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12.1.

1.

Primeiros passos
Para que você possa gerenciar os arquivos do e-commerce, a Pennacorp
desenvolveu uma ferramenta para facilitar no processo de integração das
imagens e informações. Para inserir as informações, vamos na url do site
/admin,
Exemplo:
https://www.ecomerce.pennacorp.com.br/admin
Para acessar a página de admin é necessário acessar com o mesmo Login
e senha de acesso ao sistema Icarus, e o acesso é liberado apenas para
usuários autorizados.

2.

Ativando o produto no e-commerce

Para que o produto apareça no e-commerce é necessário que ele atenda os requisitos
abaixo:

O produto deve possuir:
Código de Barras, Observação, Altura, Largura, Comprimento e Peso Bruto,
cadastrados em: Tabelas > Produto > Embalagem e ativá-lo em: Tabela > Produto
> Impostos.

Na aba de observação é possível utilizar formatação de texto, com negrito,
sublinhado, itálico, link, alinhamento de texto, númeração, etc.
Essa informação será exibida nas caracteristicas principais do produto.

Informações do Produto na página inicial (Vitrine de Produtos)

3.

Imagens:
Todas as imagens informadas nesta documentação possuem como

unidade de medida o pixel.

Obs: Recomendamos a utilização de algum software ou até mesmo site de tratamento
de imagem, para que as mesmas não fiquem muito pesadas, geralmente a imagem é
comprimida, desta forma é reduzido o tamanho do arquivo sem que ocorra a perda de
qualidade.
Caso você não disponha de um software ou conheça algum site com este
recurso, indicamos o TinyPNG (https://tinypng.com/).
Para utilizá-lo, basta arrastar as imagens que deseja realizar a compressão,
para o local indicado, conforme imagem abaixo:

Ou a utilização do CANVA (https://www.canva.com/ ), site que ajuda a transformar as imagens
nos tamanhos adequados, e também consegue comprimir as imagens. Além disso, ele ajuda na
criação de logos, banner, etc

3.1.

Produtos

Dimensão: 1000 x 1000 (largura x altura).
Formatos compatíveis: JPG ou PNG

Para que o zoom funcione de forma adequada nas imagens dos produtos, é
necessário que as imagens possuam as dimensões: 1000 x 1000 (largura x altura) ou
superior, contanto que seja um quadrado (os quatro lados devem possuir a mesma
dimensão).

Quando adicionamos as imagens dos produtos através da tela Admin, localizada
admin/dashboard, configuração de produtos

3.1.1. Incluindo imagens aos produtos:
Quando fazemos a inclusão das fotos pela tela de Admin , para subir as imagens
de um produto basta pesquisar ele, clicar no botão de upload, e você pode subir até 9 imagens
por produtos.

3.1.2. Uploud em Lote das imagens
È possível fazer Upload em Lote das imagens, e para isso as imagens precisam ter
os nomes iguais aos produtos cadastrados no sistema.

Exemplo:
Código do produto 0001, e o nome do arquivo 00001 (pode usar a extensão JPG ou PNG)
00001.jpg,
00001[2].jpg,
00001[3].jpg,
00001[4].jpg

4.

Categorias

As categorias do nosso eCommerce são os mercados em que o produto se encontra
cadastrado no icarus.
Assim que a categoria é disponibilizada no ICARUS ela fica ativa no Admin,
e só precisa clicar no nome da categoria e fazer o Uploud das imagens
Dimensão: 80 x 80 (largura x altura).
Formatos compatíveis: JPG ou PNG

4.1 Sub Categorias
Agora é possível definir subcategorias para os produtos do ecommerce, facilitando a
pesquisa do cliente no seu site, as subcategorias podem ser criadas e definidas de acordo com
tipo do seu produto, você pode criar até 3 tipos de categorias, para classificar no produto.

Para criar suas subcategorias, basta acessar a tabela auxiliar, que está localizado no menu
de administração/auxiliar com o código SUBCAT. Você pode criar até 3 novas subcategorias,
para classificar no seu produto.

No exemplo acima, as categorias foram criadas como: TIPO, MARCA e
MATERIAL.
Após a definicção das categorias, e suas opções de filtro, é preciso definir a
subcategori em cada produto, escolhendo como o seu cliente pode filtrar o seu produto:

No eCommerce o seu cliente visulizará da seguinte forma, categorias e sub categorias;

5.

Banner

Dimensão: 1350 x 415 (largura x altura).
Formatos compatíveis: JPG ou PNG

Para adicionar as imagens que irão aparecer no banner, é necessário que as
imagens possuam as dimensões: 1350 x 415 (largura x altura), caso ela possua uma
altura maior, o e-commerce irá reduzir a altura dela na exibição para 415 de forma
automática.
A tela do Admin te traz a facilidade de organizar a ordem que você deseja que
as imagens apareçam, apenas clicando em cima da imagem e arrastando para o local
desejado.
É possível incluir até 9 imagens de uma vez.

Também temos a opção de adicionar link de direcionamento em seu banner,
basta clicar em cima da imagem do banner e adicionar para qual link você deseja que
seu cliente seja redirecionado.

6.

Marcas:

No e-commerce é possível adicionar as marcas de carros que a loja trabalha.
Elas ficarão destacadas na tela inicial (home).

6.1.

Como funciona:
As imagens adicionadas à seção marcas (na tela inicial), não são só

ilustrativas, mas também servem de filtro para que o consumidor busque os produtos
de uma determinada marca. Basta clicar na imagem e o e-commerce ira buscar pelo
nome da imagem por todos os produtos que possuem esta marca cadastrada na
tabela de aplicação do Sistema Icarus.

Para adicionar as marcas pela tela de admin é muito simples, basta salvar a
imagem com o nome da marca correspondente e arrastar para o campo mostrado
abaixo:

Exemplo:

Ao clicar na imagem da GM, o nosso e-commerce de teste irá retornar:
Imagem no servidor do e-commerce;

Resultado ao clicar na imagem da GM;

7.

Fábricas:
É possível adicionar as fábricas que a sua empresa trabalha no eCommerce,

elas irão ficar na destacadas na tela inicial (home).

As imagens adicionadas à seção “fábricas” (na tela inicial), não são só
ilustrativas, mas também servem de filtro para que o consumidor busque os produtos
de uma determinada fábrica (fornecedor). Basta clicar na imagem e o e-commerce irá
buscar por todos os produtos que estiverem amarrados a Fábrica pesquisada, na aba
de PRODUTO X FORNECEDOR do Sistema.
Para adicionar as marcas pela tela de admin é muito simples, basta pesquisar o
nome do fornecedor que deseja adicionar a imagem e selecionar a imagem do seu
computador:

8.

Novidades
No e-commerce é possível exibir os produtos recém-cadastrados ou de acordo

com a quantidade de dias cadastrados no e-commerce.

8.1.

Como configurar
No menu de Configurações do ADMIN, informe a quantidade de dias após o

cadastro, que o produto deve ser considerado como Lançamento.
Os produtos que forem cadastrados dentro desse período, serão exibidos na aba de
Novidades automaticamente:

No e-commerce, vai aparecer desta forma:

9.

Promoção
No e-commerce os produtos em promoção possuem uma seção especial para

eles, sendo estes exibidos na home.
Para que os produtos possam ser exibidos na seção de promoção, basta que o
item esteja com a promoção ligada no Sistema Icarus.

10.

Produtos relacionados
É possível exibir os produtos que estão relacionados a um item, para oferecer

ao cliente os produtos que podem compor seu carrinho de compra.
Na tela de produtos do Sistema Icarus é possível cadastrar os produtos que são
relacionados ao produto principal, conforme exemplo abaixo:

No e-commerce, vai aparecer desta forma:

11.

Filtros
Os filtros são definidos de acordo com a Família e Mercado (categoria).

Além desses filtros o e-commerce ainda oferece a possibilidade de refinar ainda mais
a sua busca através do preço.

12.

Paginas no Menu ADMIN /admin/dashboard

12.1. Quem Somos:

É importante registrar a história da empresa ou um resumo da mesma,
através da /admin/dashboard e assim os clientes, possam conhecer um pouco
mais sobre a empresa.
Sugerimos que nestas informações seja incluído:
− Ano de Fundação.
− Ramo de atuação.
− Se os produtos são nacionais e importados.

12.2. Representantes

É uma novidade que integramos ao nosso e-commerce, onde você pode adicionar todos
Os representantes externos que fazem parte da empresa, direcionando por localidade.
Além de ter um espaço para personalizar a mensagem para quando os clientes acessarem
sua pagina.

12.3. Políticas de Trocas e Devoluções:

É necessário que você insira como a empresa procede quando um produto
apresenta alguma falha ou até mesmo quanto à questão de devolução por
arrependimento, conforme o CDC (Código de Defesa do Consumidor), ou seja,
informar todos os passos que o consumidor deve seguir para que possa prosseguir
com a Troca ou até mesmo a Devolução da compra.
Algumas idéias que podem ser informadas:
− Se existe alguma análise para assim prosseguir com a Troca / Devolução e
quanto tempo dura a análise.
− Se existe a opção de devolução parcial.
− Prazo para a realização do estorno (em caso de devolução).
− Prazo para o envio de um novo produto (em caso de trocas).

12.4. Política de Pagamento
Através da admin/dashboard é feito o cadastro das forma de pagamentos, é
necessário que você informe as formas de pagamento aceitas e como elas
funcionam, além de informar como é realizada a contagem do prazo de entrega.

Exemplo:

12.4.1. Boleto:
O boleto bancário poderá ser pago na agência bancária de sua preferência,
ou pela internet, até a data do vencimento, sem necessidade de envio do
comprovante de pagamento.
Como funciona a confirmação do pagamento (etapas) e o prazo de
confirmação: Boletos pagos até às 17h serão confirmados na manhã do próximo
dia útil, após este horário somente na manhã do segundo dia útil.
Boletos pagos no final de semana terão os pagamentos confirmados somente na
segunda-feira caso não seja feriado bancário.

12.4.2. Cartão de Crédito:
As compras efetuadas por meio de cartão de crédito, o pedido fica sujeito à
aprovação da administradora do cartão.
Caso não seja possível concluir a compra, o cliente será informado por e-mail
cadastrado no sistema

Obs.: Essas são apenas alguns exemplos para que possam ser usados como
uma orientação na hora de criar a sua própria política. É importante que a
política reflita a imagem da empresa e representa aquilo que mais a empresa
valoriza.

11.2.3. Pix:

A configuração é feita diretamente em sua conta do Mercado Pago, lá você
cadastra a sua chave (QrCode), para habilitar o recebimento via PIX.
Após configurar no mercado pago, basta ativar a opção do PIX no menu do
ADMIN.

13.

Configurações

No menu de Configurações, a própria empresa tem liberadade de personalizar as informações
da Loja. Fazendo alterações da empresa como e-mail, páginas e cor que desejar.
13.1. Na aba Empresa você tem autonomia em preencher todas as informações que sejam
necessárias sobre a empresa como:
● Título
● Razão social
● CNPJ
● Endereço
● Redes sociais

13.2. Na aba de Email é preciso preencher as configurações do email da empresa.
Ele será utilizado para enviar os e-mails aos clientes sobre a atualização dos pedidos.

13.3. O seu cliente receberá emails de acordo com as etapas do pedido:


Boas vindas: quando o cliente se cadastra no eCommerce;





Pedido confirmado: quando o cliente realiza a compra;

Pagamento aprovado: quando o pagamento é aprova em cartão de crédito, pix ou boleto:





Nota fiscal emitida: Envio da nota para Sefaz através do Sistema Icarus;

Pedido entregue: quando o usuário preencher a data de entrega do faturamento no Icarus:

14.

Na Aba de Páginas, é possível selecionar quais informações ficaram visíveis na tela

principal do seu e-commerce e também pode adicionar links personalizados de redirecionamento em
seu site:

15.

Na aba cores, é possível personalizar as cores do site:

16.

Na aba da empresa temos a ferramenta Gera Sitemap. Ela serve para mapear todos

os links da loja, contendo os produtos e suas descrições, para melhorar o ranqueamento do seu site
nos sites de buscas como Google. É importante utiliza-la sempre que um grande número de itens
novos forem anunciados, para adicionar os produtos novos no mapeamento e ajudar os mecanismos
de buscas.
16.1. Ainda na aba de página temos a descrição, ela serve como palavras chaves para
pesquisas dos clientes no google.

17.

Logotipo

Para adicionar os logotipos, acesse a pagina de configurações, e escolha os arquivos em
formato .JPG ou .PNG:



O logo cabeçalho será exibido na página principal, ao lado do campo da pesquisa:



O logo rodapé será exibido no final da página:



O Favicon é o logo exibido na guia do navegador:

