle de estoque, como tamanhos e cores.

●

GERENCIAMENTO DE ESTOQUE: Gerenciamento automático e nativo Magento do estoque da loja virtual,
indisponibilizando automaticamente a compra de produtos que já não mais se encontrem em estoque.

●

SISTEMA DE BUSCA DOS PRODUTOS: Função nativa do Magento que permite a localização de produtos através
de um sistema de busca interno.

●

DESCRIÇÕES EDITÁVEIS DOS PRODUTOS: Função que habilita um editor visual de texto para a descrição dos
produtos da loja virtual.

●

PREÇOS PROMOCIONAIS: Função que permite o cadastro de preços promocionais temporários aos produtos
vendidos na loja virtual.

●

ILIMITADAS IMAGENS POR PRODUTO: Bem como os ilimitados produtos, não há limitação comercial ou técnica
diretamente atrelada ao software para a quantidade de imagens que podem ser inseridas em cada produto.
Porém a estrutura de hospedagem deve suportar o espaço em disco consumido pela plataforma.

●

PROMOÇÕES DE CATÁLOGO: Permite a inclusão de promoções visíveis aos clientes já no catálogo de produtos,
de acordo com a função nativa do Magento.

●

PROMOÇÕES DE CHECKOUT: Permite a criação de regras promocionais para a finalização da compra, sendo
visíveis diretamente no carrinho de compras, de acordo com a função nativa do Magento.
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●

PROMOÇÕES DE CUPONS ESTÁTICOS: Permite a criação de cupons promocionais com código previamente
definido e individual, com regras de promoção, de acordo com a função nativa do Magento.

●

CUPONS ESPECÍFICOS PARA GRUPOS DE CLIENTES: Possibilita a criação de cupons promocionais específicos
para determinados grupos de clientes na loja virtual.

●

FRETE GRÁTIS: Permite a criação de promoções de frete grátis de acordo com CEP de entrega e Subtotal do
pedido na loja virtual.

●

CORREIOS WEBSERVICE: Comunicação em tempo real com os Correios para geração de cálculo de frete através
de serviço disponibilizado pelos mesmos chamado de Webservice. A comunicação depende diretamente da
disponibilização dos Correios do serviço e do link de simulação de frete, não cabendo à AGÊNCIA SOFT ou suas
marcas qualquer responsabilidade sobre a indisponibilidade dos servidores dos Correios.

●

HISTÓRICO DE PEDIDOS: Demonstra ao usuário final o histórico de pedidos já feitos na loja virtual.

●

RECOMPRAR: Adiciona ao painel do usuário final a possibilidade de recompra de um mesmo pedido,
direcionando o cliente ao carrinho de compras para efetuar o checkout da venda.

●

RECUPERAÇÃO FACILITADA DE SENHA: Função que permite ao usuário final a recuperação de senha de acesso
ao painel da loja virtual sem intermediação do CLIENTE.

●

MÚLTIPLOS ENDEREÇOS: Permite que o usuário final possua o cadastro de vários endereços em um mesmo
cadastro.

●

ACOMPANHAMENTO DO STATUS DO PEDIDO: Permite ao usuário final acompanhar via painel, após o login, o
status dos pedidos feitos na loja virtual.

●

REDIMENSIONAMENTO AUTOMÁTICO DE FOTOS: O Magento faz, nativamente, o redimensionamento
automático das fotos inseridas no painel de controle, deste modo as fotos de produtos demonstradas na vitrine
em todas as páginas da loja virtual já são otimizadas.

●

CARRINHO DE COMPRAS PERSISTENTE: O carrinho de compras é salvo, para usuários finais não logados, na
sessão de navegação. Para usuários logados, é salvo por até 7 dias, não removendo os produtos do estoque,
apenas na finalização da compra.

●

SUPORTE A SEO: Permite a inclusão de tags, descrição e título exclusivos para SEO individuais para os produtos,
categorias e páginas da loja virtual.

●

URLS AMIGÁVEIS: Demonstração das URLs da loja virtual de modo amigável aos buscadores, sem códigos,
diretamente com o nome do produto e/ou categoria.

●

FORMULÁRIO DE CONTATO: Formulário de contato padrão da loja virtual para recepcionar pedidos e
solicitações dos clientes.

●

GERENCIAMENTO DE ORDENAÇÃO DOS PRODUTOS NAS CATEGORIAS:  Permite ao CLIENTE que gerencie
facilmente a ordenaçao manual dos produtos diretamente por cada categoria. Esta configuração depende do
layout da loja virtual. Se não for previsto no Layout ou Mockup, não estará disponível ao CLIENTE.

●

ILIMITADAS CATEGORIAS: A plataforma permite a inclusão de ilimitadas categorias, porém é aconselhável que
haja incremento da memória RAM e processamento da plataforma de hospedagem, pois o número de
requisições ao banco de dados a cada visita será incrementado.

●

GERENCIAMENTO DE PÁGINAS CMS: Permite ao CLIENTE editar o conteúdo de páginas CMS previamente
criadas.
__________________________________________________________________________________________________________________________
Agência SOFT Tecnologia Ltda. | CNPJ: 17.270.516/0001-59 | (11) 3230-1976 | comercial@agenciasoft.com.br
Av Brigadeiro Faria Lima, 1.461, 6º Andar, Conj 64, Torre Sul, Jardim Paulistano, São Paulo - SP - 01542-002

2

____________________________________________________________________________________________________________________

●

EDITOR CMS: Disponibilização de editor das páginas de conteúdo e blocos de banners sob o formato WYSIWYG
(editor visual de textos).

●

GERENCIAMENTO ADMINISTRADORES: Permite criar usuários administrativos e diferentes níveis de acesso para
o painel de controle gerencial da loja virtual.

●

RECUPERAÇÃO DE SENHA DA ADMINISTRAÇÃO: Permite, com autonomia, que o CLIENTE faça a recuperação de
sua senha administrativa diretamente pelo painel gerencial da loja virtual.

●

MARCA D’ÁGUA NAS FOTOS DOS PRODUTOS: Função nativa do Magento que permite adicionar de forma rápida
uma marca d’água em todas as fotos de produtos da loja virtual.

●

GERENCIAR PEDIDOS VIA PAINEL GERENCIAL: Possibilita o gerenciamento dos pedidos efetuados por clientes
no painel gerencial da loja virtual, identificando método de pagamento utilizado, endereço de envio, endereço de
cobrança, dentre outros.

●

GERENCIAR CADASTROS VIA PAINEL GERENCIAL: Possibilita o gerenciamento dos cadastros dos clientes via
painel gerencial, podendo trocar as informações cadastradas ou aderir os clientes a grupos específicos de
compradores.

●

CRIAR PEDIDOS VIA PAINEL GERENCIAL: Esta função permite que vendas sejam feitas sem relação direta com o
front-end da loja virtual, incluindo os dados manualmente do pedido através do painel de controle. É importante
ressaltar que por esta opção não é permitido efetuar o pagamento do pedido, sendo exclusiva para controle do
próprio CLIENTE. Para efetuar um pedido em nome de um usuário final, é necessário acessar o seu cadastro por
um link no painel administrativo (sem a senha do consumidor final) e efetuar o pedido comumente pela própria
loja virtual.

●

ADICIONAR CÓDIGO DE RASTREAMENTO DOS CORREIOS VIA ADMINISTRAÇÃO: Permite incluir o código de
rastreio dos produtos através do painel administrativo da loja virtual, informando os clientes por e-mail o código
para que mantenham o acompanhamento.

●

VISUALIZAR ACESSOS À LOJA EM TEMPO REAL: Suporte à função do Google Analytics e nativa do Magento para
visualização dos visitantes em tempo real na loja virtual.

●

DASHBOARD DE ADMINISTRAÇÃO: Área de trabalho administrativa no painel gerencial com resumo dos últimos
pedidos, valores por datas específicas, além de últimas pesquisas feitas na busca da loja virtual.

●

GERENCIAMENTO DE SENHAS DOS CLIENTES: É possível gerenciar diretamente as senhas dos usuários finais
pelo painel administrativo da loja virtual.

●

CADASTRO PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA: A estrutura possibilitará o cadastro de clientes com CPF ou CNPJ,
sem fazer a validação dos dados na Receita Federal.

●

ONE STEP CHECKOUT: Carregamento do checkout padrão da AGÊNCIA SOFT (One Step Checkout SOFT) na
estrutura da loja virtual.

●

AUTOCOMPLETAR ENDEREÇO COM O CEP: Os usuários finais preenchem o CEP e automaticamente a estrutura
da loja virtual completa com o endereço solicitado na finalização do pedido da loja virtual.0

●

SUPORTE A SSL: Estrutura preparada para suportar certificado SSL, incluso para clientes de hospedagem da
AGÊNCIA SOFT.

●

E-MAIL AUTOMÁTICO - NOVO CADASTRO: Envia e-mail padrão automático para novo cadastro na loja virtual.

●

E-MAIL AUTOMÁTICO - NOVO PEDIDO: Envia e-mail padrão automático para novo pedido na loja virtual.
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●

E-MAIL AUTOMÁTICO - CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO: Envia e-mail padrão automático para confirmação de
pagamento na loja virtual.

●

E-MAIL AUTOMÁTICO - CONFIRMAÇÃO DE ENVIO: Envia e-mail padrão automático para confirmação de envio
na loja virtual.

●

INTEGRAÇÃO GOOGLE ANALYTICS: Configuração básica dos códigos de integração do Google Analytics para
acompanhamento de visitas e relatórios na plataforma do Google.

●

RELATÓRIO DE ESTOQUE BAIXO: Demonstra os produtos com baixa quantidade de estoque na loja virtual.

●

RELATÓRIO DE VENDAS: Demonstra os dados de vendas da loja virtual no período selecionado.

●

RELATÓRIO DE IMPOSTOS: Demonstra os impostos gerados por pedidos na loja virtual no período selecionado.

●

RELATÓRIO DE CARRINHOS ABANDONADOS: Demonstra os pedidos feitos por clientes cadastrados não
concluídos (não procedeu a compra).

●

RELATÓRIO DE PRODUTOS MAIS VISUALIZADOS: Demonstra os produtos mais visitados da loja virtual.

●

RELATÓRIO DE PRODUTOS MAIS VENDIDOS: Demonstra os produtos mais vendidos da loja virtual.

●

RELATÓRIO DE TERMOS DE PESQUISA MAIS USADOS: Demonstra as palavras-chave mais buscadas na loja
virtual.

●

RELATÓRIO DE USO DE CUPONS: Demonstra o fluxo de utilização dos cupons de desconto na loja virtual.

●

RELATÓRIO TOTAL DE VENDAS CONCLUÍDAS: Demonstra de forma facilitada as vendas concluídas, ou seja,
aquelas que foram efetivamente pagas na loja virtual.

●

RELATÓRIO TOTAL DE VENDAS ESTORNADAS: Demonstra as vendas canceladas na loja virtual e estornadas
para os clientes.

●

PAGSEGURO LIGHTBOX: Habilita a função do PagSeguro Ligthbox, para pagamentos por todos os meios
suportados pelo PagSeguro. Um pop-up será aberto na própria loja virtual, sem direcionamento do usuário para
o PagSeguro, para que conclua o pagamento e a inserção dos dados. Este método não trabalha em conjunto com
o PagSeguro Transparente ou outro método relacionado ao PagSeguro.

●

PAGSEGURO TRANSPARENTE - CARTÕES DE CRÉDITO: Integração com o intermediador de pagamentos
PAGSEGURO na modalidade TRANSPARENTE, sem direcionar os usuários à página do PAGSEGURO para conclusão
do pedido. Esta funcionalidade é exclusiva para recebimentos com cartão de crédito. Caso deseje adicionar o
suporte a Boletos Bancários e Transferência Eletrônica do PagSeguro, adicionaremos uma mensalidade de R$
49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) aos seus serviços.

●
●

BCASH LIGHTBOX: Habilita a função do bCash Ligthbox, para pagamentos por todos os meios suportados pelo
bCash. Um pop-up será aberto na própria loja virtual, sem direcionamento do usuário para o bCash, para que
conclua o pagamento e a inserção dos dados.

●

APRESENTAÇÃO DA TABELA DE PRODUTOS MELHORADA: Plugin exclusivo da AGÊNCIA SOFT que melhora a
apresentação gráfica da tabela de produtos do painel gerencial.

●

MELHORA NA VELOCIDADE DE ACESSO: Ativação do cache do Magento para melhora na velocidade de acesso à
loja virtual.
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●

LUPA NOS PRODUTOS: Função que adiciona visualização em lupa nas páginas individuais dos produtos,
permitindo visualização de imagem em maior tamanho.

●

AOE SCHEDULER: Instalação e configuração do plugin de controle de geração de tarefas agendadas na loja
virtual.

●

PADRONIZAÇÃO DO ID DE PEDIDOS: Muda o padrão do Magento que gera IDs diferentes para pedidos,
pagamentos e envios, unificando todos no mesmo número do pedido.

●

ACESSO AOS TUTORIAIS EM VÍDEO SOFT: Acesso à central de vídeos da AGÊNCIA SOFT no YouTube e Base de
Conhecimento do CORE SOFT.

●

PREÇO PARCELADO NO CATÁLOGO: Demonstra o preço parcelado sem juros dos produtos no catálogo da loja
virtual (categorias e home). Esta configuração depende do layout da loja virtual. Se não for previsto no Layout ou
Mockup, não estará disponível ao CLIENTE.

●

INTEGRAÇÃO ABCOMM: CLIENTES cadastrados e aprovados na ABCOMM poderão utilizar do seu selo no rodapé
da loja virtual.

●

CONTROLE DE PARCELAMENTO VIA ADMINISTRAÇÃO: Permite ao CLIENTE configurar via painel administrativo
o parcelamento usado na loja virtual (com juros, sem juros, quantas parcelas) para demonstração no front-end.
Além disto é necessário configurar o plugin de pagamento ou o intermediador para que aceite as configurações
inseridas.

●

SELO LOJA PROTEGIDA: Instalação e configuração do selo Loja Protegida no rodapé da loja virtual. Selo
desenvolvimento e mantido pela AGÊNCIA SOFT para lojas virtuais que possuem certificado de segurança SSL,
possuindo apenas efeito visual.

●

CROSSBROWSER: Testes de crossbrowser na finalização do desenvolvimento, de acordo com as limitações de
percentual de presença de mercado e de versões contidas no Contrato de Adesão ao qual este é anexo.

●

SCROLL UP: Configuração de scroll-up permitindo o rápido retorno ao topo da página na loja virtual.

●

PALETA DE CORES: Conforme Contrato.

●

MÉTODOS DE PAGAMENTO NO RODAPÉ: Demonstração no rodapé da loja virtual, de acordo com Wireframe, se
disponível, métodos de pagamento suportados.

●

REDES SOCIAIS NO RODAPÉ: Aplicação de ícones padrões AGÊNCIA SOFT ou de acordo com o Wireframe para as
redes sociais no rodapé. Não se confunde com mosaico. Esta configuração depende do layout da loja virtual. Se
não for previsto no Layout ou Mockup, não estará disponível ao CLIENTE.

●

ORDENAÇÃO POR PREÇO: Demonstra, na categoria, a possibilidade de ordenação dos produtos por preço, de
acordo com o disposto em Wireframe, se disponível. Esta configuração depende do layout da loja virtual. Se não
for previsto no Layout ou Mockup, não estará disponível ao CLIENTE.

●

ORDENAÇÃO POR NOME: Demonstra, na categoria, a possibilidade de ordenação dos produtos por nome, de
acordo com o disposto em Wireframe, se disponível. Esta configuração depende do layout da loja virtual. Se não
for previsto no Layout ou Mockup, não estará disponível ao CLIENTE.

●

ORDENAÇÃO POR POSIÇÃO: Demonstra, na categoria, a possibilidade de ordenação dos produtos por posição
cadastrada, de acordo com o disposto em Wireframe, se disponível. Esta configuração depende do layout da loja
virtual. Se não for previsto no Layout ou Mockup, não estará disponível ao CLIENTE.

●

ALTERAR QUANTIDADE DOS PRODUTOS NO CARRINHO: Permite a modificação da quantidade de produtos
inclusos no carrinho de compras na página correspondente, sem a necessidade de retornar o usuário à página do
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produto.
●

USUÁRIO FINAL GERENCIA ENDEREÇOS VIA PAINEL: Possibilita ao usuário final a administração de seus
endereços diretamente no painel de controle da loja virtual.

●

DIFERENTES STATUS PARA OS PEDIDOS: Sendo: Pendente, Em Processamento, Segurado, Completo, Cancelado,
de acordo com o status do pagamento e envio.

●

CACHE DE CONTEÚDO: Clientes AGÊNCIA SOFT contam com a configuração de cache de conteúdo, diretamente
na estrutura de hosting e configurada de forma padrão, que agiliza a demonstração do conteúdo para os
usuários finais.

●

REGRAS PROMOCIONAIS POR CEP: Permite ao CLIENTE o gerenciamento de regras promocionais por CEP,
através de preenchimento de planilha CSV ou, de forma mais simples, através do gerenciamento de promoções
do Magento SOFT.

●

PREÇO ESPECIAL POR DATA: Possibilita a criação de promoções com preços especiais para produtos com
delimitação em datas específicas. É necessário que a estrutura de hosting tenha suporte integral à configuração
de agendador de tarefas para o correto funcionamento deste recurso.

●

PRODUTOS RELACIONADOS: Demonstra na página do produto outros produtos que estejam relacionados a
este, sendo configurados diretamente na administração da loja virtual. Demonstra apenas produtos que
possuam estoque. O posicionamento deste elemento seguirá o disposto em Wireframe.

●

PRODUTOS CONFIGURÁVEIS: Possibilita a criação de produtos filhos, diretamente relacionados a um produto
configurável, com controle de estoque individual. Recomenda-se o uso desta opção para produtos com opções,
como Cores e Tamanhos e que haja a necessidade de controle individual de estoque.

●

GRUPOS DE CLIENTES: Função nativa do Magento que permite diferenciar os cadastros de clientes por grupos.

●

PREÇOS DIFERENTES PARA GRUPOS DE CLIENTES: Função que permite a inclusão de preços diferenciados
dependendo do grupo ao qual o cliente logado se encontre.

●

LISTA DE DESEJOS: Função nativa do Magento que adiciona à loja virtual uma lista de desejos, individual para o
usuário final. Esta configuração depende do layout da loja virtual. Se não for previsto no Layout ou Mockup, não
estará disponível ao CLIENTE.

●

NAVEGAÇÃO POR BREADCRUMBS: Demonstração, de acordo com o wireframe, da navegação por camadas. Esta
configuração depende do layout da loja virtual. Se não for previsto no Layout ou Mockup, não estará disponível
ao CLIENTE.

●

MENSAGEM NO PEDIDO: Adiciona o campo para que o usuário final envie uma mensagem junto ao pedido
efetuado na loja virtual.

●

FILTRO DE ATRIBUTOS NAS CATEGORIAS: Quando o layout possuir barra lateral na demonstração da categoria,
de acordo com o Wireframe, será habilitado o filtro padrão de atributos do Magento neste local.

●

GERENCIAMENTO DE BANNERS HOMEPAGE: Quando incluídos no Wireframe, permite o gerenciamento dos
banners da homepage da loja virtual. Esta configuração depende do layout da loja virtual. Se não for previsto no
Layout ou Mockup, não estará disponível ao CLIENTE.

●

GERENCIAMENTO SLIDESHOW: Quando incluído no Wireframe, permite o gerenciamento dos banners do
slideshow da loja virtual. Esta configuração depende do layout da loja virtual. Se não for previsto no Layout ou
Mockup, não estará disponível ao CLIENTE.
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●

ENVIAR PARA OUTRO ENDEREÇO: Permite que o usuário final faça a compra de determinado produto e envie
para outro endereço diferente do endereço de cobrança.

●

COMENTÁRIOS VIA FACEBOOK: Permite ao usuário final adicionar comentários nas páginas dos produtos
atrelado à sua conta do Facebook. Esta configuração depende do layout da loja virtual. Se não for previsto no
Layout ou Mockup, não estará disponível ao CLIENTE.

●

GOOGLE SITE MAPS: Geração de sitemap automático 1 (uma) vez para melhor orientação de acesso para o robô
de buscas do Google.

●

IMPRESSÃO DE ETIQUETAS SIMPLES CORREIOS - Permite a impressão de etiqueta simples dos Correios
incluindo o endereço de origem (CLIENTE) e destino dos usuários finais. Esta função não subistitui a possibilidade
de uso do SIGEP para CLIENTES com contrato.

●

ADMINISTRADOR - LOGIN COMO USUÁRIO FINAL: Permite ao administrador que faça login na conta do cliente
na loja virtual para auxiliar em pedidos ou dúvidas.

●

ADDTHIS - REDES SOCIAIS NOS PRODUTOS: Configuração e instalação do plugin Addthis que faz a inserção de
ícones de redes sociais para compartilhamento diretamente nas páginas dos produtos da loja virtual, seguindo o
proposto em Wireframe. Esta configuração depende do layout da loja virtual. Se não for previsto no Layout ou
Mockup, não estará disponível ao CLIENTE.

●

CÁLCULO DE FRETE NA PÁGINA DO PRODUTO - SIMPLES: Função que permite que o cálculo de frete dos
produtos simples (não configuráveis, agrupados, etc.) seja feito na própria página de demonstração dos mesmos,
sem necessidade de adicioná-los ao carrinho de compras. Esta configuração depende do layout da loja virtual. Se
não for previsto no Layout ou Mockup, não estará disponível ao CLIENTE.

●

INTEGRAÇÃO MAILCHIMP VIA FORMULÁRIO DE CADASTRO: Configuração de campo na loja virtual com
integração para cadastro de newsletter através da ferramenta MailChimp, gratuita e limitada de acordo com as
regras da plataforma. Esta configuração depende do layout da loja virtual. Se não for previsto no Layout ou
Mockup, não estará disponível ao CLIENTE.

●

INTEGRAÇÃO E-BIT: Completa integração com o E-BIT através da geração de banners na finalização da compra e
selo de credenciamento no rodapé da loja virtual. O CLIENTE precisa se cadastrar e ser aprovado no E-BIT antes
da inclusão do selo e banners.

●

CHAT ONLINE ZOPIM: Instalação e configuração da plataforma ZOPIM para atendimento de chat online no plano
gratuito.

●

PRODUTOS RANDÔMICOS - HOME: Configuração, a pedido, para que os produtos da homepage da loja virtual
sejam apresentados de forma randômica, sem definição de categoria, status, tipo, valor, ou qualquer outro filtro.

●

QUANTIDADE MÍNIMA E MÁXIMA DE DETERMINADO PRODUTO NO CARRINHO: Permite ao CLIENTE definir a
quantidade mínima ou máxima suportada pelo carrinho de compras, limitando a uma quantidade mínima ou
máxima as compras efetuadas em um mesmo pedido na loja virtual.

●

VENDAS CRUZADAS: Adiciona um bloco ao carrinho de compras com os produtos recomendados para compra
conjunta. Os produtos devem ser incluídos no momento do cadastro do produto principal.

●

PACOTE DE PRODUTOS: Permite conjugar, em um único produto, outros produtos previamente criados na loja
virtual de modo que crie pacotes pré-configurados de produtos a serem adquiridos na loja virtual.

●

PRODUTOS MAIS VENDIDOS: Demonstração de bloco na homepage da loja virtual com os produtos mais
vendidos da loja virtual. Fica a critério do CLIENTE, informando durante o desenvolvimento da loja virtual se
deseja que os produtos presentes neste bloco sejam editáveis (escolhendo quais farão parte da configuração) ou
se serão dinâmicos, capturando os produtos mais vendidos da loja automaticamente, de acordo com o
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Wireframe. Esta configuração depende do layout da loja virtual. Se não for previsto no Layout ou Mockup, não
estará disponível ao CLIENTE.
●

CORREIOS COM CONTRATO: Permite a inclusão de código filiação e senha, obtidos diretamente com os Correios,
para simulação de frete com preços diferenciados.

●

DEMONSTRA SE POSSUI ESTOQUE: Possibilidade de demonstração, segundo wireframe, se o produto possui
estoque, diretamente na página do mesmo no front-end. Esta configuração depende do layout da loja virtual. Se
não for previsto no Layout ou Mockup, não estará disponível ao CLIENTE.

●

PAYPAL: Configuração da integração nativa e padrão do Magento para o intermediador de pagamentos PayPal
em sua versão simples STANDARD.

●

MÉTODOS DE FRETE EDITÁVEIS: Permite a edição dos métodos de frete e inclusão de planilha em CSV com
determinação de preço de envio baseado em peso e range de CEPs.

●

SCROLL INFINITO DAS CATEGORIAS - AJAX: Habilita, a pedido do cliente, a função de scroll infinito nas
categorias via AJAX, semelhante ao Facebook, se paginação. Esta configuração depende do layout da loja virtual.
Se não for previsto no Layout ou Mockup, não estará disponível ao CLIENTE.

●

MENU LATERAL DE NAVEGAÇÃO: Configuração de menu lateral, quando disponível, de acordo com o Wireframe
desenvolvido. Esta configuração depende do layout da loja virtual. Se não for previsto no Layout ou Mockup, não
estará disponível ao CLIENTE.

●

MÉTODOS DE PAGAMENTO NA PÁGINA DO PRODUTO: Demonstração, de acordo com o Wireframe, dos
métodos de pagamento disponíveis diretamente na página do produto da loja virtual. Esta configuração depende
do layout da loja virtual. Se não for previsto no Layout ou Mockup, não estará disponível ao CLIENTE.

●

SELO SITE BLINDADO: Possui suporte, sem cobrança adicional para configuração, do selo Site Blindado, mantido
e comercializado pela Site Blindado S/A. O selo deve ser contratado diretamente com o provedor, cabendo à
AGÊNCIA SOFT a sua inclusão no rodapé da loja virtual.

●

MOUSEOVER IMAGENS DO CATÁLOGO: Adiciona funcionalidade à vitrine (homepage) e às categorias da loja
virtual para que uma imagem adicionada à administração do produto na loja virtual seja demostrada ao se passar
o mouse na imagem original do produto, sem efeito de jQuery.

●

FCONTROL: Integração, a pedido, com o avaliador de risco FCONTROL do Buscapé, responsável por análises de
risco das transações. Um bloco será demonstrado no pedido, necessitando clique, abrindo uma nova página em
pop-up com o resultado da avaliação de risco. Este serviço é tarifado, consultar condições com o FCONTROL.

●

BLING ERP: Possibilidade de integração da loja virtual com o BLING através da geração de código de acesso para
que, através deste, faça-se a importação dos produtos e vendas do Magento, especialmente para emissão de
NF-e. Este serviço é tarifado, consultar condições com o BLING.

●

TINY ERP: Possibilidade de integração da loja virtual com o TINY ERP através da geração de código de acesso para
que, através deste, faça-se a importação dos produtos e vendas do Magento, especialmente para emissão de
NF-e. Este serviço é tarifado, consultar condições com o TINY ERP.

●

MUNDIPAGG: Integração com o Gateway de Pagamentos MundiPagg, permitindo a integração direta com boletos
bancários registrados de diversos bancos, além de integração com Cielo, Rede, Stone, Getnet e Elavon. Este
serviço é tarifado, consultar condições com a MUNDIPAGG.

●

PLUGG.TO: Integração com Marketplaces através do Plugg.to, integrando a loja virtual com as lojas do grupo B2W
(Submarino, Americanas.com e Shoptime), Nova Pontocom (Extra, Casas Bahia e Ponto Frio), Walmart e Mercado
Livre. Este serviço é tarifado, consultar condições com o PLUGG.TO.
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●

LAYOUT RESPONSIVO: O layout será criado com base no padrão de responsividade AGÊNCIA SOFT, fazendo com
que todas as páginas sejam acessadas de forma otimizada para clientes com dispositivos móveis (smartphones e
tablets). O LAYOUT RESPONSIVO será o mesmo disponível para clientes que acessem a loja virtual com
computadores, com a diferença que este será otimizado para visualização por dispositivos móveis. A estrutura
deste layout responsivo não será alterada sob nenhuma hipótese, seguindo o padrão já desenvolvido pela
AGÊNCIA SOFT e adaptado às questões gráficas da loja virtual do CLIENTE.

●

SLIDESHOW: Rotativo de imagens não responsivo presente na vitrine inicial (homepage) da loja virtual. Esta
configuração depende do layout da loja virtual. Se não for previsto no Layout ou Mockup, não estará disponível
ao CLIENTE.

Declaro que li e compreendi todos os componentes incluídos neste Anexo e estou ciente de seu funcionamento,
sem subentendimentos relacionados aos mesmos.

1.

Última Modificação

São Paulo, 2 de Setembro de 2017
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