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Loja Virtual – Características:
- Loja no formato Responsivo (se adapta às telas de PC’s, tablets, celulares e
smartphones, permitindo o uso de todas as funções e recursos da loja);
- Produtos físicos ou virtuais (como cursos, músicas, livros, etc. para download);
- Produtos ilimitados sem cobrança de taxas adicionais;
- Produtos sugeridos ou recomendados após a descrição dos produtos;
- Página inicial e páginas de produtos com tags (etiquetas) de busca
individualizados para página inicial e para cada página de produto;
- Produtos em promoção com prazo pré-estabelecido (você estabelece o prazo);
- Produtos separados por categorias e subcategorias (você insere as categorias e
subcategorias e determina qual ou quais produtos pertencem a estas);
- Carrinho de compras, com possibilidade de consulta e alteração de quantidades;
- Página com formulário para contato com a empresa;
- Página de localização da empresa com mapa do Google;
- Página de apresentação da empresa, de política de privacidade e política de troca
e devolução, todas atualizáveis;
- Pagamentos on-line via depósito bancário, Pix, PayPal ou Pagseguro ou Cielo
Multibandeira, (outros sistemas de pagamento sob consulta e orçamento a parte);
- A loja é entregue pronta e funcionado, a partir deste momento, a inclusão dos
produtos deve ser efetuada pelo cliente de acordo com os requisitos do sistema
--------------------------------------------------------------------------------------------- Painel de controle (protegido por login e senhas determinadas pelo usuário);
- Relatórios da loja através de sistema completo para você gerenciar produtos,
pedidos, clientes, promoções, e toda sua loja.
- Sistema de controle de estoque que suspende a venda do produto caso termine o
estoque impedindo a venda de produtos faltantes.
- Cadastro com lista de clientes com todas as informações por ele fornecidas;
- Histórico de pedidos do cliente com data e produto adquirido;
- Pedidos em andamento e enviados, com opção para mais informações do mesmo;
- Cálculo de frete automático pelos Correios (PAC, Sedex ou qualquer outra opção
disponibilizada pelos Correios, com atualização pelo site dos correios).
- Possibilidade de Frete Grátis e envio do código de rastreamento dos correios.
- Cupom de desconto (para promoções, desova de estoques, etc);
- Lista dos produtos com todas as categorias, atributos, preços e tags;
- Lista de todos os usuários da loja com todas as informações fornecidas;
- Estatísticas completas, Webalizer e Awstats, possível inclusão Google Analitycs.
- Loja otimizada para localização pelos sites de busca (Google e outros - SEO);
- Loja hospedada com todas as manutenções de segurança.
Incluso:
– Manual de operação da Loja, e treinamento operacional.
- O treinamento operacional para inclusão dos produtos na loja virtual pode ser
efetuado pessoalmente em nossos escritórios localizados na cidade de Jundiaí- SP,
ou virtualmente via Skype, WhatsApp, Teams, Zoom, etc.
Opcionais:
- Registro do domínio nacional .com.br (R$ 40,00) ou internacional .com (20 USD)
- Montagem de toda loja com todas as páginas, inserção de todos os produtos para
venda na loja (loja turn-key), nesse caso, um orçamento será fornecido a parte.
- Outras funções não previstas nas características acima descritas ou no pedido de
compra, neste caso, um orçamento será fornecido a parte.
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