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Por padrão o Versa Shop trabalha com 3 tipos de Vitrines Lançamentos, Destaques e Promoções,
caso o cliente queira trabalhar com uma Vitrine diferente destas é necessário seguir os passos
abaixo:
No admin do Versa Shop
1. Acesse o admin do Site
2. Menu Produtos > Vitrines
3. Clique em novo
4. Informe o nome da Vitrine e se achar necessário inclua um resumo para ser apresentado na
página do Site.
5. Clique em salvar e anote o Código dessa Vitrine

No Versa

Cadastrar Vitrines
Acesse Cadastros > Produtos > Vitrines,
1. Informe o nome da vitrine no campo "Descrição", utilize o mesmo nome criado na Vitrine do
VersaShop
2. marque "Ativo"
3. Inclua o Código de Integração conforme cadastrado no Versa Shop
4. Marque o Publicar
5. Salve

Após a criação da Vitrine é necessário realizar a vinculação dos produtos que irão pertencer a está
para isso proceda conforme abaixo:
Acesse Vendas > Consulta Produtos
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Acesse Vendas > Consulta Produtos
1. Pesquise pelos produtos desejados, ou ainda pesquisar por editora, por exemplo
2. Selecione os produtos que farão parte da vitrine
3. Escolha no campo "Vitrine" a que foi anteriormente cadastrada
4. Acesse o menu Assistente > Adicionar na vitrine selecionada
5. se no momento da inserção de itens na vitrine nenhum título for selecionado, serão
adicionados todos os produtos apresentados, do contrário irá inserir na vitrine apenas o(s)
produto(s) selecionado(s).
Caso necessite remover algum produto incluído na Vitrine deve-se proceder conforme abaixo:
Acesse Vendas > Consulta Produtos
1. selecione a Vitrine e Pesquisar
2. selecione os produtos que deseja a remoção
3. clique no menu Assistente > Remover da Vitrine Selecionada
4. os produtos não serão mais visualizados nessa vitrine

Cadastros: Produtos > Versa Shop
Em Cadastros > Produtos > Versa Shop você poderá efetuar a consulta dos produtos que estão
vinculados a uma determinada vitrine, para isto acesse a interface, informe a vitrine e os filtros
desejados e pressione "Pesquisar".
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