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Soluções Integradas
de Gestão

AKTIONSERVER® Ecommerce B2B
Aumente o seu negócio de uma forma sustentada com as lojas online para Clientes 
Empresariais na plataforma AKTIONSERVER® Ecommerce B2B, totalmente 
integrada com o software de gestão PHC.

QUER CRESCER O SEU NEGÓCIO?
Uma das formas de aumentar as suas vendas e reduzir custos é ter 
uma loja online para os seus clientes empresariais. Para ter sucesso, 
a sua loja online tem de ter qualidade, credibilidade, proporcionar 
um bom atendimento, oferecer uma boa experiência e vender com 
preços atrativos.
AKTIONSERVER® Ecommerce é a plataforma de e-commerce feita 
para si e para fazer crescer o seu negócio de uma forma sustentada, 
sem comissões de vendas.

O QUE É A SOLUÇÃO AKTIONSERVER® ECOMMERCE B2B?
É uma plataforma desenhada para criar lojas online Business to 
Business (B2B) e que permite integração com o seu software de 
gestão PHC. Esta solução está preparada para implementar projetos 
desde simples catálogos de produtos, lojas online B2C até lojas 
online B2B, de forma a simplificar a complexidade que as regras do 
negócio online impõem dando-lhe também uma maior proximidade 
com o consumidor final.
Esta plataforma é desenvolvida em Microsoft .NET e utiliza as 
últimas tecnologias (HTML, JavaScript e CSS3).

O QUE POSSO ESPERAR DA SOLUÇÃO?
l Alto desempenho e disponibilidade 
l Modularidade, poderá crescer adicionando módulos
l Funcionalidades de última geração
l Escalabilidade e robustez
l Integração com o seu ERP PHC
l Investimento faseado, com modelo de subscrição mensal
l Sem comissões de vendas

EM QUE CONSISTE A INTEGRAÇÃO COM SOFTWARE PHC?
A integração PHC consiste num conjunto de sincronizações e 
consultas de dados entre a base de dados PHC e a base de dados 
AKTIONSERVER® Ecommerce, com o objectivo de manter a 
informação centralizada, consistente e sempre disponível. 
l Sem carga desnecessária na base de dados do ERP PHC.
l Permite utilizar infraestrutura existente ou soluções cloud.
l Possibilita a segregação parcial ou total de servidores de bases de 

dados do site e do ERP PHC e/ou de front-end para uma maior 
escalabilidade e performance.

l Instalações multi-instância (várias lojas sobre o mesmo ERP).

Soluções Integradas
de Gestão



Info. Pós Venda - Pedidos de 
devolução e assistência

Info. Financeira - Resumo financeiro

Descontos por escalões de quantidade

MB Way: Easypay

Cartão de Crédito: Hipay, Paypal e 
Redunicre

Referências Multibanco: Hipay, Ifthen 
ou Comprafácil

Payshop: Hipay

FERRAMENTAS DE MARKETING ADVANCEDSTANDARD

SEO Optimização para motores de 
busca

Integração Google Analytics (para 
medição de estatísticas dos 
utilizadores no site)

Template PHC para lojas online

Produtos, imagens e documentos

Multilingue (produtos, famílias, cores 
tamanhos, etc...)

Características, cores e tamanhos de 
produtos

Produtos relacionados e alternativos

Stocks do armazém definido para a 
loja

Pedidos de cotação

Tabelas de Preços e Promoções

Ecovalor

Clientes e Encomendas

Modos e Condições de pagamento de 
clientes

Encomendas com verificação e reserva 
de stock em tempo real

Descontos tipo cliente e tipo de artigo

Consulta de documentos de faturação 
em tempo real

Pedidos de devolução

Pedidos de assistência em tempo real

Tabela de marcas por clientes

Integração de vendedores

Dossiers de preço de cliente

PAGAMENTOS ONLINE (1 OPÇÃO) ADVANCEDSTANDARD

INTEGRAÇÕES PHC ADVANCEDSTANDARD

Campanhas de vouchers ou códigos de 
desconto

Ferramenta Newsletter para criação e 
envio de e-mails

FUNCIONALIDADES BASE ADVANCEDSTANDARD

Carrinho de compras

Webdesign personalizado responsive 
(adapta-se ao formato do ecrã: pc, 
smartphone, tablet)

Área de cliente com login

Catálogo de produtos

Filtros de ordenação e filtros pelas 
características dos produtos nas listas 
de produtos

Pesquisa rápida de produtos com 
previsão automática

Lista de produtos favoritos

Formulário de contacto

Galerias de imagens e vídeos 
associados ao produtos

Ficheiros para download associados a 
produtos

Listagens produtos relacionados e 
alternativos

Registo de encomendas

Tabelas de portes de envio e 
campanhas associadas

Notificações de entrada de produtos 
em stock

Validação de limite de plafond de 
cliente

Zonas de produtos (ex: outlet 
descontinuados, destaques, top de 
vendas, novidades, promoções, etc...)

Ferramenta de gestão de conteúdos

Área para Comerciais (Login e 
encomendas em nome do Cliente)

Tabelas de preços

Condições de pagamentos 
configuráveis

Descontos por tipo de cliente e tipo de 
artigo

Info. Financeira - Consulta de conta 
corrente

Info. Financeira - Consulta de 
documentos de faturação (totais)

Formulário de registo de subscritores 
da Newsletter

Idiomas: Português e Inglês

Subcontas com perfis

Filtragem de produtos por cliente e 
marcas

Formulário de registo de clientes B2B

Setup - Pagamento Inicial 9.000,00€

Subscrição Mensal AKTIONSERVER®
Fidelização de 24 meses

500,00€

Subscrição Mensal de Serviços a partir de 560,00€

VALOR DA SOLUÇÃO ADVANCED

Setup - Pagamento Inicial 6.000,00€

Subscrição Mensal AKTIONSERVER®
Fidelização de 24 meses

400,00€

Subscrição Mensal de Serviços a partir de 560,00€

VALOR DA SOLUÇÃO STANDARD


