novo

ManageToRefresh

ENGINE2CONTENT®

P2/10

Novo

ENGINE2CONTENT®

Engine2Content v4.0
O motor para os seus conteúdos
A nova ferramenta de gestão de backoffice Engine2content v4.0,
permite de uma forma muito rápida e eficaz a dinamização do website.
Este dinamismo consegue-se através de funcionalidades, tais como a habitual gestão de
conteúdos, que permite a manutenção dos textos e imagens, ou a criação e eliminação de
menus e sub-menus, até às mais avançadas, como a gestão de banners, de newsletters, de
estatísticas de visitas, ou do catálogo electrónico, entre outras. Tudo isto, de uma forma
simples, em tempo real, em qualquer local e a qualquer hora, e com toda a segurança que o
sistema de login com password lhe confere.
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Novo grafismo
Com a nova abordagem criativa por parte da secção de design da
Paleta de Ideias, conseguiu-se um ambiente aplicacional mais
amigável, intuitivo e funcional, consentâneo com as tendências do
design mais actuais.
Foram utilizadas cores suaves e amigáveis, numa estrutura de apresentação mais “limpa”,
exibindo apenas a informação necessária. A distribuição dos elementos é também muito
racional, apresentando-se o ecrã dividido em duas grande áreas, a das opções de navegação
do software, e a dos conteúdos e ficheiros que estão a ser editados no momento.
Como apontamento, todas as páginas apresentam o logótipo do cliente a quem a ferramenta
está licenciada.

P4/10

ENGINE2CONTENT®

Usabilidade melhorada
No novo engine2content, as melhorias ao nível da usabilidade são
evidentes, tornando tudo muito mais fácil, rápido e intuitivo, o que se
traduz numa maior produtividade e numa eficiente redução de custos.
• Por forma a simplificar a gestão de informação, os elementos presentes na página de
criação/edição de conteúdos foram segmentados;
• Para atenuar o impacto do elevado número de campos do formulário, estes foram divididos
em diferentes separadores: cabeçalho, corpo, anexos e permissões;
• O menu de navegação está agora mais rápido e funcional, sendo possível abrir os conteúdos
sem recarregar as páginas. O acesso às categorias é claramente diferenciado do acesso aos
conteúdos pela utilização de ícones que os distinguem;
• O login do utilizador, é feito sem a necessidade de recarregar a página;
• Na associação de documentos aos conteúdos, apenas é carregada a filesystem da directoria
seleccionada, permitindo um carregamento da página muito mais rápido e eficiente;
• O acesso a conteúdos que estão a ser editados por outros utilizadores é automaticamente
bloqueado.

P5/10

ENGINE2CONTENT®

Gestão de ficheiros
A gestão de documentos sofreu diversas melhorias, que visam simplificar e facilitar a tarefa do administrador.
• Existem agora duas áreas distintas, uma para gestão de documentos (doc, pdf, xls, etc.) e
outra para gestão de imagens e fotografias;
• Galeria de imagens: as imagens são agora apresentadas sob a forma de miniaturas
(thumbnails), que com um clique do rato abrem numa nova janela;
• É apresentada a indicação do(s) conteúdo(s) onde determinado documento ou imagem está a
ser utilizado;
• Passa a ser possível a remoção de pastas;
• Para facilitar a navegação nas diferentes pastas foi introduzido um menu hierárquico
expansível.
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Módulos newsletter e estatísticas
Os módulos já existentes quer de Newsletter, quer de Estatísticas
foram melhorados.
Newsletter
• Gestão de subscritores e exportação para Excel, permitindo a criação de uma segunda base
de dados;
• Pesquisa por e-mail;
• Envio da newsletter com informação de progressão;
• Possibilidade de segmentar o envio da newsletter por perfil do subscritor;
• No caso de erro, é possível retomar o envio a partir do ponto onde este ocorreu.
Estatísticas
• O Interface está mais simples e intuitivo;
• Existem agora gráficos que são gerados dinamicamente.
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Área reservada
A gestão de permissões no acesso às áreas reservadas do website foi
estendida, tendo sido criadas novas funcionalidades.
• Agora, não só é possível atribuir permissões aos conteúdos, como também às áreas (pastas);
• O interface para criação de perfis e utilizadores foi simplificado;
• Foi criada a notificação automática de utilizadores, com envio do seu login e password.

Novo Módulo: Sondagens & Concursos
Com este novo módulo torna-se possível disponibilizar sondagens e
concursos no website.
Os concursos permitem, para além de guardar os votos dos participantes, sortear prémios para
os inscritos. Parametrizar variáveis como o número de vencedores e de prémios a distribuir,
bem como, definir a lista de prémios para cada concurso, são outras das potencialidades.

Catálogo Electrónico
O catálogo electrónico disponibiliza uma verdadeira ferramenta de
comércio e marketing on-line.
Esta solução, para além de permitir gerir um catálogo de produtos, agrupados em dois níveis
hierárquicos (categorias e sub-categorias), apresenta uma estrutura modular, com
funcionalidades b2c e b2b, nomeadamente:
• Gestão autónoma do catálogo de produtos;
• Gestão de clientes;
• Gestão de encomendas;
• Estatísticas de vendas e de visualização dos produtos (permite consultar no BackOffice ou
mesmo disponibilizar no site um top de artigos mais vistos ou vendidos).
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Tecnologias Web
Toda a aplicação foi reformulada de acordo com as mais recentes
normas e tecnologias de desenvolvimento web. Quer pelo web design
100% baseado na linguagem CSS, quer pela adopção do AJAX como
tecnologia complementar às restantes já utilizadas no desenvolvimento (ASP, JScript).
A tecnologia AJAX foi utilizada na reprogramação de algumas funcionalidades, no sentido de
melhorar o desempenho da aplicação. Esta tecnologia apresenta como grande vantagem a
possibilidade de reduzir as interacções com o servidor e, consequentemente, melhorar o
desempenho geral da aplicação.
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