
 

Fortuny Systems Virtual Market Store 

Características das Lojas Virtuais 

- Produtos/Categorias: 

 

 Inserção dos produtos com ou sem fotos simples e fácil, não sendo necessário conhecimento técnico. 

 Ilimitado número de produtos e categorias. 

 Opção para funcionamento somente como catálogo virtual. 

 Ilimitados níveis de Categorias => Subcategorias. 

 Os produtos podem ser atribuídos a múltiplas categorias. 

 Possibilidade de dividir produtos e categorias do modo que desejar. 

 Adicionar atributos como o tamanho ou cor aos seus produtos para oferecer variações dos mesmos e custo 

diferente. 

 Definir descontos para os produtos (percentagem ou total, com limite de tempo ou não). 

 Mostrar detalhes e imagens para cada produto. 

 Opção de mostrar preços por nível de clientes e Fornecedores. 

 Opções de diversos modos de pagamento incluindo Multibanco. 

 Sistema de slides diversos(Produtos, categorias, distribuidores..) 

 Slides em Carrousel  e 3D 

 Opcional - Manutenção e controle de stock para os seus produtos. 

 Opcional - Notifica automaticamente o cliente quando um produto volta ao stock que antes estava esgotado. 

 Opção para colocar produtos em destaque na página principal com apenas um clique. 

 Sistema de comentários e avaliação dos produtos da loja. 

 Ferramenta de relacionamento entre produtos. 

 

 

 

 

 



 

Características Administrativas das Lojas 

Funcionalidades Administrativas 

- Gerenciamento de Grupos e Usuários 

 Adicionar clientes e atribuí-los a grupos diferentes para descontos e visualização de preços. 

 Definir descontos e preços para grupos de clientes. 

 Opção de mostrar os preços por grupos de clientes ou por Fornecedores. 

 Revisão de preços por categorias 

 Gerência de acesso: atribuir níveis a grupos de usuários como admin, admin da loja e outros níveis, cliente 

ou demonstração para permitir a administração por outros usuários (atribuir produtos aos vendedores e permitir que 

eles administrem somente os seus produtos. 

- Configuração e Visualização Simples e Fácil 

 Opção de trabalhar com vários tipos de moeda corrente e cambio automatizado. 

 Vários módulos e funções para usar na sua loja. 

- Endereço de Entrega e Taxas 

 Você pode adicionar os seus próprios transportadores e taxas diferenciadas. 

 Cálculo automático de transporte. Você define os métodos (correio, transportadora) 

- Taxas de Impostos 

 Os preços dos produtos podem ser indicados com imposto incluído ou não (ajustado para cada grupo de 

cliente). 

 Suporte para diferentes taxas de impostos. 

 Cálculo baseado no endereço de entrega. (Cidade, Estado, País ou Região). 

 Taxas de impostos diferenciadas por produtos (% para livros, % para outros produtos) 

- Opções de Pagamentos 

 Você pode usar encriptação segura de SSL (128-bit) e SSL compartilhado. 

 Opção de usar cartões de créditos. 

 Modo de pagamento via Moneybookers, PagSeguro UOL , Paypal e outros. 

- Características especiais para os seus clientes 

 Os seus clientes poderão facilmente procurar por produtos através de um formulário de pesquisa. 

 Nos detalhes do produto, poderá ser informado, em média, em quanto tempo o mesmo será entregue ao 

cliente. (com imagens ilustrativas) 

 Opção para os clientes editarem os seus dados de registo e envio. 

http://www.fortunysystems.com.br/fortunyportafolio/index.php


 Os clientes poderão ver todas as suas compras e detalhes das mesmas. 

 O cliente também recebe uma cópia dos detalhes da compra feita e fatura em PDF. 

 Suporte para MarketPlace 

 Relatórios múltiplos de vendas 

 Rede de Agentes , distribuidores, comissões 

 Guia de funcionamento Online 

 Visual compatível como aplicativo de celular (opcional) 

 E muito mais .... 

 Loja Modelo:     https://www.drogariaidealine.efts.com.br/ 

  https://www.fortunysystems.com.br/fortunyportafolio/lojavirtual.pdf 

 

 

Site:    http://www.fortunysystems.com.br                       email: emilio@fortunysystems.com.br 

Tel:     (21) 99794-2690 

Nota:    Entrar em contato por e-mail ou WhatsApp indicando o assunto 

https://www.drogariaidealine.efts.com.br/
https://www.fortunysystems.com.br/fortunyportafolio/lojavirtual.pdf
http://www.fortunysystems.com.br/

