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Setup Adena
Layout Padrão
Adaptação de layout para as cores e logo do cliente

Campos personalizados
Cria campos adicionais ao cadastro de clientes

Cadastro de usuários
Dividido em níveis de acesso e permissão - gerente, marketing, suporte

Informações da loja
Título geral, informações de contato, endereço e CNPJ
titulo de e-mails
Configurador de página inicial - permite ordenar os produtos da home visualmente
Controle de Cache

Google
Configurações de SEO da loja e por produto

Pagamento
Gateway da Pagamento - todas as bandeiras, cartão protegido, pagamento com 2 cartoes e
boletos
Parcelamento customizado para determinados produtos
Pagamento customizado - que fogem do padrão do e-commerce (pagar na loja, na entrega etc)
Análise de risco (Clear sale e Fcontrol)

Entregas
Tabelas dos Correios e Transportadoras (Pretti, TA, Rapidão Cometa, Jadlog, Tam Cargo e Azul
Cargo)
Possibilidade de restringir áreas e linhas de entrega
Configurar entregas personalizadas - motoboy/bike etc

Mensagens
Mensagens configuráveis para pedidos
Notificações ao cliente / afiliados
Configuração de mensagens automáticas

Integração
ERPs | Ferramentas de SEO do google
Comparadores de preço - Bondfaro | Buscapé | Google Shopping | Já cotei

	
  

	
  

	
  

(27)	
  3026-‐0264	
  

Gerenciamento de Conteúdo
Publicação de CMS | Grupos de CMS | Editor de Tema - CSS/HTML

Catálogo
Cadastro e Fotos ilimitados
Gestão de categorias e sub categorias
Produtos com Estoque mínimo
Propriedades de produto - tamanho, voltagem, etc
Tipos de produtos diferenciados - peças, roupas, produtos digitais
Configurações de produto - campo livre para gravação, bordado etc
Gestão de marcas|Gestão de embalagem para presente
Criação de conjuntos

Gestão de clientes
Cadastro de clientes ilimitado
Possibilidade do operador logar como cliente - para televendas
Notificação de estoque
Contatos e respostas deles a partir da plataforma
Comentários em produtos com moderação ou não

Marketing
Criar promoções em: produto, categoria, marca, serviço de entrega e carrinho | Cupons de
desconto - com gerador de código automático
Inserção e gerenciamento de banner | Gerenciamento de mini-banner

Relatórios
Clientes |Pedidos | Produtos | Marketing

Plugins
Funcionalidades facilmente ativadas na plataforma, mediante contratação.
Clube de compras;
Programa de afiliados e parceiros;
Gestão de Carrinhos Abandonados;
Assinatura de produtos;
Atualização automática de boletos (Caso o cliente utilize o serviço da Nexxera);
Box de seleção de SKU;
Integração com marketplace Extra;
Navegação com filtros;
Serviços;
Personalização de produto;
Avaliação de produto avançada;
Integração com ERP sob medida;
Busca Inteligente

