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Caṕıtulo 1

Configuração de Produtos

Para que seja iniciado um site, é necessário informar qual operação será permitida. Sendo ela,
compra, cotação ou somente uma institucional ou de caráter de divulgação.

Exibir Botão de Comprar - Informa se será exibido o botão de compra. *
Exibir Botão de Cotar - Informa se será exibido o botão de cotação. *
Exibir Botão de Cotar ou Comprar Somente Quando Cliente Logado - Informa se o
cliente poderá iniciar o processo de compra ou cotação de determinados produtos, somente quando o
usuário já tiver efetuado o login. *
Exibir Botão de Mais Detalhes - Disponibiliza o botão de mais informações(detalhes) do
produto.
Exibir Preço dos Produtos - Informa se será exibido o preço dos produtos.
Exibir Preço Quando Estoque Indispońıvel - Informa se o produto estiver sem estoque,
apresenta apenas como indispońıvel ou também exibe o preço.
Exibir Preço Somente Quando Cliente Logado - Informa se o produto exibe o preço somente
após efetuar o login.
Exibir Produtos Somente com Estoque Dispońıvel - Apenas exibe produtos com quantidade
em estoque.
Exibir Somente Produtos com Foto - Informa se produtos sem foto cadastrada, serão exibidos
no site.
* Configurações habilitadas somente para administrador
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6 CAPÍTULO 1. CONFIGURAÇÃO DE PRODUTOS



Caṕıtulo 2

Configuração de Clientes

Definido as operações que serão permitidas nas páginas, a próxima etapa, se destina a determinar
quais usuários terão acesso à certas funções do site, o perfil e alguns dados opcionais para que o
cliente controle este usuário.

Deixar cadastro pendente de aprovação - Informa se o usuário do site, terá acesso imediato
com login e senha, ou se terá que aguardar a aprovação do seu perfil para efetuar o login.

Permitir Cadastro de Cliente - Informa se é permitido o cadastro de clientes no site ou somente
aceita clientes previamente cadastrados na base de dados do sistema.

Permitir Cadastro de Cliente F́ısica - Informa se é permitido o cadastro de clientes pessoa
f́ısica.

Permitir Cadastro de Cliente Juŕıdica - Informa se é permitido o cadastro de clientes pessoa
f́ısica.

Após Cadastro Redirecionar para Minha Conta - Informa se após se cadastrar o usuário será
direcionado à página de dados cadastrais(Minha Conta) ou se apenas informa que foi cadastrado
com sucesso e permanece na mesma página.

Do Carrinho Redirecionar Para Seleção de Endereço de Entrega Quando Carrinho com 1 ou
Mais Itens - Caso carrinho não esteja vazio, se direcionará para a página de seleção de endereço de

entrega ou se deverá confirmar os dados cadastrais primeiro.
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8 CAPÍTULO 2. CONFIGURAÇÃO DE CLIENTES

Exibir informação para inscrição estadual isento - T́ıtulo do campo apenas como inscrição
estadual ou informa a possibilidade de preenchimento de ISENTO.
Exibir link para home no carrinho quando vazio - Caso carrinho esteja vazio, oferecer o link
para retornar para a página inicial.
Exibir informações de st no site - Caso usuário pessoa juŕıdica, informa se estará dispońıveis as
informações de Substituição Tributária.
Exibir campo DDI - Para cadastros de telefones do usuário, será também exibido o campo para
preenchimento de DDI, além dos campos de DDD e número do telefone.
Exibir sequencia dos dados - Informa se estará dispońıvel ao usuário a etapa de checkout que ele
se encontra, sendo elas (idenficação, carrinho, pagamento e conclusão).
Verificar CPF CNPJ unico - Valida se o CPF ou CNPJ já foi utilizado.
Vendedor Padrão do Site - Informa quem será o vendedor dos pedidos gerados no site.
Texto para Cliente não Aprovado - Caso o usuário esteja aguardando aprovação ou não tenha
sido aprovado, essa mensagem será exibida ao tentar efetuar a identificação no site.
Exibir botão de Download da tabela de preço ao logar - Informa se vai disponibilizar a
opção de efetuar o download da tabela de preços no site.
Ao logar redirecionar para a home - Informa se o usuário será direcionado a home ao se logar,
caso contrário será direcionado à página de dados cadastrais(Minha Conta).



Caṕıtulo 3

Configuração de Pedidos

Tendo em vista que o usuário já tem acesso ao conteudo total do site, é necessário definir de que
forma o usuário poderá comprar ou efetuar reservas pela página.

Operação permitida pelo site - Informa se o site permite compra, ou apenas cotação. *
Iniciar pedido como - Informa qual tipo de pedido será aberto ao inserir produtos no carrinho.
Concluir pedido como - Informa qual tipo de pedido será concluido ao terminar o processo de
checkout no site.
Enviar Cópia do E-mail de Pedido Para o Vendedor - Informa se o vendedor responsável
pelo pedido, receberá a cópia do e-mail de pedido que foi encaminhado ao cliente.
Exibir o Editar pra Uso Proprio - Exibe ou não o campo de uso próprio no carrinho de compras.
Exibir texto de Agradecimentos, ao finalizar pedido - Caso o usuário cliente finalize o
pedido, conclua o processo de checkout, será exibido uma mensagem de agradecimento na página de
conclusão.
Permite operação de venda direta - Informa se o site permitirá venda direta, ou seja, um
usuário gera pedido, para ser faturado para um cliente final.
* Configurações habilitadas somente para administrador
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Caṕıtulo 4

Configuração de Carrinho

O carrinho de compras é a página onde o usuário pode decidir mediante, as informações de total de
cada item e totalizador geral, se irá finalizar a solicitação, podendo também efetuar simulação de
frete e cupom de desconto.

Modelo de Exibição de Itens - Define o modelo de listagem dos itens e o layout da lista.

Modelo - Define o modelo de informações complementares e totalizador dos itens (Também inclue
opções do cálculo de frete e cupom de desconto).

Preencher quantidade - Define se para alterar quantidade de cada um dos itens o usuário deverá
selecionar um valor númerico ou preencher este valor manualmente.

Texto de Orientação do Frete - Informa o texto que será exibido para cálculo de frete.

Exibir Texto Frete - Informa o texto que será exibido após calcular o frete.

Exibir Calcular Frete - Informa se o carrinho permitirá o cálculo de frete. *

Exibir Valores - Informa se será exibido, além dos itens, os valores respectivos.

Exibir Valores com Desconto - Informa se deve exibir os valores com desconto ou somente os
valores originais.

Modelo de Exibição Valor com Desconto - Informa se como serão exibidos os valores com
desconto, se serão somente valores a vista, ou também valores parcelados, caso seja os dois se
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12 CAPÍTULO 4. CONFIGURAÇÃO DE CARRINHO

deverão ser exibidos em colunas diferentes ou não.
Texto Valor com Desconto - Define o texto informativo referente aos descontos.
Exibir popup de aviso quando quantidade digitada for superior a quantidade em estoque
- Informa via alerta caso o usuário tente utilizar uma quantidade no seu carrinho for maior que a
quantidade dispońıvel em estoque.
Exibir Código do Produto - Define se será disponibilizado o código do produto.
Exibir produto no site SEM quantidade - Define se será disponibilizado também no site
produtos sem quantidade em estoque.
Exibir imagens de sequencia de etapas do pedido destacadas - Permite a exibição das
etapas de pedido destacadas.
Bloqueia parcelamento caso produto não tenha cadastrado - Caso o produto não tenha um
parcelamento cadastrado ou valor de parcelas e número de parcelas seja zero, o site não irá exibir o
parcelamento.
Exibir Prazo de entrega de cada item - Informa o prazo de entrega de cada um dos itens.
Exibir Prazo de entrega TOTAL - Informa o prazo de entrega de total dos itens, neste caso, irá
utilizar o maior prazo de entrega diante dos itens que foram inseridos no carrinho.
* Configurações habilitadas somente para administrador



Caṕıtulo 5

Configuração de Frete

Dado o processo na página de carrinho de compras, como finalizado, o usuário terá que selecionar em
qual dos endereços cadastrados pretende receber a mercadoria, logo necessita consultar novamente as
formas de envio, de acordo com o endereço selecionado.

Texto Aviso Escolha de Frete - Permite exibir um informativo de orientação para escolha de
frete.

Cep de Origem - Informa o Cep de onde sairá as mercadorias.

Algoritmo de Cubagem Utilizado - Informa qual dos algoritmos será utilizado, entre
empilhamento ou espaço zero.

Qual a diferença entre empilhamento e espaço zero ?

O Empilhamento como sugere o nome se refere ao fato de tratar os produtos dentro de suas
respectivas embalagens de forma empilhada, independente de quanto o espaço está sendo realmente
aproveitado. Já o Espaço Zero trata os produtos com suas dimensões de forma literal, logo o
pedido em si, vai ser um aglomerado de dimensões, sendo assim, terá as dimensões reais dos
produtos calculadas.

Habilitar Retirar na Loja - Permite a opção para o usuário retirar as mercadorias diretamente na
loja f́ısica.

Habilitar Frete Expresso - Permite a opção de frete expresso, como uma forma de envio própria,
assim como entrega por Motoboy, por exemplo.
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14 CAPÍTULO 5. CONFIGURAÇÃO DE FRETE

Utilizar Simultaneamente WebService dos Correios e Base Local? - Permite a opção para
utilizar tanto as transportadoras cadastradas localmente, quanto com o cálculo dos Correios.

Utilizar WebService dos Correios? - Permite a opção de cálculo dos serviços de Correios.

Utilizar WebService da Jadlog? - Permite a opção de cálculo dos serviços da Jadlog.

Utilizar WebService da Jamef? - Permite a opção de cálculo dos serviços da Jamef.

Enviar com Aviso Recebimento? - Permite a opção de encaminhar para o usuário comprador,
um atestado de que foi recebido as mercadorias.

Entregar em Mãos Próprias? - Permite a opção para somente o usuário responsável pela compra
receber as mercadorias.

Utilizar dimensoes cubadas? - Permite a opção de utilizar as dimensões cubadas(Altura X
Largura X Comprimento).

Adicionar Dia(s) ao Prazo de Entrega - Informa se haverá dia(s) adicionais ao prazo de entrega
já retornado pela forma de envio, ou seja, além dos dias necessário para entrega, haverá um intervalo
adicional para que seja, por exemplo, separado as mercadorias.

Exibe prazo de entrega - Informa se será exibido os prazos de entrega ou somente os serviços e
seus respectivos valores.

Retirar na Loja

Texto a retirar - Informa o nome que será exibido no site, para esta forma de frete.

Prazo a retirar - Informa se existe um prazo para retirar na loja.

Frete Expresso

Titulo Tipo de Frete - Informa o nome que será exibido no site, para esta forma de frete.

Valida dimensões dos produtos? - Informa se terá que validar as dimensões dos produtos se
excederam os limites.

Faixas de CEP - Determina em quais locais haverá funcionamento dessa forma de envio. Clicando
no link em vermelho será exibido uma página de cadastro de faixas.

Nessa tela, você pode listar todas as faixas cadastradas, para incluir uma nova, basta clicar no .

É necessário informar uma descrição para a faixa de cep, o intervalo de faixa que esse local abrange,
valor correspondente e o prazo de entrega.
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Limite de Peso - Determina um limite de peso para essa forma de envio.

Limite de Altura - Determina um limite de altura para essa forma de envio.

Limite de Largura - Determina um limite de largura para essa forma de envio.

Limite de Comprimento - Determina um limite de peso para essa forma de envio.

Correios

Url Correios - Informa qual a URL de acesso ao Web Service dos Correios, por padrão, já estará
preenchida, não havendo necessidade de alteração.

Contrato Administrativo - Caso o usuário tenha um contrato já acordado com o Correios, deve
preencher o número do contrato para que seja consultado posśıveis descontos ou serviços adicionais,
quando calculado o frete no site.

Contrato Senha - Com o Contrato Administrativo já cadastrado, para ser autorizado, deve ser
preenchido também a senha deste contrato.

Envio por SEDEX? - Informa se autoriza o envio por SEDEX.

Código do Sedex Contratado - Informa o código do SEDEX que está no contrato.

Envio por SEDEX 10? - Informa se autoriza o envio por SEDEX 10.

Envio por E-SEDEX? - Informa se autoriza o envio por E-SEDEX.

Envio por PAC? - Informa se autoriza o envio por PAC.

Mensagem exibida de frete não calculado - Caso por qualquer motivo, não seja posśıvel o
cálculo do frete, será posśıvel exibir uma mensagem de erro.

Para que seja posśıvel controlar as encomendas e que não haja perda de objetos, o Correios
determina uma embalagem mı́nima, por padrão essas informações são disponibilizadas no próprio
site do Correios, entretanto, é posśıvel determinar que essas medidas mı́nimas, sejam maiores do que
a estipulada previamente.

Comprimento Minimo - Informa qual é o comprimento mı́nimo da embalagem em (cm). Padrão
do Correios, 16(cm).

Largura Minima - Informa qual é a largura mı́nima da embalagem em (cm). Padrão do Correios,
11(cm).

Comprimento Minimo - Informa qual é a altura mı́nima da embalagem em (cm). Padrão do
Correios, 2(cm).
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Jadlog

Url Jadlog - Informa qual a URL de acesso ao Web Service da Jadlog, por padrão, já estará
preenchida, não havendo necessidade de alteração.
CNPJ Da Sua Empresa - Informa o CNPJ da empresa contratante dos serviços.
Contrato Senha - Informa a senha do contrato.
Modalidade do Frete - Define a modalidade do frete contratado com a Jadlog.
Seguro do Frete - Define o tipo de seguro previsto.
Taxa de Coleta: (valor negociado com a jadlog) - Informa se o acordo com a Jadlog, prevê
um valor para a coleta das mercadorias.
Texto de Prazo de Entrega - Informa um texto para prazo de entrega da transportadora.

Jamef

Url Jamef - Informa qual a URL de acesso ao Web Service da Jamef, por padrão, já estará
preenchida, não havendo necessidade de alteração.
CNPJ Da Sua Empresa - Informa o CNPJ da empresa contratante dos serviços.
Código da Filial da Jamef que Irá Efetuar a Coleta - Informa o código da filial da Jamef que
prevê a coleta das mercadorias.
Estado da Filial da Jamef que Irá Efetuar a Coleta - Informa o estado da filiam da Jamef
que prevê a coleta das mercadorias.
Texto de Prazo de Entrega - Informa um texto para prazo de entrega da transportadora.



Caṕıtulo 6

Configuração de Pagamento

Para finalizar o processo de checkout basta que esteja configurado os pagamentos de forma a oferecer
ao usuário direto na página, todas as opções desejadas.

Ativa boleto - Disponibiliza a forma de pagamento boleto.
Ativa deposito - Disponibiliza a forma de pagamento depósito.
Ativa transferência - Disponibiliza a forma de pagamento transferência.
Ativa Cielo - Disponibiliza a forma de pagamento cielo.
Ativa pagseguro - Disponibiliza a forma de pagamento pagseguro.
Ativa Bcash - Disponibiliza a forma de pagamento bcash.
Ativa Mercado Pago - Disponibiliza a forma de pagamento mercado pago.
Ativa Itaú Shop Line - Disponibiliza a forma de pagamento Itaú shop line.
Ativa Paypal - Disponibiliza a forma de pagamento paypal.
Ativa pagamento contra entrega - Disponibiliza a forma de pagamento contra entrega. Neste
caso, o usuário tem a possibilidade de efetuar o pagamento no ato de recebimento.
Preço base para parcelamento - Informa qual será o preço que será parcelado, o preço com
desconto ou sem desconto.
Ativa parcelamentos sem juros - Permite o parcelamento sem juros.
Gerar pagamentos no site - Informa se será efetuado a seleção de pagamento no site.
Enviar Boleto por e-mail - Ao finalizar o checkout, o usuário receberá um e-mail de confirmação
e junto à ele, seguirá um boleto.
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18 CAPÍTULO 6. CONFIGURAÇÃO DE PAGAMENTO

Boleto

Titulo Aba Boleto - Informa qual é o t́ıtulo da forma de pagamento na aba do site.

Forma de Pagamento - Informa qual é a forma de pagamento cadastrada no sistema
correspondente, caso esteja habilitado a opção B2B, não será necessário preenchimento, pois todas as
formas de pagamento dispońıveis, estarão aptas a seleção no site.

Desconto - Define um desconto para essa forma de pagamento no site.

Valor Mı́nimo - Define o valor mı́nimo do carrinho de compras para que possa ser selecionado essa
forma de pagamento.

Valor Taxa - Informa qual é o valor de taxa do boleto.

Texto de orientação sobre a taxa do boleto - Informa o usuário referente a taxa de boleto.

T́ıtulo de orientação sobre o boleto - Define um t́ıtulo de orientação sobre essa forma de
pagamento.

Depósito/Transferência

Titulo Aba Depósito/Transferência - Informa qual é o t́ıtulo da forma de pagamento na aba do
site.

Forma de Pagamento - Informa qual é a forma de pagamento cadastrada no sistema
correspondente, sendo 5 opções para cada um (cinco para Depósito e cinco para transferência).

Desconto - Define um desconto para essa forma de pagamento no site.

Valor Mı́nimo - Define o valor mı́nimo do carrinho de compras para que possa ser selecionado essa
forma de pagamento.

Texto de orientação de depósito - Instrui o usuário a utilizar o depósito.

T́ıtulo de orientação sobre o depósito/transferência - Define um t́ıtulo de orientação sobre
essa forma de pagamento.
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Cielo

Titulo Aba Cielo - Informa qual é o t́ıtulo da forma de pagamento na aba do site.

Forma de Pagamento - Informa qual é a forma de pagamento cadastrada no sistema
correspondente, caso haja várias formas de pagamento é posśıvel deixar vazio e preencher na
operadora.

Operadora - Informa qual é a operadora que carrega as formas de pagamento no sistema.

Número do Estabelecimento - Informa qual é o número do estabelecimento, tal informação a
própria Cielo disponibiliza.

Chave Cielo - Informa qual é a chave da cielo, tal informação a própria Cielo disponibiliza.

Receber dados do cartão - Define se o usuário irá preencher os dados no próprio site ou será
redirecionado ao site da Cielo.

Juros Ao Mês - Atribui o juros diretamente no valor dos produtos.

Parcela Mı́nima - Informa o valor mı́nimo de uma parcela.

Desconto - Define um desconto para essa forma de pagamento no site.

Ativar Cielo Produção - Define como funcionamento em produção para a Cielo.

Codigo Integração Clear Sale - Permite integração com ferramenta Clear Sale, tal configuração
irá permitir a utilização da funcionalidade de análise de riscos e posśıveis fraudes pela Cielo, a
cobrança da ferramenta é feita por consulta e deve ser validada diretamente com a Cielo.

Texto de orientação para Cartão de Crédito - Instrui o usuário a utilizar a operação por
cartão de crédito.

T́ıtulo de orientação sobre o Cartão de Crédito - Define um t́ıtulo de orientação sobre essa
forma de pagamento.

Ativar validacao por ip e limite de erros na transação - Informa se a operação terá validação
de acordo com o número de tentativas de um determinado IP.

Quantidade limite de erros por ip na transação - Atribui uma quantidade tentativas posśıveis
no IP de acesso para a mesma transação.
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Texto quando limite ultrapassado - Informa uma mensagem de erro caso o limite de tentativas
tenha sido excedido.

PagSeguro

Titulo Aba pagseguro - Informa qual é o t́ıtulo da forma de pagamento na aba do site.

Abrir em Outra Aba - Para efetuar o pagamento por pagseguro, é necessário acesso ao site
próprio da operadora, para isso é posśıvel configurar se o site será carregado em uma nova aba do
navegador ou na mesma aba que está sendo feito a compra.

Forma de Pagamento - Informa qual é a forma de pagamento cadastrada no sistema
correspondente.

Email de Cobrança - Informa qual é o e-mail responsável pelo acompanhamento financeiro dos
pagamentos do pagseguro.

Url Pagamento - Informa qual é a Url de pagamento para o pagseguro, informação que é posśıvel
obter com o próprio pagseguro.

Url Verificação - Informa qual é a Url de verificação do pagseguro, informação que é posśıvel obter
com o próprio pagseguro.

Url Frete - Informa qual é a Url de cálculo de frete no pagseguro, informação que é posśıvel obter
com o próprio pagseguro.

Token - Informa qual é o token do pagseguro, informação que é posśıvel obter com o próprio
pagseguro.

Número parcelas - Define a quantidade de parcelas.

Desconto - Define um desconto para essa forma de pagamento no site.

Parcela Mı́nima - Informa o valor mı́nimo de uma parcela.

T́ıtulo de orientação sobre o pagseguro - Define um t́ıtulo de orientação sobre essa forma de
pagamento.

Paypal

Forma de Pagamento - Informa qual é a forma de pagamento cadastrada no sistema
correspondente.
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Ambiente - Define se o paypal está sendo homologado ou se já está para funcionamento em
produção.
Versão - Informa qual é a versão que está sendo utilizado para efetuar o pagamento por essa forma
pelo site, previamente será carregado.
Usuário - Informa qual é o usuário do Paypal.
Senha - Informa qual é a senha do Paypal.
Assinatura - Informa a assinatura do Paypal.


