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Gerenciamento avançado de pedidos
Gerenciamento de situações de pedidos
Ações em massa, como: confirmação de
pagamento, alteração de status e etc
Reemissão de boletos
Alteração de endereço de entrega
Integração com sistemas de análise de risco
Confirmação de pagamento
Salvar filtros de busca recorrente
Acompanhamento de logs de alteração de
pedidos
Filtros avançados de busca de pedidos
Cadastro de tags personalizadas para pedidos
Exportação de pedido em doc e html
Impressão de pedido para expedição
Encomendas de produtos
Envio de e-mail personalizado por pedido
Notificação de Boleto não Pago
Sistema de Múltiplos Pacotes de Envio
Sistema de Compra Recorrente
Busca de pedidos no admin através do
Código do Marketplace
Cadastro de Número de Nota Fiscal no
pedido
Envio dos dados da Nota Fiscal no e-mail de
aviso de envio de pedido
Campo de CPF/CNPJ para filtro de pedidos
Novo campo no filtro de pedidos para busca
por Previsão de Entrega
Novo campo no filtro de pedidos para busca
por Previsão de Entrega
Adição de valor por opção nos atributos
especiais do tipo "Opções"
Log’s de formas de pagamento e formas de
entrega
Campo de preço base de produtos dos
pedidos na Layer de Integração
Busca de Pedidos por Número da Nota Fiscal
Link dos produtos do pedido nos e-mails
transacionais
UTM’s de Oridem de Pedidos na Layer de
Integração

Entrega


Tarifas personalizadas por tipo de entrega





























Diversas formas de entrega: Correios,
Braspress, Jadlog, Total Express e etc
Cadastro de frete grátis para determinado
produto e/ou CEP
Regras para aplicar frete grátis
Controle de permissão para formas de
entrega
Cadastro de atributos para formas de entrega
do produto
Produtos inclusos e não inclusos por formas
de entrega
Regra de valor mínimo do carrinho para frete
grátis
Cadastro de URL de Traking
Integração com web service dos Correios
Forma de entrega internacional
Definição de desconto ou acréscimo por
forma de entrega
Cálculo automático de tempo de entrega
Desconto para Formas de Entrega
Customizadas
Entrega Agendada
Prazo e Custo do Frete Grátis considerando
outra forma de entrega
Transportadora Jamef
Novo sistema de importação de Tabelas de
Frete
Novo sistema de Grupos de Frete
Integração Gateway de Fretes Axado
Importação de Códigos de Rastreio em massa
Integração SIGEP Web
Seleção de Peso Base para cálculo de frete
das transportadoras
Integração Find My Pack
Novas Tags para utilização no Tracking das
Transportadoras
Peso base para cálculo das tabelas das
transportadoras
Endereço de Cobrança no Easy Checkout
Filtros de Prazo de Envio e tags de Alerta

Pagamento





Integração com principais formas de
pagamento
Integração com principais gateways de
pagamento
Boletos bancários, Transferências entre
contas, Depósito, Faturamento,
Financiamentos, entre outros
Definição de desconto ou acréscimo por
forma de pagamento


























Definição de parcelamento por forma de
pagamento
Regra de valor mínimo para parcelamento
Produtos inclusos e não inclusos por formas
de pagamento
Acompanhamento de logs de alteração de
configurações em formas de pagamento
Nova Integração com e-Rede
Integração Mundipagg
ClearSale Runtime (Braspag)
Antifraude e-Rede
Integração Paypal
Integração com BCash
PagSeguro Transparente
Mercado Pago Transparente
Integração PayU Latam
Usar dados de cadastro para formulários de
Cartão de Crédito
Boleto Genérico Banco do Brasil
Definição de Formas de Pagamento aceitas
pelo Cupom de Desconto
Integração PayPal Transparente
Integração com Stelo
Integração com a Vindi
Percentual de juros por parcelamento
Pagamento por tipo de cliente
Nota fiscal no painel do cliente
Integração Braspag V2
Integração Koin

Estoque








Venda de produtos sem estoque (Backorder)
Pré-venda de produtos
Estoque mínimo
Gestão de estoque integrada
Tempo de reposição de estoque
Exportação e Importação de posição de
estoque e preço de produtos
Alerta de baixo estoque

Catálogo
Produtos







Gerenciamento completo de produtos
Diversos tipos de produtos
Campos personalizados
Cadastro em múltiplas seções
Filtros avançados de busca de produtos
BCash









































Zoom modelo lupa
6 fotos por produto
Vídeo de produto
Recomendações manuais de produtos em
modo Upsell e Crossell, como: Veja Também,
Produtos Relacionados
Produto embalagem para presente
Produto vale presente
Produto personalização, como: Nome e
número de camiseta de futebol
Produto garantia
Produto Virtual
Kit de produtos
Definição da condição do produto, Novo ou
Usado
Definição de marca, fornecedor, referência
Definição de quantidade mínima por venda
Definição de quantidade máxima por cliente
Limitação de quantidade vendida com e sem
estoque
Limitação de quantidade vendida em prévenda
Definição de dimensões e peso do produto
Definição de seções principal e adicional
Múltiplos tipos de descrição, como garantia,
especificações, descrição longa e etc
Cadastro de variações, por cor, tamanho,
sabor e etc
Atributos especiais
Descritores (Filtros)
Cadastrar faixas de preço
Relacionar variação e subvariação
Gerenciamento de dúvidas e depoimentos
de clientes sobre o produto
Visualização do preço apenas para clientes
logados
Acesso ao produto apenas via URL
Exibição de produto na busca
Logs de alteração do produto
Compre junto com até 3 produtos
Campanhas de promoção
Contador de itens vendidos
Gerenciamento de avaliações dos produtos
Filtro de Preços com Slider
Campo de CEP nos detalhes do produto
Novo sistema de Kit de Produtos
Kits com opção de seleção de Variações e
regras de preço
Query String para inserção de múltiplos
produtos no carrinho
Cadastro de Dimensões das Variações






Exibição de Tags de Pedidos na Listagem de
Pedidos
Produto Virtual
Aba no “detalhes do produto” gerada a partir
dos Descritores associados
Sistema de Pré-cadastro de Variações e
Subvariações

Seções / Categorias







Ordem das seções
Opção de visualizar seção apenas quando
logado
Redirecionamento de seções para outra URL
Vinculação de uma seção a menu
personalizado
Vinculação da seção a uma categoria do
Google Shopping
Alteração em massa de seções adicionais

Pesquisa – Power Search







Técnicas avançadas para pesquisa fonética
Sugestões Instantâneas
Você quis dizer…
Refinamento através de filtros
Faixas de Preços
Cluster de pesquisa totalmente integrado

Clientes
Cadastrar clientes







Localizar clientes individualmente e em
grupos
Cadastro de origens de cadastro
Cadastro de Grupos de Clientes
Vinculação de clientes a Grupos
Aprovação de Cadastro de Clientes para B2B
Tipos de Cadastros Permitidos



















Marketplace












Marketing



Gerais












Selos para destaque de produtos
Avalie este produto
Curtir a loja no Facebook
Indicar para um amigo
Compartilhar produto nas redes sociais
Divulgação por afiliados
Filtro para localização de afiliados
Relatório do Programa de Afiliados

Inclusão de Banners
Configuração para afiliados
Gerenciamento de cupom de desconto
Limitação de uso do cupom de desconto por
clientes
Fontes de dados de Seção, Marca, Flags e
Planilha para o cupom de desconto
Exibição do afiliado na listagem de pedidos
Criação de Cupons de Desconto em Lote
Integração com BTG 360 All In Mail
Cadastro de Lojas Físicas
Atualização automática de Preços para o
Mercado Livre
Sistema de Divulgadores
Anúncio de produtos (seguimento Fashion)
com variações no Mercado Livre
Anúncio de Kit de Produtos no Mercado Livre
API para Integração de Sistemas de E-mail
Marketing
Pesquisa e-Bit parametrizada e LightBox
Lista de preços e acréscimo para anúncios do
MercadoLivre
Sistema de banners para menus de
categorias






Integração com o Mercado Livre
Integração com Extra
Novo Help Desk Zendesk.com.br
Pausa automática de anúncios de produtos
esgotados no Mercado Livre
Sistema de Lista de Preços para Marketplaces
Integração com Walmart
Integração com Americanas
Integração com Submarino
Integração com Ponto Frio
Integração com Casas Bahia
Novas opções de configuração para cada
marketplace
Filtro de produtos integrados com
markeplaces e Situação da Integração
Mapeamento de Estrutura Mercadológica
para B2W Digital
Importador de listas de preços para os
marketplaces
Sistema de cotação automática de frete para
pedidos de marketplaces
Etiqueta do Mercado Livre Envios
Novas telas de administração de
Marketplaces








Mapeamento de Descritores com
Especificações Walmart
Melhoria nos tempos de resposta das API's
de Frete para os Marketplaces
Buscapé CPA - Comprar Agora/Ir à loja
Sistema de Prioridade de fila de produtos
para Marketplaces
Observações de entrega de pedidos B2W
Integração com Marketplace Netshoes

SEO – Search Engine Optimization

























URL Amigável
Cadastro meta-tags: keywords e metadescription no produto
Geração automática de Titles e Descriptions
dos produtos a partir da descrição dos
produtos
Domínio próprio
Atributo ALT das imagens
Microformats
Tag <Strong>
Redirect 301
Canonical Link Element
Headings
Robots.txt automático e otimizado
Linkagem interna de palavras-chaves
automática
Sitemap paginado
Sitemap para imagens
Link Next e Prev nas listagens paginadas
Metas de verificação de propriedade do site
(Google Webmaster Tools)
HTML Strict W3C
Semântica Aplicada
Titles Diferentes por Páginas
Ótimo tempo de carregamento
Cadastro de Meta-rotas e Redirecionamentos
Nova integração Google Universal Analytics
Meta Title editável para produtos e seções
Novo campo no filtro de produtos para
produtos Otimizados em SEO

Configurações
Gerais




Definição de loja em manutenção
Definição de IPs autorizados a visualizarem a
loja em manutenção
Endereço físico da loja virtual






























Dados gerais de atendimento como: e-mail,
horário de atendimento, Skype e etc
Definição de 4 telefones de contato
Definição de e-mail para recebimento dos
avisos do sistema, como: Novo pedido,
reposição de estoque, entre outros
Integração Google Analytics
Integração com o Google Shopping
Configuração de ferramentas de análise de
riscos (ClearSale e F-control)
Validação do Cadastro de clientes
Cadastro e gerenciamento de usuários
administrativos
Integração Btarget
Assinatura de e-mail personalizada
Cadastro e gerenciamento de scripts
personalizados
Configurações do sistema de pontos
Sincronizador de status Braspag
Integração com E-Bit
Campos estendidos de produtos (cadastro e
pré-definição de valores)
Impressão de boletos diretamente no
sistema administrativo
Hospedagem de arquivos XLS, DOC e PDF no
Gerenciador de Arquivos
Campos no arquivo de exportação de posição
de estoque e preço
Múltiplos IP’s de Acesso para Usuários
Administrativos
Controle de Preço Promocional por Planilha
Sistema de alerta de alterações de preços
fora do padrão
Sistema de alerta de alterações de preços
fora do padrão
Criação de tags para sistema de templates
Google Analytics User ID
Log’s de Alteração para Cupons de Desconto,
Campanhas de Frete Grátis e Substituição
Tributária
Log’s de Latência de Webservices
Novos métodos na Layer de Integração:
Cadastro de Clientes e Associações de
Produtos
Integração com Trustvox

E-mails personalizados




E-mails automáticos pré cadastrados
Cadastrar e-mails personalizados
Nome dos Clientes nos e-mails de Aviso de
Boleto Pendente

Segurança









Ambiente Seguro HTTPS (SSL)
Ambiente SSL dedicado
Ambiente SSL compartilhado
Hackersafe (Site Blindado)
Akatus Device Fingerprint
Autenticação do Painel do Cliente em SSL
Integração Konduto
Preparativos Black Friday




Dashboard







Recursos de Integração




API de Integração
Filas de Integração
Logs de Integração



Gerais
















Gerenciador de Arquivos
Sistema de templates
Templates de e-mails personalizados
Gestão de selos da loja
Checkout ágil em 3 etapas sem pontos de
fuga
Newsletter
Filtro para localização de assinantes da
newsletter
Campanhas de frete Grátis
Regiões geográficas
Cadastro de selos
Páginas personalizadas
Bloquear ou liberar IP’s para acesso
Layer de fácil integração
Novo Help Desk Zendesk
Novo Login do Sistema Administrativo
Melhorias nas telas de Fonte de Dados no
Sistema Administrativo

Relatórios
Gerais






Relatórios do sistema
Relatórios de pedidos
Relatórios de clientes
Relatório de acessos
Lista de acessos por período

Resumo Pedidos válidos por período
Exibição do ticket médio diário
Painel de avisos e atualizações
Resumo de pedidos por situação
Resumo de pedidos por afiliados
Busca rápida por código ou situação de
pedido, código ou nome do produto e nome
ou e-mail do cliente
Notificação de Cadastros Incompletos

Performance




Ferramentas

Cruzamento de dados acessos x pedidos
Relatórios especiais personalizados











CSS Sprites
Combine e Minify de JS e CSS
Compactação GZIP para reduzir tempo de
download de arquivos HTML, CSS e JS
Políticas de Cache de recursos estáticos
(imagens, CSS e JS)
HTML Output Cache (Navegador)
CDN e Paralelismo de download (Download
Across Hostnames)
Alta pontuação em ferramentas de análise de
performance (PageSpeed Yslow)
Desenvolvimento do layout em Tableless
Senhas criptografadas com mais de 50
caracteres no painel do usuário
Servidor dedicado para envio de e-mails
EZ Commerce TroubleShoot Mode
Varnish Cache

Aparência
Vitrines











Diversos tipos de vitrine
Preview da vitrine antes da publicação
Vitrine por categorias
Vitrine para hotsite
Menu de marcas no formato vitrine-carrossel
Gerenciamento do Tamanho das Imagens de
Produtos
Gerenciamento de Menus Personalizados
Quickview de Produtos
Vitrine em Abas
URL de tracking de transportadoras por tags

Mobile


Home










Listagem de produtos (pesquisa e seções)
Detalhes do Produto (exceto produtos tipo
Kit)
Checkout Completo
Listagem de pedidos no Painel do Cliente
Banners
Vitrines
Tabelas de Descrições de Produtos para
Mobile
Termo de aceitação no Mobile Nativo

Banners














Gerenciamento completo de banners
Cadastro ilimitado de banners
Mais de 10 posições para cadastrar banners
Controle de exibição e cliques
Gerenciamento dos locais de exibição
Múltiplos banners por posição
Posições randômicas de banner
Definição de peso para banners randômicos
Banners em Flash e Imagens
Banner Slider
Banner por termo de pesquisa
Gerenciamento de Banners e Vitrines por
Dispositivos (Desktop e Mobile
Banners no Carrinho e por Vitrine
Parâmetros de URL para exibição de Banners

















Aplicativos Opcionais
Afiliados



Templates








Mais de 10 templates prontos para usar
Tags e funções para desenvolver templates
Modo desenvolvedor
Editor Online de HTML, CSS e JS
Controle de logs de alterações
Personalização de layout por termo de
pesquisa
Definições de estrutura de Layout

Outros










Menu vertical em cascata
Migalhas de pão
Nuvem de Palavras
Histórico de navegação
Página em manutenção
Splash inicial personalizado
Gerenciamento de Hotsites para campanhas
Gerenciador CMS para páginas
personalizadas
Definição do modelo de descrição do preço
dos produtos

Definição da forma de ordenação inicial dos
produtos, menor preço, mais vendidos e etc
Exibição de produtos esgotados
Número de produtos exibidos na página de
categoria
Exibição de variações nas listagens
Confirmação de Pagamento para a versão
Mobile Nativo
Versão Clássica no Mobile Nativo
Kits para o Mobile Nativo
Filtros para Mobile Nativo
Esqueci minha senha para Mobile Nativo
Compra recorrente para Mobile Nativo
Integração com YourViews
Variações e Subvariações em Grade
Microdados via Schema.org para produtos
com Variações em Grade
Integração Descontos Mercado Pago e
Cartões Salvos
Logs de Acessos de Usuários



Lomadee
Monitoramento de afiliados através de
cookies
Parâmetros de URL para Afiliados

Entrega





Gestão avançada de frete grátis
Upsell para Frete Grátis
Imagens de Formas de Entregas
Coeficiente de Cubagem para
Transportadores

Infra-Estrutura


Ambiente de Homologação

Pedido







Recuperador Inteligente de Carrinho
Abandonado
Linha de tempo de acompanhamento de
pedido
Mapeamento de situações de pedidos
Foto do produto na impressão do pedido
Campos estendidos de produtos na
impressão do pedido
Nome do Titular de Cartão no Pedido




Referência e Código de Integração na
impressão da listagem de pedidos
CEP do Cadastro do cliente logado no
Carrinho de Compras

Produto













Arraste para o carrinho
Comentários do Facebook no produto
Botão comprar magnético
Live Scroll
Cadastro de ícones para produtos
Tipo de exibição – Lista x Coluna
Recomendações automáticas de produtos
Substituição Tributária
Todas as fotos dos produtos em listagens
Orçamento dos produtos no carrinho
Duplicação de produtos
Ordenação dos produtos de Kits

Promoção




Desconto progressivo
Contador de itens vendidos
Contador regressivo de promoção

Social





Últimas do Twitter
Shopcliq
Login com Facebook
Configuração do Celular\Whatsapp nas lojas
físicas

