
Funcionalidades
Plataforma de 

E-commerce Ceicom



A Plataforma de E-commerce 
Ceicom, é desenvolvida a partir da 
tecnologia Magento 2. Esse 
sistema possui inúmeras 
funcionalidades, ideais para 
turbinar suas vendas. Conheça 
cada uma delas!



Marketing e Analytics

• Newsletter Popup & Popup de 
abandono;
• Avaliação de produtos e 
classificação;
• Google Analytics Enhanced 
Ecommerce;
• Instagram Widget;
• Defina preços promocionais 
para lojas, categorias 
específicas ou produtos;
• Adicionar novos atributos aos 
perfis de clientes para criar 
segmentos mais sofisticados;
• Defina preços multicamadas 
para descontos por quantidade 
(Tier Price);
• Ofereça frete grátis e 
porcentagem, valor fixo e 
compre X obtenha Y descontos 
grátis;
• Produtos relacionados, up-sells 
e cross-sells;
• Catálogo de preços 
promocionais com a capacidade 
para restringir lojas, categorias 
ou produtos;
• Cupons flexíveis (regras de 
preços) com habilidade para 
restringir lojas, grupos de 
clientes, horários, período, 
produtos e categorias;

• Gerar um conjunto de códigos 
de cupom exclusivos para cada 
promoção, e exportação da lista 
de códigos para distribuição 
off-line, e-mail, boletins;
• Preços de vários níveis para 
descontos de quantidade;
• Capacidade de criação de 
regras de promoção, com mais 
de 1000 critérios;
• Gerenciamento de banners 
promocionais;
• Página de destino para 
categorias;
• Grupos de clientes;
• Pacotes de produtos;
• Produtos vistos e comparados 
recentemente;
• Ferramenta promocional de 
novos itens;
• Carrinho de compras 
persistente;
• Opções de envio grátis;
• Gestão do boletim informativo
(Newsletter);
• Enviar listas de desejos por 
e-mail.
• Feed XML de Produtos;
• Mailchimp;
• Google TAG Manager



SEO

• Google XML Sitemap;
• Seo Reescrita de Títulos;
• Rich Snippets (Schema.org 
Structured Data);
• Crie URLs amigáveis para 
mecanismos de pesquisa;
• Assuma o controle total de URLs, 
com reescritas de URL
• Canonical Tag;

• Meta-informação para produtos, 
categorias e páginas de conteúdo;
• Página de termos de pesquisa 
popular gerada automaticamente.
• 100% motor de pesquisa 
amigável;

Administração da Loja

• Controle vários sites e lojas de 
um painel de administração;
• Funções do sistema de 
permissão de administração e 
usuários;
• Suporte para vários idiomas e 
moedas. API de serviços da Web 
para facilitar integração entre a 
Boost e Aplicações de
terceiros;
• Importação e exportação de lote 
de catálogo e Informação ao 
Cliente;
• Sistema de gerenciamento de 
conteúdo para páginas 
informativas e de destino;
• Funcionalidade CAPTCHA;
• Templates E-mails 
Transacionais; 

• Registrar ações de todos ou de 
usuários administradores 
específicos;
• Mantenha os detalhes do log por 
um período de tempo predefinido;
• Rastrear todas as tentativas de 
login de back-end;
• Visualizar o histórico de visitas 
da página;
• Regras para método de 
pagamento;
• Visualização simplificada de logs;
• Navegação autenticada.
• Acompanhe todas as ações de 
back-end realizadas pelos 
administradores da loja;



Checkout
• Pagamento de uma página; 
Checkout em duas etapas;
• Checkout de clientes e checkout 
com conta - usar o livro de 
endereços;
• Opção para criação de conta no 
início de checkout;

• Suporte de segurança SSL para 
pedidos em ambos: front-end e 
back-end;
• Carrinho de compras salvo;
• Guest Checkout - Compra sem 
criar conta.

CMS
• Solução completa de Blog;
• Sistema de gerenciamento de 
conteúdo para páginas 
informativas e de destino;

• CMS Block com agendamento e 
targeting.

Gestão de Catálogo
• Cadastro de vários tipos de 
produtos;
• Crie diferentes tabelas de preço 
para grupos de clientes;
• Produtos virtuais;
• Produtos para download / digitais 
com amostras;
• Conjuntos de atributos para 
criação rápida de produtos de 
diferentes tipos de itens;
• Gerenciamento de inventário 
com pedidos sem estoque, 
quantidades mínimas e máximas;

• Atualizações em lote para 
produtos no painel de 
administração;
• Redimensionamento automático 
de imagem e marca de água;
• Regras de preços avançadas e 
suporte para preços especiais;
• Criação de termos de pesquisa 
para melhor resultado;
• Campos personalizados para 
produtos;
• Otimizador de imagens;
• Múltiplos estoques;
• Calculadora por metro quadrado



Fidelização de Clientes
• Painel de conta;
• Catálogo de endereços com 
endereços;
• Lista de desejos com capacidade 
para adicionar comentários;
• Status do pedido e histórico;
• Recompra fácil;
• Itens comprados recentemente;
• Endereço de cobrança e envio 
padrão;
• Gerenciamento de assinatura de 
boletim;
• Gestão de comentários 
realizados;
• Produtos para download / 
digitais;.
• Formulário de contato;

• Aprovação de cadastro de 
clientes.
• Crie e edite pedidos no painel de 
administração;
• Painel de cliente completo;
• Histórico de pedidos com 
atualizações de status;
• Acompanhamento de pedidos a 
partir da conta;
• E-mail de redefinição de senha 
do front-end e painel de 
administração;
• E-mails de atualização de 
pedidos e contas;
• E-mails transacionais 
customizáveis (para agências).

UX
• Banner Slider e OWL Carousel;
• Lista de Desejos Ajax e 
Compartilhamentos;
• Login Social;
• Vistos Recentemente Advanced;
• Product Labels (Stickers);
• Ordenação Avançada de 
Categorias;
• Filtros de Categorias com Ajax;
• Busca com Autocomplete 
Elasticsearch;
• Rolagem Infinita;

• Página de Sucesso de Venda 
Otimizada;
• Mega Menu;
• Ajax Cart & Quick View;
• Full Page Scroll;
• Tabs Personalizadas Página do 
Produto;
• Navegação em camadas / 
facetada para filtragem de 
produtos em categorias e 
resultados de pesquisa;



• Ferramenta de bloco estático 
para criar categoria páginas de 
destino;
• Mini Cart Otimizado;
• Produtos vistos recentemente;
• Números de termos de pesquisa 
populares;
• Lista de produtos em formato de 
grade ou lista navegação de 
produtos;
• Múltiplas imagens por produto;
• Capacidade de zoom da imagem 
do produto;
• Produtos relacionados e upsell;
• Disponibilidade do estoque;

• Seleção de opção de produto;
• Exibição de produtos agrupados;
• Adicionar à lista de desejos;
• Enviar para um amigo com 
e-mail;
• Compartilhar no Facebook;
• Aceitar mensagens de presente 
por pedido e por item;
• Carrinho de compras com 
estimativas de transporte;
• Rastreamento de pedidos no 
painel do cliente;
• Breadcrumbs
• Lazy Load Produtos e Imagens.

Atendimento de Pedidos
• Ver, editar, criar e cumprir ordens 
do painel de administração;
• Crie uma ou várias faturas, 
remessas e notas de crédito por 
pedido para permitir a divisão;
• Compras assistidas - 
representantes e outros usuários 
administrativos são capazes de 
gerenciar produtos e cupons em 
carrinho de compras e listas de 
desejos dos clientes, através do 
painel do administrador;

• Personalização dos status de 
pedido;
• Recriar pedidos para clientes no 
painel de administração;
• Notificações por e-mail de 
pedidos;
• Personalização dos e-mails 
transacionais.



Layout e Temas

• HTML5 móvel (pré-integrado);
• Crie rapidamente e facilmente 
uma loja otimizada para 
dispositivos móveis, para que os 
clientes possam comprar 
mesmo quando estão em 
movimento. Esta interface móvel 
usa tecnologia HTML5 e suporta 
iPhone, Android e Mobile Opera 
navegadores;
• Recursos de mídia específicos 
do dispositivo para áudio e vídeo 
do Vimeo e Youtube;
• Pesquisa e exibição com 
autocomplete;
• Pinch, multi-touch e imagens 
de escala;
• Deslizamento fácil entre as 
imagens do produto;

• Design responsivo;
• Inclui todos os principais 
fluxos, tipos de produtos e 
recursos;
• Oferece benefícios SEO 
usando o Google, abordagem 
preferida para otimizar o celular 
nos sites;
• 2 modelos de Home Pages;
• 4 modelos de página de 
produto;
• 8 modelos de página de 
categoria;
• 4 modelo de headers;
• 4 modelos de footer.
• Recursos de zoom;
• Capacidades de venda 
cruzada e up-sell;




