
  

FastCommerce 6.0: novo cenário, novas integrações!FastCommerce 6.0: novo cenário, novas integrações!
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Implantação de novos sistemas de pagamentoImplantação de novos sistemas de pagamento
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t-ClearSale - aprovar ou não aprovar o pedido?t-ClearSale - aprovar ou não aprovar o pedido?
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Faz toda a gestão da operação e entrega a decisão final: aprovar ou não aprovar a venda. Utiliza os 
módulos: modelo estatístico, software workflow, acesso à base de dados, equipe de analistas de risco.



  

Usabilidade aprimoradaUsabilidade aprimorada
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 Grade de produtos

Veja um modelo em funcionamento:
http://www.fastcommerce.com.br/modgrid/grid

http://www.fastcommerce.com.br/modgrid/grid
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Veja um modelo em funcionamento:
http://www.perfumes.com.br

Usabilidade aprimoradaUsabilidade aprimorada

 Histórico recente de produtos, categorias e páginas personalizadas

http://www.perfumes.com.br/
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Usabilidade aprimoradaUsabilidade aprimorada
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Veja um modelo em funcionamento:
http://www.perfumes.com.br

 Resumo do carrinho

http://www.perfumes.com.br/


  

www.fastcommerce.com.br

FC 6.0

Veja em funcionamento:
http://www.duks.com.br

Usabilidade aprimoradaUsabilidade aprimorada

 Resumo do carrinho



  

Produto volumosoProduto volumoso

www.fastcommerce.com.br

FC 6.0



  

Link canônico (SEO)Link canônico (SEO)

www.fastcommerce.com.br

FC 6.0

*Incluído automaticamente no header das páginas da loja

http://www.perfumes.com.br/sistema/ListaProdutos.asp?IDLoja=154&Digitada=True&Avancada=True&Texto=Eternity+for+Men

http://www.perfumes.com.br/sistema/listaprodutos.asp?IDLoja=154&IDProduto=2012504&q=Eternity+for+Men

http://www.perfumes.com.br/Eternity+for+Men/prod.htm

Existem várias formas (links diferentes) de se visitar a mesma página da loja.

http://www.perfumes.com.br/sistema/ListaProdutos.asp?IDLoja=154&Digitada=True&Avancada=True&Texto=Eternity+for+Men
http://www.perfumes.com.br/sistema/listaprodutos.asp?IDLoja=154&IDProduto=2012504&q=Eternity+for+Men
http://www.perfumes.com.br/Eternity+for+Men/prod.htm


  

Redes sociaisRedes sociais
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8 novas opções de design do site8 novas opções de design do site
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Outros recursos:Outros recursos:
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 Imagem ou código que será exibido no lugar do Flash caso o navegador não aceite Flash, como é o 
caso do iPhone e do iPad.

Veja mais informações em:
http://ajuda.fastcommerce.com.br/sistema/Noticias.asp?IDLoja=9&IDNoticia=4526

 Para contabilizar os acessos e vendas provenientes de um parceiro sem utilizar o parâmetro 
&origem=nomeorigem. (Por exemplo, cadastre #www.google.com.br no campo Site da ficha do 
parceiro. Comece o endereço com # e não utilize http nem https.)

 Escolha de tipo das imagens (GIF, JPG, PNG) de títulos e botões personalizados.

http://ajuda.fastcommerce.com.br/sistema/Noticias.asp?IDLoja=9&IDNoticia=4526


  

Outros recursos:Outros recursos:
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 Novas tags de confirmação de pedido: <NomeLoja>, <CatProdutoN>, <TotalPrazo>.

 Personalização do texto final do e-mail de confirmação de pedido.

 Integração ao Twitter via OAUTH, permitindo a publicação de lançamentos e promoções da loja pela 
ficha do produto e no cadastro de notícias. 



  

ObrigadoObrigado
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http://www.fastcommerce.com.br

http://blog.fastcommerce.com.br

http://www.twitter.com/fastcommercebr

suporte@fastcommerce.com.br

http://www.fastcommerce.com.br/
http://blog.fastcommerce.com.br/
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