Notícias

|Loja

Novas Funcionalidades
Introduzimos uma nova funcionalidade no módulo de loja no ED-PORTAL que denominámos
“descontos”.
O que são?
Um desconto é uma percentagem ou um valor absoluto que é abatido ao valor de um produto
antes de portes (definidos de acordo com a região e a forma de pagamento) e seguros.
Funcionamento
Cada desconto tem um código associado e é esse código que tem de ser introduzido no site
para a loja conceder o desconto. Existem as seguintes possibilidades na criação de códigos:
Único
Um desconto um código;
Sequências
Uma sequência numérica de códigos em que todos os códigos concedem o mesmo
desconto;
Um desconto pode estar associado a um ou mais produtos.
Um desconto tem uma data de início e outra de fim para definir a validade.
Para que servem?
Efectuar campanhas onde se comunica o código e o utilizador apenas tem de o introduzir no site
para beneficiar do desconto. Estas campanhas podem ser personalizadas, ou seja atribuir uma
série de códigos a uma mesmo desconto de modo a que cada utilizador tenha um número
único.
Permitir trabalhar com parceiros, ou seja criar códigos, associá-los a banners e sempre que o
cliente chega à loja vindo de um banner num site, o ED-PORTAL automaticamente atribui o
desconto. O código é passado no link (encriptado), pelo que enquanto o utilizador estiver no
site, a loja assumirá o desconto. Se o utilizador sair do site e voltar a entrar não podemos
garantir a “memória” do código.
Informações associadas
Com esta funcionalidade o ED-PORTAL passa a dispor de duas funcionalidades que podem ser
utilizadas para trabalhar com parceiros.
q Os descontos, que podem ser utilizados para identificar que encomendas na loja são
originadas a partir de outros sites ou outras formas de divulgar os códigos.
q Os banners, funcionalidade que permite identificar os visitantes que chegam ao site por
força de terem clicado em banners externos.
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