
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Walace Vagner Oliveira 

 

 

Passo a Passo das 
Ferramentas 
Demonstradas no 
Treinamento do 
Sistema Webvenda 
Revisão 1.0 
 



 
 

 

Webvenda – Rua da Bahia, 1033 - 6º andar – Centro 

Belo Horizonte - MG - 30160-905 - PABX/FAX: (31) 3237-8500 

E-mail: atendimento@webvendas.com.br  2

CONTEÚDO: 
 

1 Guia Rápido – Sistema Webvenda .............................................................................................................................................. 4 

1.1 Meu Site .................................................................................................................................................................................. 4 

1.2 E-commerce ............................................................................................................................................................................ 4 

1.3 Televendas .............................................................................................................................................................................. 4 

1.4 Marketing ................................................................................................................................................................................ 4 

1.5 Relatórios ................................................................................................................................................................................ 4 

2 Meu Site ...................................................................................................................................................................................... 5 

2.1 Clientes (Novo)........................................................................................................................................................................ 5 

2.2 Colaboradores ......................................................................................................................................................................... 7 

2.2.1 Adicionar um novo colaborador ............................................................................................................................................. 7 

2.2.2 Agora defina as permissões de acesso ................................................................................................................................... 9 

3 E-Commerce .............................................................................................................................................................................. 10 

3.1.1 Departamento ....................................................................................................................................................................... 10 

3.1.2 Fabricantes ............................................................................................................................................................................ 12 

3.1.3 Produtos ................................................................................................................................................................................ 13 

3.1.4 Controle de Estoque ............................................................................................................................................................. 30 

3.2 Loja Virtual ............................................................................................................................................................................ 31 

3.2.1 Embrulho para Presente ....................................................................................................................................................... 31 

3.2.2 Logística ................................................................................................................................................................................. 32 

3.2.3 Destaques .............................................................................................................................................................................. 37 

3.2.4 Controle de Vendas .............................................................................................................................................................. 37 

3.2.5 Grupos Promocionais ............................................................................................................................................................ 43 

3.2.6 Cupons de Desconto ............................................................................................................................................................. 45 

3.2.7 Opiniões de Produtos ........................................................................................................................................................... 47 

3.2.8 Gestão de Iconografia ........................................................................................................................................................... 49 

3.2.9 Desconto À Vista ................................................................................................................................................................... 50 

3.2.10 Desconto por valor de compra ......................................................................................................................................... 51 

3.2.11 Carrinhos Abandonados ................................................................................................................................................... 52 

3.3 Integração ............................................................................................................................................................................. 53 



 
 

 

Webvenda – Rua da Bahia, 1033 - 6º andar – Centro 

Belo Horizonte - MG - 30160-905 - PABX/FAX: (31) 3237-8500 

E-mail: atendimento@webvendas.com.br  3

3.3.1 Produtos com Cadastro Incompleto ..................................................................................................................................... 53 

3.3.2 Importar Imagens de Produtos ............................................................................................................................................ 54 

3.3.3 Importação de Produtos ....................................................................................................................................................... 55 

3.3.4 Importação de Estoque ......................................................................................................................................................... 56 

4 Televendas ................................................................................................................................................................................. 57 

4.1 Conhecendo a ferramenta de Televendas ........................................................................................................................... 57 

4.1.1 Painel Resumo ...................................................................................................................................................................... 58 

4.2 Habilitando Permissões ........................................................................................................................................................ 58 

4.3 Configurar Percentual de Desconto aos Colaboradores ...................................................................................................... 58 

4.4 Efetuando uma Televenda .................................................................................................................................................... 59 

4.4.1 1º Passo – Cadastro de Clientes / Identificação do Cliente ................................................................................................. 59 

4.4.2 2º Passo – Selecionar os Produtos para Televenda ............................................................................................................. 61 

4.4.3 3º Passo – Definir o Frete e Conceder Descontos ................................................................................................................ 61 

4.4.3.1 Utilizando um cupom de desconto existente .................................................................................................................. 62 

4.4.3.2 Gerando Um Cupom de Desconto em R$ (Valor Absoluto) no ato da Televenda .......................................................... 62 

4.4.3.3 Gerando Um Cupom de Desconto em % (Porcentagem) no ato da Televenda .............................................................. 63 

4.4.3.4 Gerando Um Cupom de Desconto para Frete Grátis no ato da Televenda .................................................................... 63 

4.4.4 4º Passo – Definir a Forma de Pagamento ........................................................................................................................... 64 

4.4.5 Conclusão da Venda .............................................................................................................................................................. 64 

4.5 Resumo Televendas e 2ª via do Boleto ................................................................................................................................ 65 

5 Marketing .................................................................................................................................................................................. 66 

5.1 Banners ................................................................................................................................................................................. 66 

6 Relatórios .................................................................................................................................................................................. 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Webvenda – Rua da Bahia, 1033 - 6º andar – Centro 

Belo Horizonte - MG - 30160-905 - PABX/FAX: (31) 3237-8500 

E-mail: atendimento@webvendas.com.br  4

1  GUIA RÁPID O –  S IS TEMA WE BVENDA  
 

1.1 MEU S ITE  
 
Clientes(NOVO!): Permite alterar os dados cadastrais dos clientes. 
Colaboradores: Permite cadastrar e delegar permissões aos usuários do sistema. 
 

1.2 E-COMM ER CE  
 
Departamentos: Permite Criar / Alterar / Excluir os departamentos, categorias e subcategorias. 
Fabricantes: Permite Criar / Alterar / Excluir os fabricantes. 
Produtos: Permite Criar / Alterar / Excluir os produtos. 
Controle de Estoque: Permite adicionar e remover estoque dos produtos. 
Logística: Permite habilitar / desabilitar os meios de envio do portal e definir algumas opções de frete grátis. 
Destaques: Permite criar / alterar / remover vitrines da página inicial e também controlar os produtos exibidos. 
Controle de Vendas: Permite administrar as vendas efetuadas. 
Grupos Promocionais: Permite criar campanhas promocionais (Preço De: e Por:). 
Cupons de Desconto: Permite gerenciar cupons de desconto destinados aos clientes do portal. 
Opiniões de Produtos: Permite gerenciar as opiniões de produtos emitidas pelos clientes. 
Gestão de Iconografia: Permite gerenciar ícones exibidos nos produtos. 
Desconto à vista: Permite uma alteração em massa do campo de desconto à vista no cadastro dos produtos. 
Desconto por Valor de Compra: Permite configurar um desconto a partir de um determinado valor, independente 
da forma de pagamento. 
Carrinhos Abandonados: Permite listar e recuperar os carrinhos abandonados pelos clientes. 
Produtos Com Cadastro Incompleto: Permite visualizar os produtos que contenham cadastro incompleto de 
acordo com o filtro selecionado. 
Importar Imagens de Produtos: Permite importar imagens para os produtos cadastrados no sistema Webvendas. 
Importação de Produtos: Permite importar produtos para o sistema Webvendas. 
Importação de Estoque: Permite atualizar o estoque dos produtos cadastrados no sistema Webvendas. 
 

1.3 TEL EV END AS  
 
Módulo TeleVendas: Ferramenta utilizada para vendas por telefone. 
Configurar descontos: Permite configurar o percentual de desconto que um determinado vendedor poderá 
conceder.  
 

1.4 MAR KETING  
 
Banners: Possibilita gerenciar os banners exibidos no portal. 

 
1.5 RELATÓRIO S  

 
Relatórios gerais: Permite gerar diversos relatórios gerenciais. 
Estoque de Produtos: Permite gerar diversos relatórios gerenciais, focados no estoque de produtos. 
Relatório de Frete Grátis: Permite gerar um relatório de todos os pedidos com frete grátis, detalhando os valores 
que deveriam ser cobrados caso os mesmos não fossem frete grátis. 
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2  MEU S ITE  
 
No menu Meu Site destacam-se dois itens que são muito importantes na gestão do sistema Webvenda, que são: 
Clientes (Novo) e Gestão de Colaboradores. 
 

2.1 CL IENTES (NOV O)  
 
Essa ferramenta possibilita ao Administrador cadastrar e/ou alterar qualquer informação de seus clientes, como 
dados pessoais, e-mail, endereço, etc. 
 
Para cadastrar e/ou alterar qualquer informação de um cliente, siga os passos abaixo: 
 
Cadastrar um novo cliente 
 

a. Para cadastrar um novo cliente basta preencher os dados solicitados no formulário Cadastro de Clientes e 
clicar em Salvar. 
 

 
Figura 1 – Formulário para cadastro e/ou alteração de clientes. 

 
Alterar os dados cadastrais de um cliente 

 
a. Para alterar os dados cadastrais de um cliente primeiro é necessário localizá-lo utilizando os filtros 

existentes, conforme a imagem abaixo: 
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Figura 2 – Tela exibindo os filtros para localização dos clientes. 

 
b. Preencha a informação de acordo com o filtro selecionado e clique em Pesquisar. Se o cliente for 

localizado será exibida uma tabela com seus dados principais, conforme a imagem abaixo; 
 

 
Figura 3 – Tela destacando a localização de um cliente. 

 
c. Clique em Carregar para exibir os dados do cliente; 

 

 
Figura 4 – Tela exibindo os dados de um cliente. 
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d. Altere os dados desejados e clique em Salvar. 
 
Cadastrar um novo endereço para o cliente 

 
a. Para cadastrar um novo endereço para o cliente, clique no botão Novo; 
b. Os campos de endereço serão exibidos em branco. Informe os dados do novo endereço; 
c. Clique em Salvar, será exibido um alerta de confirmação de gravação; 
d. Clique em OK. 

 
Alterar o endereço do cliente 

 
a. Selecione o endereço a ser alterado; 
b. Altere as informações desejadas; 
c. Clique em Salvar. Será exibido um alerta de confirmação de alteração; 
d. Clique em OK. 

 
Excluir um endereço do cliente 

 
a. Selecione o endereço a ser excluído; 
b. Clique no botão Excluir. Será exibido um alerta de confirmação de exclusão; 
c. Clique em OK. 
 

Excluir/Desativar um cadastro de cliente 
 

a. Para excluir/desativar um cadastro, localize o cadastro do cliente, carregue os dados e clique em “Excluir 
Cliente”; 

b. Será exibida uma mensagem de confirmação. Clique em OK; 
c. Será exibida uma mensagem confirmando a exclusão. 

 
Ativar o cadastro que foi excluído 

 
a. Para ativar um cadastro que foi excluído, selecione o filtro inativos e localize o cadastro do cliente. Será 

exibida uma mensagem informando que esse cadastro se encontra inativo, clique em OK, os dados serão 
carregados, clique em  Ativar Cadastro; 

b. Será exibida uma mensagem de confirmação. Clique em OK; 
c. Será exibida uma mensagem confirmando que o cadastro foi reativado. 

 
Enviar os dados de acesso para o email do cliente 

 
a. Para enviar os dados de acesso para o cliente, localize o cadastro do cliente, carregue os dados e clique no 

botão “Apenas enviar os dados de acesso ao sistema para o e-mail do cliente”; 
b. Será exibida uma mensagem confirmando que o e-mail foi disparado. Clique em OK. 

 
 

2.2 CO LA BORAD OR ES  
 
Aqui são cadastrados os usuários que terão acesso ao sistema Webvenda, ou seja, os colaboradores da empresa 
contratante. No cadastro de colaborador são definidos os dados de acesso, as permissões e controle de acesso. 
 

2.2.1 ADICIO NAR UM NOVO  COLABORAD OR  
 
Para cadastrar um novo colaborador siga os passos abaixo: 

a. Preencha as informações de Nome, e-mail, iniciais, login e senha; 
 

 
 



 
 

 

Webvenda – Rua da Bahia, 1033 - 6º andar – Centro 

Belo Horizonte - MG - 30160-905 - PABX/FAX: (31) 3237-8500 

E-mail: atendimento@webvendas.com.br  8

 

 
Figura 5 – Tela de cadastro de colaborador, destacando os campos a serem preenchidos. 
 

b. Defina e configure qual o tipo de controle de acesso será utilizado. Se não for utilizar o controle de acesso 
basta manter a configuração default. 

 
O controle de acesso pode ser definido de duas formas, que são: 

1) Controle do horário de acesso ao sistema administrativo; 
2) Controle de acesso por IP, podendo ser cadastrado até 15 IP’s. 

 

 
Figura 6 – Tela de cadastro de colaborador, destacando o controle de horário de acesso. 
 

 
Figura 7 – Tela de cadastro de colaborador, destacando o controle de acesso por IP’s. 
 

c. Após definido e configurado o controle de acesso, clique em OK. 
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Figura 8 – Tela de cadastro de colaborador, mostrando a edição e / ou exclusão de um colaborador. 
Para alterar o cadastro de um colaborador, siga os passos abaixo: 

a. Clique no ícone Editar ; 
b. Altere os dados conforme desejar e clique em OK. 

 
Para excluir o cadastro de um colaborador, siga os passos abaixo: 

a. Clique no ícone Remover . 
 

2.2.2 AG ORA DE FINA AS  PER MIS SÕES D E A CESS O  
 

 
Figura 9 – Tela de cadastro de colaborador, mostrando o processo de delegação das permissões. 
 

a. Clique no ícone editar , localizado a direita do nome do colaborador, serão exibidos os dados do 
colaborador; 

b. Clique em Permissões, para que seja exibida a árvore de permissões; 
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Figura 10 – Tela de configuração de permissões. 
 

c. Selecione as permissões do colaborador e clique em Salvar.  
 
 

3  E-COMM ER CE  
 

Nesse menu estão concentradas todas as ferramentas para configuração e administração do portal, portanto ele 
será o mais utilizado pelo administrador e/ou colaboradores do portal. Ele está subdividido em Geral, Loja Virtual 
e Integração. 
 

3.1.1 DEPAR TAMENTO  
 
No menu departamento é possível a criação e exclusão de Departamentos, Categorias e Subcategorias usados 
para classificar os produtos. Esta divisão ajuda na organização dos seus produtos, facilitando a busca para o seu 
cliente. Para criar um departamento, suas categorias e subcategorias, siga os passos abaixo: 
 

 
Figura 11 – Tela mostrando a criação de um novo departamento. 
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a.  No quadro departamentos, clique em Adicionar novo departamento, informe o nome do novo 
departamento e em seguida clique em Adicionar. Será criado o departamento informado; 
 

 
Figura 12 – Tela mostrando a criação de uma nova categoria. 

 
b. No quadro departamentos, clique no departamento em que a categoria será criada; 
c. No quadro categorias clique em Adicionar nova categoria, informe o nome da nova categoria e em 

seguida clique em Adicionar. Será criada a categoria informada; 
 

 
Figura 13 – Tela mostrando a criação de uma nova subcategoria. 
 

OBS.: Lembramos que um departamento pode possuir várias categorias, portanto adicione quantas 

categorias forem necessárias. 
 

d. No quadro departamentos, clique no departamento em que a categoria será criada; 
e. No quadro categorias, clique na categoria em que a subcategoria será criada; 
f. No quadro subcategorias clique em Adicionar nova subcategoria, informe o nome da nova subcategoria e 

em seguida clique em Adicionar. Será criada a subcategoria informada; 
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Para alterar um Departamento / Categoria / Subcategoria clique no item desejado altere o nome e salve. 
 

 
Figura 14 – Imagem mostrando a edição de uma categoria. 
 
Para excluir um Departamento / Categoria / Subcategoria clique no item desejado e em seguida clique no ícone 

 (excluir). 
 

 
Figura 15 – Imagem mostrando a exclusão de uma subcategoria. 
 

OBS.: Lembramos que há uma dependência nesses cadastros, portanto para se excluir um departamento 

é necessário excluir suas subcategorias e categorias. 
 

3.1.2 FABRI CANTES  
 
Nesse menu são inseridos os fabricantes dos produtos nos sistema Webvenda. Através desta lista seus clientes 
poderão efetuar buscas mais eficientes por fabricantes no seu portal. 
 

a. Clique em Adicionar novo fabricante, informe o nome do novo fabricante e em seguida clique em 
Adicionar. Será criado o fabricante informado. 

 

 
Figura 16 – Tela mostrando a criação de um novo fabricante. 
 

Para alterar um fabricante, clique no item desejado, altere o nome e clique em salvar. 
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Figura 17 – Imagem mostrando a edição de um fabricante. 
 

Para excluir um fabricante, clique no item desejado e em seguida clique no ícone  (excluir). 
 

 
Figura 18 – Imagem mostrando a exclusão de um fabricante. 
 

OBS.: Lembramos que há uma dependência nesses cadastros, portanto para se excluir um departamento 

é necessário excluir suas subcategorias e categorias. 
 

3.1.3 PRODUTOS  
 

Nesse menu é possível visualizar todos os produtos cadastrados e também adicionar novos produtos ao sistema 
Webvenda. 
 
Para visualizar os produtos, basta utilizar os filtros existentes para localizá-los. As buscas podem ser feitas pelo 
nome do produto, código do produto, departamento, categoria, subcategoria e fabricante. 
 

 
Figura 19 – Tela mostrando a utilização dos filtros para localização de um produto. 
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Para adicionar um novo produto clique em Adicionar produto. Será exibida a tela de cadastro de produtos. 
 
Obs: O sistema Webvenda permite que produtos sejam cadastrados através de importação de dados, veja o item 
3.3.3 desta apostila. 
 

 
Figura 20 – Tela mostrando a adição de um novo produto no sistema Webvenda. 
 

 
Figura 21 – Tela de cadastro de produto. 
 
Para facilitar a explicação desse tópico vamos dividir o cadastro de produtos item a item. 
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Item 1.1 – Inserir / Modificar produto 
 

 
Figura 22 – Tela de cadastro de produto, mostrando o cadastro do item 1.1. 
 
Estas são as principais informações do produto: 
 
Status 

a. Desativado: Produto não será exibido no portal, ou seja, não será mais comercializado. 
b. Loja Virtual: Produto será exibido na loja, departamentos e buscas. 
c. Catálogo: Produto com precificação específica para revendas. (ferramenta em desenvolvimento) 
d. Ambos: Esse status habilita o produto tanto para Loja Virtual quanto para Catálogo. 
e. Restrito: O produto é exibido no portal, porém não pode ser comprado pela internet. 
f. Restrito sem logística: Produto é exibido no portal, o cliente consegue finalizar o pedido, porém não 

consegue selecionar a logística de envio e nem efetuar o pagamento, ficando o Administrador 
responsável por entrar em contato com o cliente.  

 
Código: Pode ser cadastrado um código alfanumérico sendo 01 (um) por produto. 
Código EAN: Código de barras.  
Nome: Nome do produto. 
Nome em mais vendidos: Pode ser cadastrado um apelido para o produto para que seja exibido em mais 
vendidos. 
Preços: Existem 02 (dois) campos para cadastro de preços, sendo um para loja virtual (Varejo) e outro para 
catálogo (atacado). 
Tipo: Tipo será sempre produto. 
Desconto à vista: Valor de desconto estipulado para vendas à vista. 
Tipo de desconto: Os descontos podem ser Valor Absoluto ou Porcentagem. 
Validade do desconto à vista: é necessário informar uma data de início e fim para os descontos cadastrados. 
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Item 1.2 – Variações do produto 
 
Um produto pode ter até 03 (três) níveis de variação. Citaremos um mouse como exemplo. 
 

 
Figura 23 – Organograma mostrando a hierarquia no cadastro das variações. 
 
Para cadastrar variações de um produto é necessário que o cadastro do produto já tenha sido salvo. Siga os passos 
abaixo para efetuar o cadastro das variações: 
 
Variação 1º nível 
 

a. Acesse o cadastro de um produto e vá até o item 1.2; 
b. Informe o nome da variação de 1º nível e clique em gravar; 

 

 
Figura 24 – Tela de cadastro das variações de 1º nível. 
 
As variações cadastradas serão exibidas trazendo por herança o preço do produto principal. É importante informar 
o peso correto e alterar o preço caso esse seja diferente. 
 
Podem ser cadastradas imagens para cada variação. Para cadastrar as imagens siga os passos abaixo: 

a. Clique no nome da variação ou no ícone Editar ; 
b. Clique em Nova Imagem. Será exibida a janela abaixo; 

 

 
Figura 25 – Tela de cadastro de imagens. 
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Figura 26 – Tela de seleção de imagens. 

 
c. Clique em procurar e selecione a imagem desejada; 
d. Clique em Salvar. 

 
Para alterar uma variação cadastrada, siga os passos abaixo: 

e. Clique no nome da variação ou no ícone Editar ; 
f. Altere os dados conforme desejar e clique em Salvar. 

 
Para excluir uma variação cadastrada, siga os passos abaixo: 

b. Clique no ícone Excluir . 
 
Variação 2º nível 
 

a. Acesse o cadastro de um produto e vá até o item 1.2; 

b. Clique no nome da variação de 1º nível ou em editar . Será exibida a tela abaixo; 
 

 
Figura 27 – Tela de detalhamento da variação de 1º nível. 
 

c. Para acrescentar um 2º nível de variação, informe o nome da variação de 2º nível e clique em gravar. 
 

 
Figura 28 – Tela de cadastro de variação, mostrando as variações de 2º nível cadastradas. 
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As variações cadastradas serão exibidas trazendo por herança o preço do produto principal. É importante informar 
o peso correto e alterar o preço caso o mesmo seja diferente. 
 
Podem ser cadastradas imagens para cada variação. Para cadastrar as imagens, siga os passos abaixo: 

a. Clique no nome da variação ou no ícone Editar ; 
b. Clique em Nova Imagem. Será exibida a janela abaixo; 

 

 
Figura 29 – Tela de cadastro de imagens. 

 

 
Figura 30 – Tela de seleção de imagens. 

 
c. Clique em procurar e selecione a imagem desejada; 
d. Clique em Salvar. 

 
Para alterar uma variação cadastrada, siga os passos abaixo: 

a. Clique no nome da variação ou no ícone Editar ; 
b. Altere os dados conforme desejar e clique em Salvar. 

 
Para excluir uma variação cadastrada, siga os passos abaixo: 

a. Clique no ícone Excluir . 
 
Variação 3º nível 
 

a. Acesse o cadastro de um produto e vá até o item 1.2; 

b. Clique no nome da variação de 1º nível ou em editar . Será exibida a tela abaixo; 
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Figura 31 – Tela de detalhamento da variação de 1º nível, mostrando as variações de 2º nível cadastradas. 

 

c. Clique no nome da variação de 2º nível ou em editar . Será exibida a tela abaixo; 
 

 
Figura 32 – Tela de detalhamento da variação de 2º nível. 
 

d. Para acrescentar um 3º nível de variação, informe o nome da variação de 3º nível e clique em gravar. 
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Figura 33 – Tela de detalhamento da variação de 2º nível, mostrando as variações de 3º nível cadastradas. 

 
As variações cadastradas serão exibidas trazendo por herança o preço do produto principal. É importante informar 
o peso correto e alterar o preço caso esse seja diferente. 
 
Podem ser cadastradas imagens para cada variação. Para cadastrar as imagens siga os passos abaixo: 

a. Clique no nome da variação ou no ícone Editar ; 
b. Clique em Nova Imagem. Será exibida a janela abaixo; 

 

 
Figura 34 – Tela de cadastro de imagens. 

 

 
Figura 35 – Tela de seleção de imagens. 

c. Clique em procurar e selecione a imagem desejada; 
d. Clique em Salvar. 

 
Para alterar uma variação cadastrada, siga os passos abaixo: 

a. Clique no nome da variação ou no ícone Editar ; 
b. Altere os dados conforme desejar e clique em Salvar. 

 
Para excluir uma variação cadastrada, siga os passos abaixo: 

b. Clique no ícone Excluir . 
 

Item 1.3 – Estoque, Prazos e Limites. 
 
Nesse item são configurados estoque mínimo, quantidade máxima à venda pela loja, prazo de entrega e estoque 
mínimo para esgotar. 

 

 
Figura 36 – Tela de cadastro de produtos destacando o item 1.3. 

 
Estoque Mínimo: o sistema informa ao Administrador que o produto está acabando. O ícone  é exibido à direita 

do nome do produto no controle de estoque . 
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Quantidade máxima à venda pela loja: controla a quantidade máxima de um determinado produto que um 
cliente pode comprar em uma única compra. 
Prazo de entrega: Define o prazo de entrega do produto (Pode ser deixado em branco, pois na criação do layout 
essa informação é inserida via código). 
Estoque mínimo para esgotar: Produto com estoque menor que o definido neste campo será exibido como 
produto esgotado. 

 
Item 1.4 – Categorização do produto 
 
Para serem exibidos nos departamentos, categorias e subcategorias do portal os produtos precisam ser 
categorizados no ato de seu cadastro. 
Para categorizar um produto siga os passos abaixo: 

a. Acesse o cadastro do produto e vá até o item 1.4; 
b. Selecione o departamento, categoria, subcategoria e fabricante desse produto. Pode-se também 

cadastrar os itens citados anteriormente a partir dessa tela. Basta apenas clicar nos botões de cadastro 
existentes, como pode ser verificado na imagem abaixo; 
 

 
Figura 37 – Tela de cadastro de produtos destacando o item 1.4. 

 
c. Caso seja necessário, informe o site do fabricante. Lembramos que essa informação é opcional; 
d. Clique em salvar produto na parte inferior da tela. 

 
Um produto poderá ser categorizado em mais de um departamento. Para que isso seja possível, será necessária a 
utilização da ferramenta de múltipla categorização. Para multicategorizar um produto, siga os passos abaixo: 
 

a. Acesse o cadastro de um produto e vá até o item 1.4; 
 

 
Figura 38 – Tela de cadastro de produtos destacando o link para múltipla categorização. 
 

b. Clique no link “Para múltipla categorização clique aqui”. Será exibida a tela abaixo; 
 

 
Figura 39 – Tela de múltipla categorização. 
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c. Localize o departamento desejado, se necessário pode expandi-lo para visualizar suas categorias e/ou 
subcategorias; 

d. Em seguida clique no item onde deseja que o produto também seja exibido, o indicador de que o 

departamento, categoria e/ou subcategoria foi selecionado é o ícone ; 
e. Clique em Salvar Produto . 

 
Item 1.5 – Descrição do produto 
 
Aqui são cadastrados os dados adicionais do produto. Utilize essa área para informar tudo sobre o produto. 
As informações aqui cadastradas ficam distribuídas da seguinte forma: 
Descrição curta: aparece como um subtítulo. 
Descrição longa: Aparece como um parágrafo (limitado a 2000 caracteres). 
Saiba Mais: Estas informações serão exibidas na tela de detalhes do produto. Você pode utilizar o Saiba Mais para 
apresentar dados técnicos do produto, dicas de uso, lista de acessórios do pacote, imagens, vídeos, etc. (sem 
limite de caracteres). 
 

 
Figura 40 – Tela de cadastro de produtos destacando o item 1.5. 
 
Para cadastrar as informações adicionais, siga os passos abaixo: 

a. Acesse o cadastro do produto e vá até o item 1.5; 
b. Clique no botão “Informações Adicionais”, será aberta a tela abaixo; 
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Figura 41 – Tela de cadastro do Saiba Mais. 
 

c. Informe o título e os dados adicionais do produto. Lembramos que o título será exibido como o nome da 
guia nas informações adicionais do produto, para a formatação do texto podem ser utilizadas as 
ferramentas do sistema ou as informações podem ser inseridas através de código HTML. Para utilizar 

código HTML clique no botão  na parte inferior esquerda da tela; 
d. Após inserir todas as informações desejadas clicar em gravar dados. 

 
Item 1.5.1 – Campos Personalizáveis 

 
Caso seja necessária a inserção de uma informação específica de um determinado produto, pode-se criar um 
campo para este fim, como por exemplo a inserção de um código de registro de um órgão governamental. Pode-se 
criar até 03 (três) campos personalizáveis para cada produto. Para criar um campo personalizável siga os passos 
abaixo: 

a. Acesse o cadastro de um produto e vá até o item 1.5.1; 
b. Informe um título para o campo personalizável que pode conter até 100 caracteres; 
c. Informe os dados que serão exibidos nesse campo; 
d. Clique em Salvar Produto no fim da página. 
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Figura 42 – Tela de cadastro de produtos destacando o item 1.5.1. 

 
Item 1.6 – Imagens do produto 

 
Cada produto cadastrado pode conter 04 (quatro) imagens, sendo que a imagem 1 é a imagem principal, aquela 
que exibe o produto em seu todo. As demais exibem os detalhes do produto. 
 
Obs: O sistema Webvenda permite a importação das imagens dos produtos cadastrados, veja o item 3.3.2 desta 
apostila. 
 
Para inserir uma imagem de produto siga os passos abaixo: 

a. Acesse o cadastro de um produto e vá até o item 1.6; 
b. Clique em procurar e selecione a imagem desejada.  

IMPORTANTE: As imagens devem estar salvas nos formatos JPG, GIF, PNG ou BMP, possuir formato 
quadrado (valores de altura e largura iguais) e conter tamanho máximo de 1000x1000 px; 

c. Clique em Salvar Produto no fim da página. 
 

 
Figura 43 – Tela de cadastro de produtos destacando o item 1.6. 
 
IMPORTANTE: Utilize sempre imagens com as mesmas dimensões, para que não ocorram distorções no layout do 
portal. 
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Item 1.7 – Dados para cálculo de frete 
 

As informações cadastradas nesse item são de extrema importância para o cálculo do frete do produto, deve ser 
informada a cubagem do produto (altura x largura x comprimento) em centímetros e o seu peso em gramas para 
que o sistema efetue o cálculo do frete corretamente. Lembramos que se o peso do produto estiver igual a 0 (zero) 
será oferecido frete grátis para este produto. 
 
O item “Volume cúbico extra” permite incluir uma margem de acréscimo ao volume cúbico do produto. 
Para habilitar o frete grátis para um produto, considerando todos os meios de envio, basta apenas marcar o “check 
box” de frete grátis e informar uma data válida. 
 

 
Figura 44 – Tela de cadastro de produtos destacando o item 1.7. 
 
OBS.: Peso máximo remetido pelos correios é de 30.000gr ou seja 30Kg. 
 
Item 1.8 – Produtos relacionados 

 
Selecione os produtos que serão sugeridos para venda cruzada com determinado produto. Para selecionar 
produtos relacionados, siga os passos abaixo: 
 

 
Figura 45 – Tela de cadastro de produtos destacando o item 1.8. 
 

a. Acesse o cadastro de um produto e vá até o item 1.8; 
b. Clique em Selecionar. Será aberta a tela de busca e seleção de produtos conforme imagem abaixo; 

 

 
Figura 46 – Tela de busca e seleção de produtos relacionados. 

 
c. Utilize os filtros para localizar o produto relacionado que você deseja ou digite o código do produto 

separado por vírgula; 
d. Clique em finalizar; 
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e. Clique em salvar produto no fim da página. 
 
Item 1.9 – Embrulho para presente 

 
Caso o portal disponibilize embrulhos para presente cadastrados no sistema eles serão exibidos neste item, para 
oferecê-los aos clientes, basta seleciona-los e clicar em salvar produto. 
 

 
Figura 47 – Tela de cadastro de produtos destacando o item 1.9. 
 
OBS.: Para cadastrar um embrulho para presente siga para o item 3.2.1 deste manual. 
 
Item 1.10 – Envio de arquivo 

 
Possibilita disponibilizar um arquivo em formato pdf contendo informação extra de um determinado produto para 
os seus clientes. (ex: Manual do produto) 
Recebimento de arquivo: Obriga o comprador/cliente a enviar um arquivo no formato .ZIP para a loja. Basta 
apenas marcar o “checkbox”. 
 

 
Figura 48 – Tela de cadastro de produtos destacando o item 1.10. 
 
Para disponibilizar um arquivo siga os passos abaixo: 
 

a. Acesse o cadastro de um produto e vá até o item 1.10; 
b. Clique em procurar e selecione o arquivo desejado; 
c. Clique em Salvar Produto no final da página. 

 
Item 1.11 – Apelidos do Produto (Otimização Busca) 

 
Possibilita cadastrar apelidos ao produto para otimizar a busca do portal, como por exemplo: Ao cadastrar o 
cartucho de uma impressora o Administrador poderá cadastrar o modelo da impressora como apelido, assim se o 
cliente efetuar uma busca no portal pelo modelo da impressora ele também encontrará o cartucho. 
 
Para cadastrar um apelido para o produto siga os passos abaixo: 
 

a. Acesse o cadastro de um produto e vá até o item 1.11; 
b. Informe o apelido desejado, caso seja necessário cadastrar diversos apelidos informe cada apelido em 

uma linha, utilizando o botão Enter do teclado; 
c. Clique em Salvar Produto no final da página. 
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Figura 49 – Tela de cadastro de produtos destacando o item 1.11. 
 
Item 1.12 – Integração 

 
Possibilita desativar a integração do nome do produto quando o cliente possui o sistema Webvenda integrado ao 
ERP. 
 
Obs: Consulte disponibilidade para sua integração. 
 
Para bloquear a integração do nome do produto siga os passos abaixo: 
 

a. Acesse o cadastro de um produto e vá até o item 1.12; 
b. Marque a opção Ignorar a integração do nome; 
c. Clique em Salvar Produto no final da página. 

 

 
Figura 50 – Tela de cadastro de produtos destacando o item 1.12. 
 
Item 1.13 – Compre Junto 

 
Possibilita configurar a funcionalidade compre junto para o produto. 
 

 
Figura 51 – Tela de cadastro de produtos destacando o item 1.13. 
 
Obs: Antes de configurar essa funcionalidade verifique o estoque dos produtos que farão parte dessa campanha e 
se o item compre junto está habilitado em E-commerce > Configuração > Exibir produtos de "Compre 
Junto" conforme destacado na imagem abaixo. 
 
Lembrando que produtos sem estoque ou com estoque baixo não são exibidos no compre junto. 
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Figura 52 – Tela de configuração destacando o item exibir compre junto. 
Para configurar o compre junto siga os passos abaixo: 
 

a. Acesse o cadastro de um produto e vá até o item 1.13; 
b. Clique no botão Novo, será aberta a tela abaixo; 

 
Figura 53 – Tela de cadastro da campanha de compre junto. 

 
c. Informe o tipo de desconto e validade da campanha; 
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Figura 54 – Tela de cadastro da campanha de compre junto destacando o item 1. 

 
d. Busque e selecione os produtos desejados e Informe o valor do desconto; 

 

 
Figura 55 – Tela de cadastro da campanha de compre junto destacando o item 3. 

 
e. Clique em Finalizar e será exibida a tela abaixo. 

 

 
Figura 56 – Tela de cadastro da campanha de compre junto mostrando os produtos selecionados. 
 
Obs: Caso o produto selecionado possua variação, será exibida uma coluna para a seleção de variação na tabela 
que destaca o produto. 
 

f. Feche a tela de cadastro de compre junto. 
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3.1.4 CONTRO LE DE ESTOQU E  
 
Administre o estoque de todos os produtos da sua loja. Para cada produto existe uma quantidade real em estoque, 
a quantidade disponível e a quantidade em reserva. Você pode modificar a quantidade de produtos, além de 
visualizar os alertas que identificam quando um produto está abaixo do estoque mínimo ou se algum produto está 
em reserva para um usuário. 
Obs: O sistema Webvenda permite que o estoque dos produtos sejam atualizados por importação de dados, veja o 
item 3.3.4 desta apostila. 
 

 
Figura 57 – Tela de controle de estoque, mostrando um produto sem estoque. 
 
Para adicionar ou remover produtos do estoque basta seguir os passos abaixo: 
 

a. Acesse a área administrativa do portal; 
b. Clique em E-Commerce > Controle de Estoque; 
c. Utilize os filtros existentes para localizar o produto desejado; 

d. Clique no ícone  para adicionar produtos em estoque. Será exibida a janela abaixo; 
 

 
Figura 58 – Tela de adição de produtos em estoque. 

 
e. Informe a quantidade desejada. Ela será somada à quantidade existente no estoque; 
f. Clique em OK. 

g. Clique no ícone   para subtrair produtos do estoque. Será exibida a janela abaixo; 
 

 
Figura 59 – Tela de subtração de produtos em estoque. 

 
h. Informe a quantidade desejada. Ela será subtraída da quantidade existente no estoque; 
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i. Clique em OK. 

3.2 LOJ A V IRTUAL  
 

3.2.1 EMBR ULHO PARA PR ESENTE  
 
Aqui são cadastrados os embrulhos para presente que são oferecidos aos clientes no momento da compra. 
 

 
Figura 60 – Tela de cadastro de embrulhos para presente. 
 
Para cadastrar embrulhos no sistema Webvendas basta seguir os passos abaixo: 
 

a. Acesse a área administrativa do portal; 
b. Clique em E-Commerce > Embrulho para Presente; 
c. Selecione a imagem do embrulho; 
d. Informe os dados solicitados;  
e. Clique em Gravar Dados. 

 
Para alterar o cadastro de um embrulho no sistema Webvendas basta seguir os passos abaixo: 
 

a. Acesse a área administrativa do portal; 
b. Clique em E-Commerce > Embrulho para Presente; 

c. Clique no ícone Editar , os dados do embrulho serão exibidos;  
d. Altere os dados desejados; 
e. Clique em Atualizar. 
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Figura 61 – Tela de cadastro de embrulhos para presente. 
 
Para excluir um embrulho no sistema Webvendas basta seguir os passos abaixo: 
 

a. Acesse a área administrativa do portal; 
b. Clique em E-Commerce > Embrulho para Presente; 

c. Clique no ícone Editar , os dados do embrulho serão exibidos;  
d. Clique em Excluir. 

 

3.2.2 LOGÍS TICA  
 
Aqui estão configurados os meios de envio dos portal, caso deseje habilitar algum que não esteja disponível favor 
entrar em contato com a Webvenda. 
Ficará disponível ao Administrador apenas configurar condições para frete grátis do portal, pode-se conceder, 
Frete Grátis por Valor, Frete Grátis por Região, Frete Grátis por Departamento, Frete Grátis por Produto, Frete 
Grátis para Pagamento À Vista e Margem de Acréscimo. 
 

 
Figura 62 – Tela de habilitação de frete grátis e margem de acréscimo. 
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Frete Grátis por Valor 
 
Permite ao lojista definir o frete grátis a partir de um determinado valor e também qual meio de envio será 
considerado como grátis. Ex.: todas as compras acima de R$200,00 terão frete grátis no Sedex. 
 
Para efetuar o cadastro de Frete Grátis por Valor siga os passos abaixo: 
 

a. Acesse a área administrativa do portal; 
b. Clique em E-Commerce > Logística > Frete Grátis por Valor (Configurar), será exibida a tela abaixo; 

 

 
Figura 63 – Tela de configuração do Frete Grátis por Valor. 

 
c. Informe os dados solicitados e clique em Gravar Dados. 

 
Frete Grátis por Região 

 
Permite ao Administrador definir o frete grátis por região, a partir de um determinado valor e também qual o meio 
de envio será considerado como grátis. Ex.: As compras destinadas ao sul e sudeste, acima de R$200,00 terão frete 
grátis no Sedex. 
 
Para efetuar o cadastro de frete grátis por região siga os passos abaixo: 
 

a. Acesse a área administrativa do portal; 
b. Clique em E-Commerce > Logística > Frete Grátis por Região (Configurar), será exibida a tela abaixo; 
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Figura 64 – Tela de configuração do Frete Grátis por Região. 

 
c. Selecione o tipo de envio que será considerado como Frete Grátis; 
d. Selecione o Estado e/ou cidade e caso seja necessário informe o valor mínimo de compra para frete grátis, 

em seguida clique em Salvar. 
 
OBS.: Se o frete grátis for abranger todo o estado não é necessário selecionar a cidade. 

 
Frete Grátis por Departamento 

 
Permite ao Administrador definir o frete grátis por departamento, categoria e subcategoria. Ex.: Os produtos do 
departamento Informática nas compras acima de R$150,00 terão frete grátis no Sedex. 
 
Para efetuar o cadastro de Frete Grátis por departamento siga os passos abaixo: 
 

a. Acesse a área administrativa do portal; 
b. Clique em E-Commerce > Logística > Frete Grátis por Departamento (Configurar). Será exibida a tela 

abaixo; 
 

 
Figura 65 – Tela de configuração do Frete Grátis por departamento. 
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c. Selecione o tipo de envio que será considerado como frete grátis e clique em salvar; 
d. Selecione o departamento/categoria e subcategoria e caso seja necessário informe o valor mínimo de 

compra para frete grátis e em seguida clique em Salvar. 
 
Frete Grátis por Produto 

 
Permite ao Administrador definir o frete grátis por produto. Ex.: O produto “Fulano de Tal” terá frete grátis no 
Sedex. 
 
Para efetuar o cadastro de Frete Grátis por produto siga os passos abaixo: 
 

a. Acesse a área administrativa do portal; 
b. Clique em E-Commerce > Logística > Frete Grátis por Produto (Configurar). Será exibida a tela abaixo; 

 

 
Figura 66 – Tela de configuração do Frete Grátis por produto. 

 
c. Selecione o tipo de envio que será considerado como frete grátis; 
d. Faça uma busca pelos produtos desejados e os selecione, em seguida clique em Salvar. 

 
Frete Grátis para Pagamento à Vista 

 
Permite ao Administrador definir o frete grátis para pagamento à vista. Ex.: Se o cliente efetuar pagamento à vista 
o sistema oferecerá frete grátis no PAC. 
 
Para efetuar o cadastro de Frete Grátis para Pagamento à Vista siga os passos abaixo: 
 

a. Acesse a área administrativa do portal; 
b. Clique em E-Commerce > Logística > Frete Grátis para Pagamento à Vista (Configurar). Será exibida a tela 

abaixo; 
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Figura 67 – Tela de configuração do Frete Grátis para Pagamento à Vista. 
 

c. Selecione o tipo de envio que será considerado como frete grátis, em seguida clique em Salvar. 
 
Margem de Acréscimo 
 
Permite ao Administrador incluir uma margem de acréscimo tanto no valor do frete quanto no prazo de entrega 
dos produtos e também o valor percentual correspondente ao seguro. Podem ser adicionadas margens, prazos e 
seguro diferentes de acordo com o tipo de envio. 
 
Para adicionar margem de acréscimo, siga os passos abaixo: 
 

a. Acesse a área administrativa do portal; 
b. Clique em E-Commerce > Logística > Margem de Acréscimo (Configurar). Será exibida a tela abaixo; 

 

 
Figura 68 – Tela de configuração da margem de acréscimo. 

 
c. Selecione o tipo de acréscimo o valor do acréscimo, os dias de acréscimo e também o seguro; 
d. Clique em Gravar. 
OBS.: Se não for adicionar nenhum acréscimo, mantenha os valores como 0 (zero). 
 

Exibir para o cliente apenas uma logística 
 
Permite ao Administrador exibir apenas um tipo de logística para os seus clientes. 
Ao habilitar essa ferramenta, serão exibidas as opções abaixo: 
 

1. Exibir apenas a logística com menor prazo de entrega; 
2. Exibir apenas a logística com menor custo; 
3. Exibir apenas a logística com menor prazo de entrega (especial); 

 

 
Figura 69 – Tela de habilitação de apenas uma logística. 
 
Exibir apenas Entrega Expressa quando disponível 
 
Permite ao Administrador exibir apenas Entrega Expressa quando este meio de envio estiver disponível para o 
cliente, ocultando os demais meios de envio. 
 

 
Figura 70 – Tela de habilitação de apenas Entrega Expressa quando disponível. 
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3.2.3 DES TAQ UES  
 
Os produtos adicionados a um grupo de destaque passam a ser exibidos na página principal do portal. A 
quantidade de produtos exibidos na página principal é limitada de acordo com o layout desenvolvido, caso sejam 
selecionados mais produtos do que a quantidade máxima exibida, os produtos farão um rodizio de exibição. 
Para criar um grupo de destaque, siga os passos abaixo: 
 

a. Acesse a área administrativa do portal; 
b. Clique em E-Commerce > Destaques. Será exibida a tela abaixo; 

 

 
Figura 71 – Tela de cadastro de um grupo de destaque. 

 
c. Informe os dados solicitados (Descrição e Quantidade máxima de produtos a exibir); 
d. Clique em Gravar Dados. Serão exibidos os itens cadastrados; 

 

 
Figura 72 – Tela de cadastro de um grupo de destaque, exibido os itens cadastrados. 
 

e. Clique em Selecionar Produtos. Será exibida a tela de busca e seleção de produtos; 
 

 
Figura 73 – Tela de busca e seleção de produtos. 

f. Utilize os filtros existentes para localizar os produtos desejados; 
g. Clique em fechar. 

 
 

3.2.4 CONTRO LE DE VENDA S  
 
Aqui o Administrador poderá visualizar todos os pedidos efetuados e realizar as seguintes ações: Emitir 2ª via de 
Boleto, Verificar situação de pagamento com cartão de crédito, Efetuar Análise de Risco; Alterar Status do Pedido, 
Inserir Comentário sobre o Pedido, Repetir Compra e Emitir Etiqueta de Envio. 
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Para estas ações no pedido, siga os passos abaixo: 
 

a. Acesse a área administrativa do portal; 
b. Clique em E-Commerce > Controle de Vendas, será exibida a tela abaixo; 

 

 
Figura 74 – Tela do controle de vendas, mostrando os filtros para localização dos pedidos. 

 
c. Utilize os filtros conforme desejar e clique em pesquisar. Os pedidos serão exibidos conforme a imagem 

abaixo; 
 

 
Figura 75 – Tela do controle de vendas, exibindo os pedidos de compra. 

 
d. Algumas ações como mudança de status, cadastro do código de rastreio e impressão são possíveis sem a 

necessidade de abrir o detalhamento do pedido, basta marcar o pedido desejado e clicar no botão 
correspondente; 

e. Se clicar no pedido será exibido o seu detalhamento, conforme imagem abaixo; 
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Figura 76 – Tela de detalhamento do pedido. 
 
Emissão de 2ª via de boleto 
 
No caso de uma venda com boleto o Administrador poderá gerar uma 2ª via de boleto e se necessário alterar a 
data de seu vencimento, para isso basta ir até o item 4 do pedido e seguir os passos abaixo: 
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OBS.: Se o status do pedido for alterado não será mais possível emitir um novo boleto. 

 
Figura 77 – Tela de detalhamento do pedido, destacando o botão de emissão de 2ª via. 
 

a. O Administrador tem duas opções, enviar o link do boleto para o cliente ou gerar a 2ª via do boleto; 
b. Se o item “Enviar um link do boleto ao e-mail do cliente” estiver SELECIONADO, ao clicar no botão Emitir 

2ª via de Boleto, o cliente receberá um link por e-mail para gerar a 2ª via do boleto; 
c. Se o item “Enviar um link do boleto ao e-mail do cliente” estiver DESMARCADO o campo de data de 

vencimento ficara disponível permitindo a alteração da data e ao clicar no botão Emitir 2ª via de Boleto, o 
boleto será gerado na tela do Administrador.  

 
Verificar situação de pagamento com cartão de crédito 
 
No caso de uma venda com cartão de crédito, no ato da compra já será possível verificar o status do pagamento 
observando a mensagem de retorno da operadora no item 4 do detalhamento do pedido. 
Essa mensagem pode variar de acordo com a operadora. 
 
Cielo: Transação Capturada com Sucesso 
Rede: Transação Autorizada 
 

 
Figura 78 – Tela de detalhamento do pedido, destacando o item 4 - Dados do Meio de Pagamento. 
 
Efetuar Análise de Risco 
 
Todas as vendas com cartão de crédito que forem autorizadas pela operadora de crédito poderão ser enviadas 
para análise de risco caso o Administrador tenha esse serviço contratado junto a ClearSale ou FControl. 
 
Para efetuar o envio do pedido para análise basta clicar no botão “Enviar pedido para análise” e a empresa 
contratada retornará com o gráfico do risco. 
 

 
Figura 79 – Tela de detalhamento do pedido, destacando o item 5 – Análise de Risco. 
 
Efetuar Análise de Risco 
 
Existem 8 tipos de status para um pedido, seguem listados abaixo os possíveis status: 
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Aguardando Pagamento: Primeiro status das compras com boleto, depósito, transferência e cartões de débito; 
Em Andamento: Status do pedido após a identificação do pagamento;  
Pronto Para Envio: Status do pedido após preparação para envio; 
Enviado: Status do pedido após postagem, inclusive deve ser informado o código de rastreio; 
Cancelado: Status utilizado quando o pedido for cancelado; 
Cancelado Teste: Somente deverá ser utilizado para pedidos de teste; 
Concluído: Status utilizado após confirmação do recebimento pelo cliente; 
Estornado: Deverá ser utilizado somente se o status do pedido estiver concluído e o cliente desejar devolver o 
produto. 
 

 
Figura 80 – Tela de detalhamento do pedido, destacando o item 6 – Status do Pedido. 
 

a. Selecione o status desejado e clique no botão Salvar. 
 
Inserir Comentário sobre o Pedido 
 
No detalhamento do pedido o Administrador poderá cadastrar comentários aos pedidos, esses comentários são 
visíveis apenas para o Administrador. 
 
Para cadastrar um comentário siga os passos abaixo: 
 

a. Clique no botão Novo Comentário, será exibida a tela abaixo; 
 

 
Figura 81 – Tela de detalhamento do pedido, destacando a inserção de um comentário. 
 

b. Informe o comentário desejado e Clique em Salvar. 
 
Repetir Compra 
 
No detalhamento do pedido no item 6, o Administrador poderá repetir uma compra, basta clicar em uma das 
opções: Repetir Compra no Televendas ou Repetir Compra na Loja. 
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Figura 82 – Tela de detalhamento do pedido, destacando Repetir Compra. 
Repetir Compra no Televenda: O Administrador será redirecionado para a ferramenta de Televendas com o 
cliente logado e os produtos inseridos no carrinho, então precisará somente selecionar o endereço de entrega, 
meio de frete desejado, conceder algum desconto (caso seja necessário), informar os dados de pagamento e 
concluir o pedido. 
 
Repetir Compra na Loja: O Administrador será redirecionado para a loja virtual com o cliente logado e os produtos 
inseridos no carrinho. Então precisará ir para o carrinho de compras selecionar o endereço de entrega, meio de 
frete desejado, informar os dados de pagamento e concluir o pedido. 
 
Emitir Etiqueta de Envio. 
 
No item 7 do detalhamento do pedido é possível que o Administrador gere a etiqueta de endereçamento dos 
Correios, basta seguir os passos abaixo: 
 

a. Selecione o formato da impressão Etiqueta ou Papel; 
b. Será exibido o campo para declaração de conteúdo, se necessário preencha; 
c. Clique no botão Gerar Etiqueta; 

 

 
Figura 83 – Tela de detalhamento do pedido, destacando Gerar Etiqueta. 
 
Obs: O bloqueador de pop-up poderá bloquear esse conteúdo caso esteja ativo. 
 

 
Figura 84 – Tela de detalhamento do pedido, destacando etiqueta gerada. 
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3.2.5 GRUPO S PROMOCI ONA IS  
 
Os grupos promocionais são utilizados para criar listas de preços ou pacotes promocionais para vários produtos. 
Através dos grupos é possível aplicar promoções e descontos a vários produtos rapidamente. 
Para criar um grupo promocional siga os passos abaixo: 
 

a. Acesse a área administrativa do portal; 
b. Clique em E-Commerce > Grupos Promocionais. Será exibida a tela abaixo; 

 

 
Figura 85 – Tela de cadastro dos grupos promocionais. 

c. Clique em Adicionar Grupo. Será exibida a tela abaixo; 
 

 
Figura 86 – Tela de cadastro de um grupo promocional. 

Existem dois tipos de grupo: Grupo por Valor e Grupo por Valor e Volume. 

Grupo por Valor: Aplica o desconto configurado no grupo aos produtos selecionados. 

d. Nesse caso foi selecionado o tipo Grupo por Valor; 
e. Informe os dados solicitados; 
f. Clique em Gravar Dados; 
g. Feche a tela de cadastro. 
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Agora precisamos inserir os produtos que farão parte deste grupo promocional. 
 

h. Clique em buscar, para exibir os grupos promocionais existentes, conforme imagem abaixo; 
 

 
Figura 87 – Tela de cadastro de um grupo promocional, destacando um grupo cadastrado. 

i. Clique no botão Selecionar. Será exibida a tela de busca e seleção de produtos; 
 

 
Figura 88 – Tela de busca e seleção de produtos. 
 

j. Utilize os filtros conforme desejar, clique em buscar e selecione os produtos desejados; 
k. Clique em fechar. 

 
 

Grupo por Valor e Volume: Esse tipo de grupo é mais utilizado no atacado, pois aplica as faixas de desconto 
configuradas de acordo com a quantidade comprada de um mesmo produto. 

 

 
Figura 89 – Tela de criação de Grupo por Valor e Volume. 

 
a. Agora vou demonstrar a criação de um Grupo por Valor e Volume; 
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b. Informe os dados solicitados, a diferença que nesse grupo serão criadas faixas de volume com valores 
diferenciados de desconto. Ex: 01 a 03 unidades 5% de desconto, 04 a 06 unidades 10% de desconto; 

c. Para cada faixa criada é necessário clicar no ícone       ; 
d. Após criar todas as faixas, Clique em Gravar Dados; 
e. Feche a tela de cadastro. 

Agora precisamos inserir os produtos que farão parte deste grupo promocional. 
 

f. Clique em buscar, para exibir os grupos promocionais existentes, conforme imagem abaixo; 
 

 
Figura 90 – Tela de cadastro de um grupo promocional, destacando um grupo cadastrado. 

g. Clique no botão Selecionar. Será exibida a tela de busca e seleção de produtos; 
 

 
Figura 91 – Tela de busca e seleção de produtos. 
 

h. Utilize os filtros conforme desejar, clique em buscar e selecione os produtos desejados; 
i. Clique em fechar. 

 
Para editar ou excluir um grupo promocional, siga os passos abaixo: 

 

f. Para editar um grupo promocional clique no ícone  ou para excluir um grupo promocional clique no 

ícone ; 
 

3.2.6  CUPON S DE DE SCONT O  
 
O sistema Webvenda permite a geração de diversos tipos de cupons de desconto, de acordo com os critérios 
relacionados abaixo: 
 

1. Cupom Coletivo: Cupom válido para qualquer cliente, de uso geral. 
2. Individual Transferível: Cupom para ser utilizado individualmente por um cliente, porém podendo ser 

transferido entre clientes. 
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3. Individual Intransferível: Cupom vinculado a um único e-mail. No momento da compra este e-mail terá 
que estar/ser, cadastrado no sistema. 

4. Valor Compra: Cupom válido para compras acima do valor informado. 
5. Quantidade Específica: Informe a quantidade de cupons a serem gerados. 
6. Digitar e-mail: Informe o e-mail ao qual o Cupom estará vinculado. 
7. Valor Fixo: Informar o valor em reais (fixo) para desconto. Que poderá ser para o total da compra ou para 

produto(s). 
8. Porcentagem: Informar um percentual de desconto, que poderá ser para o total da compra ou para 

produto(s). 
9. Frete Grátis: Nesta modalidade de cupom, poderá ser ofertado ao cliente frete grátis para o tipo de 

entrega à sua escolha. 
10. Válido para todos os produtos: O valor fixo ou a  porcentagem informada será aplicada ao valor total da 

compra 
11. Selecionarei os produtos: Cupom válido para o(s) produto(s) selecionado(s). 
12. Data de Validade: Informe a data de validade para o cupom de desconto. 

 
Para gerar um cupom de desconto siga os passos abaixo: 

 
a. Acesse a área administrativa do portal; 
b. Clique em E-Commerce > Cupons de Desconto. Será exibida a tela abaixo: 

 

 
Figura 92 – Tela de cadastro de um cupom de desconto. 
 

c. Selecione o tipo de cupom desejado; 
d. Informe os dados solicitados de acordo com o tipo de cupom escolhido; 
e. Selecione o tipo de desconto (Valor Fixo, Porcentagem ou Frete Grátis); 
f. Selecione a abrangência do cupom de desconto (Produtos selecionados ou Todos os produtos); 

OBS.: O botão selecionar produtos do cupom apenas será habilitado se for escolhida a opção de seleção 
de produtos após a gravação.  

g. Informe a data de validade do cupom; 
h. Clique em Gravar Dados. 

 
Caso seja necessário inserir produtos ao cupom criado, siga os passos abaixo: 

 
i. Clique em Selecionar Produtos do Cupom. Será exibida a tela abaixo; 
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Figura 93 – Tela de busca e seleção de produtos do cupom de desconto. 

j. Utilize os filtros conforme desejar. Localize e adicione os produtos ao cupom; 
k. Clique em Fechar. 

 
Para editar ou excluir um cupom de desconto, siga os passos abaixo: 
 

a. Para editar um grupo de lançamento clique no ícone  ou para excluir um grupo de lançamento 

clique no ícone ; 
OBS.: Os cupons somente poderão ser alterados e/ou excluídos se ainda não tiverem sido utilizados. 

b. Você também pode exportar os dados do cupom para o formato xls, para fins de relatório. Basta clicar em 

exportar . 
 

 
Figura 94 – Tela de cadastro dos cupons de desconto, destacando os cupons existentes. 

 

3.2.7 OPINIÕES D E PRODUTOS  
 
Os comentários de produtos têm como objetivo permitir aos visitantes do sistema comentar sobre os produtos. 
Com esta ferramenta é possível permitir a exibição de comentários de produtos na página de detalhamento do 
produto. 
 
Para que os comentários sejam exibidos é necessário efetuar a sua aprovação na área administrativa do portal. 
Para efetuar a aprovação e/ou rejeitar comentários siga os passos abaixo: 
 

a. Acesse a área administrativa do portal; 
b. Clique em E-Commerce > Opiniões de Produtos, será exibida a tela abaixo; 
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Figura 95 – Tela de visualização de comentários. 
 

c. Clique em editar . Será exibido o detalhamento do comentário; 
 

 
Figura 96 – Tela de detalhamento dos comentários. 
 

d. Selecione Aprovado; 
e. Clique em Gravar Dados. 

 
Para excluir um comentário, siga os passos abaixo: 

 
a. Clique no ícone  para excluir um comentário.  

 
No sistema Webvenda é possível bloquear os comentários dos produtos para um departamento específico, para 
efetuar essa configuração siga os passos abaixo: 

 
a. Acesse a área administrativa do portal; 
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b. Clique em E-Commerce > Opiniões de Produtos, será exibida a tela abaixo; 
 

 
Figura 97 – Tela de visualização de comentários, destacando o bloqueio de departamentos. 
 

c. Selecione o departamento desejado e clique em Gravar Dados; 
 

Para desmarcar um departamento selecionado, pressione a tecla Ctrl e clique no departamento que deseja 
desmarcar, em seguida clique em gravar dados. 
 
 

3.2.8 GESTÃO D E ICO NOGR AF IA  
 
Como o próprio nome já diz a ferramenta de gestão de iconografia permite gerenciar os ícones exibidos 
juntamente com os produtos na loja virtual, aqui simulamos o cadastro de um ícone de promoção. Para efetuar 
esse cadastro siga os passos abaixo: 
 

a. Acesse a área administrativa do portal; 
b. Clique em E-Commerce > Gestão de iconografia, será exibida a tela abaixo; 

 

 
Figura 98 – Tela de cadastro de uma campanha de iconografia. 
 

c. Informe os dados solicitados; 
d. Caso essa campanha seja utilizada em um filtro, selecionar Usado em filtro; 
e. Clique em Gravar Dados. 

 
Agora precisamos selecionar os produtos que farão parte dessa campanha promocional, siga os passos abaixo para 
selecionar esses produtos. 
 

 
Figura 99 – Tela destacando as campanhas cadastradas na ferramenta de gestão de iconografia. 
 

f. Clique em Selecionar Produtos. Será exibida a tela de busca e seleção de produtos; 
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Figura 100 – Tela de busca e seleção de produtos. 

 
g. Utilize os filtros existentes para a busca e seleção dos produtos desejados; 
h. Clique em Fechar. 

 

Para editar e/ou excluir uma campanha existente clique no ícone . Serão exibidos os dados cadastrados, 
conforme a imagem abaixo: 
 

 
Figura 101 – Tela de cadastro, destacando os dados a serem alterados e/ou excluídos. 
 

a. Altere os dados conforme desejar e clique em Gravar Dados; 
OU 

b. Clique em Excluir Dados para excluir a campanha. 
 

3.2.9 DESCONTO À  V ISTA  
 
Esta ferramenta possibilita alteração em massa da configuração dos valores de descontos à vista dos produtos 
cadastrados no portal. 
Para efetuar essa alteração siga os passos abaixo: 
 

a. Acesse a área administrativa do portal; 
b. Clique em E-Commerce > Desconto À Vista. Será exibida a tela abaixo; 
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Figura 102 – Tela de cadastro, destacando os dados a serem alterados e/ou excluídos. 
 

c. Localize e selecione os produtos que deseja alterar; 
d. Informe os dados de desconto (Tipo de Desconto, Valor, Data de Inicio e Data de Término); 
e. Clique em Realizar Alteração. 

 

3.2.10  DESCONTO POR VAL OR D E COMPR A  
 
Esta ferramenta possibilita ao administrador do sistema configurar um desconto baseado em um valor mínimo de 
compra. 
 
OBS.: Essa compra não precisa ser à vista. Se o cliente efetuou a compra com o valor mínimo estipulado nessa 
ferramenta, o sistema automaticamente concederá o desconto configurado. 
 
Para configurar esse desconto, siga os passos abaixo: 
 
Exemplo: Nas compras acima de R$ 1.000,00 os clientes do portal terão um desconto de 50%. 
 

a. Acesse a área administrativa do portal; 
b. Clique em E-Commerce > Desconto por Valor de Compra. Será exibida a tela abaixo; 
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Figura 103 – Tela de cadastro de desconto por valor de compra. 

 
c. Informe os dados solicitados (Nome, Valor Mínimo, Tipo de Desconto, Valor do Desconto, Data de Início e 

Data de término); 
d. Clique em gravar Dados. 

 
Para editar ou excluir uma campanha de desconto por valor de compra, siga os passos abaixo: 

 

e. Para editar uma campanha de desconto por valor de compra, clique no ícone  e altere os dados 
conforme desejar; 

f. Para excluir uma campanha de desconto por valor de compra, clique no ícone . 
 

 

3.2.11  CARRINHOS ABA ND ONA DOS  
 
Esta ferramenta possibilita recuperar os carrinhos abandonados pelos clientes durante o processo de compra. 
Apenas poderão ser recuperados aqueles carrinhos cujas compras foram abandonadas após o cliente efetuar o 
login. 
 
Para visualizar os carrinhos abandonados, siga os passos abaixo: 

a. Acesse a área administrativa do portal; 
b. Clique em E-Commerce > Carrinhos Abandonados. Será exibida a tela abaixo; 

 

 
Figura 104 – Tela de carrinhos abandonados. 

c. Utilize os filtros que julgar necessário para refinar a busca dos carrinhos abandonados; 
d. Clique no botão Buscar, serão exibidos todos os carrinhos abandonados que se enquadrarem no filtro 

informado; 
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Figura 105 – Tela de carrinhos abandonados, destacando os carrinhos localizados. 
 

e. Para detalhar as informações do carrinho abandonado, clique no link Detalhar..., serão exibidos os dados 
do cliente e os produtos do carrinho; 
 

 
Figura 106 – Tela de carrinhos abandonados, detalhando os dados do carrinho abandonado. 

 
f. Para recuperar o carrinho clique no link Recuperar Carrinho..., você será redirecionado para a ferramenta 

de Televendas a partir do 3º passo, basta dar sequência ao processo e concluir a venda. 
 

3.3 INTE GRAÇÃO  
 

3.3.1 PRODUTOS COM CA DA STRO INCO MPLE TO  
 
Esta ferramenta possibilita ao administrador filtrar os produtos que estão com cadastro incompleto, facilitando a 
alteração deles, pois somente serão exibidos os produtos que obedecerem aos filtros utilizados. 
 
OBS.: No produto teste cadastrado no sistema está faltando o cadastro da descrição longa, por isso o utilizaremos 
como exemplo. 
 
Para visualizar e alterar esses produtos siga os passos abaixo: 

a. Acesse a área administrativa do portal; 
b. Clique em E-Commerce > Produtos com Cadastro Incompleto. Será exibida a tela abaixo; 

 

 
Figura 107 – Tela de localização de produtos com cadastro incompleto. 

 
c. Utilize os filtros conforme desejar e clique em consultar; 
d. Serão exibidos os produtos que corresponderem aos filtros utilizados; 
e. Clique na Descrição do produto. Será exibido o detalhamento do produto; 
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f. Localize o campo que precisa ser preenchido, conforme imagem abaixo; 
 

 
Figura 108 – Tela de cadastro de produto, destacando o cadastro da descrição longa. 

 
g. Complete o cadastro e clique em Salvar Produto, feche o cadastro do produto. 

 

3.3.2 IM PORTAR IMAGEN S D E PRODUTOS  
 
Esta ferramenta possibilita ao administrador importar as imagens dos produtos para o sistema. 
Para efetuar essa importação é necessário obedecer aos critérios exigidos pelo sistema Webvenda. 
 
Para efetuar essa importação é necessário que as imagens estejam renomeadas, obedecendo ao seguinte padrão 
<código_do_produto>_A.jpg para imagem1, <código_do_produto>_B.jpg para imagem2, 
<código_do_produto>_C.jpg para imagem3 e <código_do_produto>_D.jpg para imagem4. 
 
Exemplo: OH21P_A.jpg, OH21P_B.jpg, OH21P_C.jpg e OH21P_D.jpg 
 
OBS.: As imagens dos produtos devem estar zipadas num mesmo arquivo. 
 
Para efetuar essa importação, siga os passos abaixo: 

a. Acesse a área administrativa do portal; 
b. Clique em E-Commerce > Importar Imagens de Produtos. Será exibida a tela abaixo; 

 

 
Figura 109 – Tela de importação de imagens de produtos. 
 

c. Clique em Procurar e selecione o arquivo .Zip contendo as imagens dos produtos; 
d. Clique em Importar e as imagens serão atribuídas aos seus respectivos produtos. 

 
Caso seja exibida uma lista de produtos conforme a imagem abaixo, significa que essas imagens não localizaram 
seus produtos e ficarão armazenadas nessa ferramenta aguardando que os mesmos sejam cadastrados. 
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Figura 110 – Tela de importação de imagens de produtos, destacando as imagens a serem importadas. 

 
a. Assim que os produtos forem cadastrados, acesse novamente a ferramenta de importação de imagens; 
b. Selecione a opção código do produto e clique em Gravar. 

 

3.3.3 IM PORTA ÇÃO DE  PR ODUTOS  
 
Esta ferramenta possibilita ao administrador importar os produtos para o sistema. 
Para efetuar essa importação é necessário preencher uma planilha de importação padrão, salvar a planilha para o 
formato (tipo ) CSV (separador por vírgulas), zipar o arquivo CSV. Lembramos que a importação de produtos está 
limitada a 2000 linhas por importação. 
 
Para efetuar essa importação, siga os passos abaixo: 
 

a. Acesse a área administrativa do portal; 
b. Clique em E-Commerce > Importação de Produtos. Será exibida a tela abaixo; 

 

 
Figura 111 – Tela de importação de produtos. 
 

c. Clique em Procurar e selecione o arquivo Zip contendo o arquivo CSV; 
d. Selecione o tipo de importação Cadastro / Atualização (No caso de cadastro recomendamos a importação 

nos dois modos, primeiro cadastro e em seguida atualização); 
e. Clique em Importar, ao terminar a importação será exibido o aviso abaixo. 
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Figura 112 – Aviso de importação concluída. 
 
Esta ferramenta também possibilita a verificação do log de importação e a geração da lista de produtos 
cadastrados no sistema, para executar essas tarefas basta clicar em seus respectivos links. 
 

 
Figura 113 – Tela de importação de produtos, destacando os links de log da importação e lista de produtos 
cadastrados. 
 

3.3.4 IM PORTA ÇÃO DE  ESTOQ UE  
 
Esta ferramenta possibilita ao administrador atualizar o controle estoque. 
Para efetuar essa importação é necessário preencher uma planilha de atualização padrão, converter a planilha 
para a extensão CSV (separador por vírgulas), zipar o arquivo CSV. Lembramos que a atualização de estoque está 
limitada a 2000 linhas por atualização. 
 
Para efetuar essa importação, siga os passos abaixo: 

a. Acesse a área administrativa do portal; 
b. Clique em E-Commerce > Importação de Estoque. Será exibida a tela abaixo; 

 

 
Figura 114 – Tela de importação de estoque. 
 

c. Clique em Procurar e selecione o arquivo Zip contendo o arquivo CSV; 
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d. Clique em Importar. Ao terminar a importação será exibido o aviso abaixo. 
 

 
Figura 115 – Aviso de importação concluída. 
 
Esta ferramenta também possibilita a verificação do log de importação e a geração da lista de estoques 
cadastrados no sistema. Para executar essas tarefas basta clicar em seus respectivos links. 
 

 
Figura 116 – Tela de importação de estoque, destacando os links de log da importação e lista de estoques 
cadastrados. 
 

4  TELEV ENDAS  
 
A ferramenta de Televendas possibilita aos colaboradores efetuarem vendas para seus clientes de uma maneira 
rápida e segura, pois uma das formas de conquistar clientes e converter visitas em novas vendas é oferecer 
sempre um diferencial em relação aos seus concorrentes e ações promocionais customizadas. O Televendas é mais 
uma destas ferramentas. 
 

4.1 CO NHE CEND O A F ERRAM ENTA  D E TEL EVEND AS  
 
Tela inicial da ferramenta de Televendas, onde são exibidos os menus de configuração, manual e acesso ao 
módulo de televenda. 
 

 
Figura 117 – Tela da ferramenta de Televendas. 
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4.1.1 PAI NEL RES UMO  
 
Ao iniciar a Televenda, o resumo (painel exibido o tempo todo ao lado direito da tela) exibe as informações do 
colaborador logado e responsável pela venda. Ao logar um cliente, seu Nome e Telefone também são exibidos. 
Caso um produto seja adicionado ao Carrinho de Compras, o resumo também exibirá as principais informações do 
produto (Imagem Minimizada, Nome, Quantidade e Preço), além do Somatório da Compra, Frete, Cupons 
Utilizados etc. 
 
No resumo existem 03 (três) botões, que são: 
 
Carrinho de Compras: Exibe o carrinho de compras completo referente a Venda Atual, com todas as informações 
preenchidas até o momento. 
Dados do Cliente: Exibe todas as informações do cliente logado. 
Fechar: Fecha o painel de resumo atual da Televenda. Para abrir o resumo novamente, clique no botão "VER O 
RESUMO NOVAMENTE", disponível no canto superior esquerdo da página. 
 

4.2 HABILITAND O PER MIS SÕES  
 
Para que um colaborador do sistema utilize a ferramenta de Televendas é necessário que o administrador do 
sistema Webvenda ou um usuário com as mesmas credenciais conceda essas permissões de acesso. 
Para delegar permissões de acesso a usuários do sistema execute o procedimento detalhado no item 2.2.2 deste 
manual. 
 
Caso seja necessário, pode-se permitir a edição/geração de novos Cupons de Desconto pelo colaborador. Na 
edição de Permissões, é possível liberar o acesso apenas ao Módulo Televendas e/ou ao Controle de Percentual de 
Desconto, conforme descrito no item 3.2.2. 
 

4.3 CO NFIG URAR PERCE NTUAL DE DESCONTO AO S COLA BORADOR ES  
 
Descontos podem ser concedidos no ato das vendas através da ferramenta de Televendas, mas para que isso 
ocorra é necessário configurar o percentual de Desconto que cada colaborador estará autorizado a conceder 
durante uma televenda. 
 
Se não for configurado, o padrão do Sistema assumirá que o colaborador não tem permissões para conceder 
descontos, seja sobre cupons existentes ou comuns aos clientes, assim como o desconto não poderá ultrapassar o 
valor correspondente ao percentual aqui informado. 
 
Para configurar o percentual de descontos de cada colaborador, siga os passos abaixo: 
 
OBS.: Lembramos que apenas os Administradores do sistema podem efetuar essa configuração.  
 

a. Acesse a área administrativa do portal; 
b. Clique em Televendas > Configurar Descontos. Será exibida a tela abaixo; 

 

 
Figura 118 – Tela de configuração de permissão de descontos. 

 
ATENÇÃO: O percentual de descontos aqui estipulado, será utilizado para a limitação do valor do desconto a 
clientes. É necessário também que o colaborador tenha a permissão para editar e gerar cupons de desconto. 

 
c. Localize o colaborador desejado, informe o valor autorizado; 
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d. Clique em Salvar. 
 

4.4 EFETU ANDO UMA TEL EV ENDA  
 
A televenda é dividida em 04 (quatro) passos, que são: 
1º Passo – Cadastro de Clientes / Identificação do Cliente; 
2º Passo – Selecionar os Produtos para Televenda; 
3º Passo – Definir o Frete e Conceder Descontos; 
4º Passo – Definir a Forma de Pagamento. 
 

 
Figura 119 – Tela da ferramenta de Televendas, destacando os 04 (quatro) passos. 
 

4.4.1 1º PA SSO  –  CA DA STR O DE CLIEN TES /  IDENTIF ICAÇÃO DO CL IEN TE  
 
No 1º passo o colaborador deve identificar e logar o cliente, caso o mesmo já possua um cadastro no portal. Se o 
cliente não possuir um cadastro no portal o colaborador poderá cadastrá-lo no ato da televenda. 
Para localizar e logar um cliente siga os passos abaixo: 

a. Acesse a área administrativa do portal; 
b. Clique em Televendas > Módulo Televenda; 
c. Clique em 1º Passo – Cadastro de Clientes / Identificação do Cliente; 
d. Utilize os filtros existentes para localizar e logar o cliente, conforme a imagem abaixo; 

 

 
Figura 120 – Tela da ferramenta de Televendas, destacando o 1º passo. 
 

e. Clique em pesquisar. Se o cliente estiver cadastrado no portal será exibida a tela abaixo; 
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Figura 121 – Tela da ferramenta de Televendas, destacando o cliente localizado. 

 
f. Clique em Logar Cliente; 
g. Se o cliente não estiver cadastrado no portal será exibida o tela abaixo; 

 

 
Figura 122 – Tela da ferramenta de Televendas, destacando a não localização do cliente. 

 
h. Para cadastrar o cliente, clique em Cadastrar Cliente. Será exibido o formulário de cadastro; 

 

 
Figura 123 – Formulário de cadastro de cliente. 

 
i. Preencha o formulário com os dados solicitados e clique em Cadastrar e Logar este Cliente. 
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ATENÇÃO: Caso o cliente possua um endereço de e-mail, ele receberá uma senha automática gerada pelo sistema. 
Se ele não possuir um endereço de e-mail, o colaborador deverá informar o usuário e senha que o sistema irá 
gerar assim que o cadastro do cliente for finalizado. 

 

4.4.2 2º PA SSO  –  SELECI ONAR OS PRO DUT OS PARA TELEV EN DA  
 

a. Assim que logar o cliente, o colaborador automaticamente será direcionado para o 2º passo; 
b. Utilize os filtros existentes para localizar os produtos desejados, conforme imagem abaixo; 

 
OBS.: O botão Histórico de Produtos lista os produtos já comprados pelo cliente através do televendas. 

 

 
Figura 124 – Tela da ferramenta de Televendas, destacando o 2º passo. 

 
c. Clique em Adicionar; 
d. Clique em Próximo Passo. 

 
OBS.: É possível Alterar o estoque de produtos (item 4.1.7) ou Cadastrar um novo produto (item 4.1.5) no 2º passo 
da televenda.  

 

4.4.3 3º PA SSO  –  DEFINIR  O FRETE E  CONCED ER DESCONTOS  
 

a. Selecione o endereço de entrega; 
b. Selecione o tipo de frete; 
c. Clique em Próximo Passo; 

 

 
Figura 125 – Tela da ferramenta de Televendas, destacando o 3º passo. 

 
OBS.: É possível cadastrar/editar um endereço no 3º passo da televenda.  
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d. Agora é possível conceder ou não um desconto para a televenda, utilizando um cupom existente no 
sistema ou gerando um novo cupom de desconto; 
 

 
Figura 126 – Tela da ferramenta de Televendas, destacando a concessão de desconto. 

 
e. Se não for conceder nenhum desconto, clique em não aplicar desconto e então será redirecionado para o 

4º passo; 
 

4.4.3.1  UTIL IZA ND O U M CUPOM DE D ESCON TO EXISTE NTE  
 

a. Selecione Utilizar um cupom de descontos existente. Serão exibidos os cupons existentes no sistema 
Webvendas; 

b. Localize o cupom que deseja aplicar a televenda e clique em Simular com este; 
c. Clique em Aplicar desconto e o sistema irá redirecioná-lo para o 4º passo. 

 

 
Figura 127 – Tela da ferramenta de Televendas, utilizando um cupom de desconto existente. 

 
OBS.: É possível gerar um cupom de desconto no 3º passo. Basta clicar no botão Gerar cupom de descontos (mais 
opções) e seguir o processo detalhado no Item 4.2.10 deste manual. 

 

4.4.3.2  GERA ND O UM CUPO M D E DES CONTO  EM R$  (VAL OR ABSO LUTO)  NO  A TO DA TELEVENDA  
 

a. Selecione Gerar um novo cupom de descontos (Descontos em R$); 
b. Informe o valor do desconto e clique em Simular desconto; 
c. Clique em Aplicar desconto e o sistema irá redirecioná-lo para o 4º passo. 
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Figura 128 – Tela da ferramenta de Televendas, gerando um cupom de desconto em R$. 
 

4.4.3.3  GERA ND O UM CUPO M D E DES CONTO  EM %  (POR CENTAGE M)  NO A TO DA TELEVENDA  
 

a. Selecione Gerar um novo cupom de descontos (Descontos em %); 
b. Informe o valor do desconto e clique em Simular desconto; 
c. Clique em Aplicar desconto e o sistema irá redireciona-lo para o 4º passo. 

 

 
Figura 129 – Tela da ferramenta de Televendas, gerando um cupom de desconto em %. 
 

4.4.3.4  GERA ND O UM CUPO M D E DES CONTO  PAR A FR ET E GRÁTI S N O A TO DA TEL EVENDA  
 

a. Selecione Gerar um novo cupom de descontos (Por Frete Grátis); 
b. Clique em Simular desconto; 
c. Clique em Aplicar desconto e o sistema irá redirecioná-lo para o 4º passo. 

 

 
Figura 130 – Tela da ferramenta de Televendas, gerando um cupom de desconto para frete grátis. 
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4.4.4 4º PA SSO  –  DEFINIR  A  FORMA DE PA GA MEN TO  
 

a. Selecione o meio de pagamento; 
b. Nas compras com cartão informe os dados solicitados; 
c. Clique em próximo passo. 

 

 
Figura 131 – Tela da ferramenta de Televendas, destacando o meio de pagamento com boleto bancário. 
 

 
Figura 132 – Tela da ferramenta de Televendas, destacando o meio de pagamento com cartão de crédito. 
 

4.4.5 CONCL US ÃO DA  VE NDA  
 
Nessa tela é possível visualizar todas as informações da venda finalizada e são habilitados os botões, Gerar Boleto, 
Enviar Boleto por E-mail, Análise ClearSale e Próxima Televenda. 
 

 
Figura 133 – Tela da ferramenta de Televendas, destacando a conclusão da venda. 
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Gerar Boleto: Exibe uma janela pop-up controlada pela Braspag com o boleto referente à Televenda. 
Enviar Boleto por Email: Envia para o cliente um link para visualização do boleto e posterior pagamento (Desde 
que o cliente tenha um e-mail cadastrado). 
Análise ClearSale: Caso a loja virtual possua o monitoramento ClearSale configurado serão exibidos, painéis 
conforme a contratação do serviço ClearSale e você poderá efetuar a análise de risco da televenda. 
Próxima Televenda: Finaliza uma televenda e inicia outra. 
 

4.5 RES UMO TE LEV ENDAS E  2ª  V IA  D O BOL ETO  
 
Esta ferramenta possibilita ao administrador do sistema consultar todas as vendas efetuadas através da 
ferramenta de Televendas e nas vendas efetuadas com boleto bancário é possível enviar o link para emissão do 
boleto. 
 
Para efetuar uma consulta das televendas efetuadas, siga os passos abaixo: 

a. Acesse a área administrativa do portal; 
b. Clique em Televendas > Resumo Televendas e 2ª via do Boleto. Será exibida a tela abaixo; 

 
OBS.: Ao selecionar a ferramenta de Resumo Televendas e 2ª via do Boleto, serão retornadas as televendas 
efetuadas nos últimos 30 dias. 
 

 
Figura 134 – Tela de Resumo de Vendas por Televendas. 
 

c. Caso seja necessário utilize os filtros existentes (número do pedido, nome do cliente, CPF do cliente e 
período) para localizar um pedido; 

d. Depois de localizado o pedido, clique no botão Link do Boleto para enviar um e-mail para o cliente com o 
link para emissão do boleto bancário; 

e. Após o envio será exibido um aviso informando para qual endereço de e-mail foi disparado o link para 
emissão do boleto bancário. 
  

 
Figura 135 – Aviso de envio de email. 
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5  MAR KETIN G  
 
 

5.1 BANNERS  
 

No sistema Webvenda é possível adicionar banners distintos para loja (banners com transição), departamentos e 
categorias (banners estáticos). 
 
Para que a exibição dos banners seja gerenciada é necessário criar campanhas e definir a sua abrangência e depois 
vincular o banner a sua respectiva campanha. 
 
Criando uma Campanha 
 
Para criar uma campanha de banner, siga os passos abaixo: 
 

a. Acesse a área administrativa do portal; 
b. Clique em Marketing > Banners. Será exibida a tela abaixo; 

 
Figura 136 – Tela da ferramenta de gerenciamento de Banners. 

 
c. Informe os dados solicitados, nesse exemplo criaremos uma campanha que irá gerenciar o banner da loja 

(home); 
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Figura 137 – Tela da ferramenta de gerenciamento de Banners, destacando a criação de uma campanha. 

 
d. Clique em Gravar Dados. Será exibida a campanha criada, como pode ser visualizado na imagem abaixo; 

 

 
Figura 138 – Tela da ferramenta de gerenciamento de Banners, destacando a campanha criada. 

 
Para Editar uma campanha, siga os passos abaixo: 

a. Clique no ícone ; 
b. Altere as informações desejadas e clique em Gravar dados. 

 
Para Excluir uma campanha, siga os passos abaixo: 

a. Clique no ícone . 
 
Inserindo um banner de topo na loja (Banner com transição) 
 

a. Acesse a área administrativa do portal; 
b. Clique em Marketing > Banners; 
c. Clique na aba Banners, conforme demonstrado na imagem abaixo; 

 

 
Figura 139 – Tela da ferramenta de gerenciamento de Banners, destacando a aba banners. 
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Figura 140 – Tela da ferramenta de gerenciamento de Banners, destacando a aba banners. 

 
d. Selecione a campanha chamada Home, os banners de topo da página inicial sempre estarão vinculados a 

essa campanha; 
 

• Posição do banner na transição: Informe a posição do banner. Ex: 1,2,3... 

• Banner: Carregue o arquivo do banner; 

• Texto oculto: esta mensagem aparecerá quando o usuário parar o cursor do mouse sobre a imagem 
do banner; 

• URL: coloque o endereço que o banner deverá abrir. Em caso de banner no formato SWF, os links 
deverão ser inseridos no flash; 

 
e. Clique em gravar dados. 

 
Para Editar as configurações do banner cadastrado, siga os passos abaixo: 

a. Clique no ícone ; 
b. Altere as informações desejadas e clique em Gravar dados. 

 
Para Excluir o banner cadastrado, siga os passos abaixo: 

a. Clique no ícone . 
 
 
Inserindo um banner de departamento e/ou categoria (Banner estático) 

 
a. Acesse a área administrativa do portal; 
b. Clique em Marketing > Banners; 
c. Clique na aba Banners, conforme demonstrado na imagem abaixo; 
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Figura 141 – Tela da ferramenta de gerenciamento de Banners, destacando a aba banners. 
 

 
Figura 142 – Tela da ferramenta de gerenciamento de Banners, destacando a inserção de um banner. 
 

 
d. Selecione a campanha destinada ao departamento e/ou categoria desejada; 

 

• Banner: Carregue o arquivo do banner; 

• Texto oculto: esta mensagem aparecerá quando o usuário parar o cursor do mouse sobre a imagem 
do banner (apenas para banners no formato GIF ou JPG); 

• URL: coloque o endereço que o banner deverá abrir. Em caso de banner no formato SWF, os links 
deverão ser inseridos no flash; 

• Tamanho: escolha as dimensões correspondentes ao seu banner. Verifique junto à equipe técnica 
Webvendas qual o tamanho está sendo utilizado no seu portal (120X60, 120X90, 120X240, 420X145, 
468X60, 760X160); 

• Tipo de controle: selecione qual o tipo de controle desejado para o seu banner; 

• Categoria: classificar o seu banner ajuda a exibi-lo em sites do ramo (caso participe de campanhas 
externas no sistema de troca de banners); 
Campanha: a qual pertence o banner; 
Peso: ponderação para sorteio. É diretamente proporcional à chance de exibição, ou seja, um banner 
peso 10 será mais exibido que um banner peso 1. 

 
e. Clique em gravar dados. 
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Para Editar as configurações do banner cadastrado, siga os passos abaixo: 

c. Clique no ícone ; 
d. Altere as informações desejadas e clique em Gravar dados. 

 
Para Excluir o banner cadastrado, siga os passos abaixo: 

b. Clique no ícone . 
 
 

 

6  REL ATÓRIOS  
 
Esta ferramenta possibilita ao administrador do sistema gerar diversos tipos relatórios para auxiliá-lo na gestão do 
seu portal de e-commerce, ela está subdividida em Relatórios Gerais e Estoque de produtos. 
 
Relatórios Gerais 
 
Aqui você encontra diversos tipos de relatórios gerenciais. Caso necessite de algum relatório e os modelos 
existentes não lhe atendam entre em contato com a equipe técnica Webvendas. 
 
Para gerar relatórios gerenciais no sistema Webvenda, siga os passos abaixo: 

a. Acesse a área administrativa do portal; 
b. Clique em Relatórios > Relatórios Gerais. Será exibida a tela abaixo; 

 

 
Figura 143 – Tela de Relatórios Gerais. 
 

c. Selecione o tipo de relatório que desejar. Nesse exemplo utilizaremos o relatório de newsletter; 
d. Ao selecionar o tipo de relatório, ele será exibido obedecendo à configuração padrão, conforme pode ser 

visualizado na imagem abaixo; 
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Figura 144 – Tela de Relatórios Gerais, destacando o relatório dos clientes que solicitaram newsletter. 

 
e. Caso seja necessário altere os filtros conforme desejar e clique em Visualizar; 
f. Será exibido um novo relatório obedecendo à configuração estabelecida pelos filtros. 

 
Os relatórios gerados pelo sistema Webvenda podem ser exportados para os seguintes formatos: xml, csv, tiff, pdf, 
html e xls. 
 
Para exportar um relatório, siga os passos abaixo: 

 
a. Após gerar o relatório, clique em Selecione Formato e escolha o formato que desejar; 
b. Clique no botão Exportar. 

 

 
Figura 145 – Tela de Relatórios Gerais, destacando a exportação dos relatórios. 

 
 

Estoque de Produtos 
 

Aqui você encontra tipos de relatórios destinados ao controle de estoque do portal. 
 

Para gerar relatórios de estoque no sistema Webvenda, siga os passos abaixo: 
 

g. Acesse a área administrativa do portal; 
h. Clique em Relatórios > Estoque de Produtos, será exibida a tela abaixo; 
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Figura 146 – Tela de Relatórios de Estoque de Produtos. 
 

i. Selecione o tipo de relatório que desejar. Nesse exemplo utilizaremos o relatório de produtos com 
estoque baixo; 

j. Clique em Consultar. Serão exibidos todos os produtos com estoque baixo como pode ser visualizado na 
imagem abaixo; 
 

 
Figura 147 – Tela de Relatórios, destacando o relatório dos clientes que solicitaram newsletter. 

 
Para imprimir o relatório gerado, basta clicar no link Imprimir como pode ser visualizado na imagem abaixo. 
 

 
Figura 148 – Tela de Relatórios, destacando o relatório dos clientes que solicitaram newsletter. 
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OBS.: Os relatórios gerados nessa ferramenta não podem ser exportados, apenas impressos. Se o administrador do 
sistema possuir algum plug-in para geração de pdf instalado em seu computador poderá utilizá-lo para gerar 
relatórios em pdf.  

 

Relatório de Frete Grátis 
 

Nessa ferramenta de relatório o Administrador informa o período e o sistema exibe um relatório de todos os 
pedidos com frete grátis, detalhando os valores que deveriam ser cobrados coso os mesmos não tivessem frete 
grátis, assim poderá mensurar o custo das campanhas de frete grátis. 

 
Para gerar esse relatório de frete grátis no sistema Webvenda, siga os passos abaixo: 
 

a. Informe o período desejado; 
b. Clique em Buscar; 

 

 
Figura 149 – Tela de Relatório de Frete Grátis. 
 

c. O relatório será exibido e oferecerá a possibilidade de exporta-lo para o formato XLS.  
 

 


