
    www.simsolucoesweb.com.br 

 

Taxa de implantação (Registros,  servidores, configuração de domínio e treinamento) R$ 

300,00 

Mensalidades  

500 Produtos R$ 100,00 

1000 Produtos R$ 150,00 

Ilimitados R$ 200,00 

 

PRINCIPAIS RECURSOS DA LOJA 

Calculo de frete automático API dos Correios 

Produtos e categorias ilimitados 

MEIOS DE PAGAMENTO DISPONÍVEIS 

* Cartão de Crédito via PagSeguro  - Checkout Transparente  (novo) 

* Boleto Bancário   via PagSeguro  - Checkout Transparente  (novo) 

* Depósito / Transferência Bancária  com envio / upload de comprovante  

 

TRANSPORTADORAS - CONSULTA AUTOMÁTICA DO VALOR/PRAZO DO FRETE 

* JadLog    (novo) 

* Braspress 

* Correios (pac / sedex / sedex 10)   

 

http://www.simsolucoesweb.com.br/


VISUAL DO SITE 

* Site responsivo (acessível por celular, tablets e computadores) 

* Modo Full/Wide  - permite  expandir o layout na tela inteira (novo) 

* Modo Boxed  - permite  reduzir o layout mantendo as laterais livres (novo) 

* Opção para mostrar/ocultar os depoimentos de cliente na home (novo) 

* Opção para mostrar/ocultar os produtos padrão  na home, mantendo apenas os produtos 

em destaque, ofertas e banners, a home fica mais leve  (novo) 

* Novas opções de Banners na home (novo) 

PRODUTOS 

* Comparação de até produtos  (novo) 

* Mostrar Produtos Relacionados  (novo) 

 

CUPOM 

* Agora você pode criar o cupom com o nome desejado e o desconto pode ser valor em real 

ou percentual (novo) 

 

CLIENTES 

* Cadastro de pessoa física e jurídica (novo) 

 

 NOVIDADES: 

- Checkout Transparente PagSeguro 

- Remoção do Boleto bancário sem registro 

- Inclusão do boleto PagSeguro (checkout transparente - retorno automático) 

- Agora você pode criar o cupom com o nome desejado e o desconto pode ser valor em real ou 

percentual (novo) 

- Comparação de até 3 produtos 

- Produtos relacionados 

- Modos: Loja - Orçamento - Vitrine 

- Cadastros Pessoa Física / Jurídica 

- Transportadora JadLog 

- Layout Home Modo Wide / Boxed   (painel admin) 

- Ativar / Desativar Depoimentos  (painel admin) 



- Ativar /  Desativar  "Produtos que você pode gostar" da home 


