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Abra o seu negócio ao mundo através de uma loja online

Hoje em dia, ter um excelente produto ou prestar um bom serviço já não é suficiente para se 
destacar da concorrência. Os consumidores estão a mudar, e são cada vez mais exigentes e 
informados. Querem comprar a qualquer hora e a partir de qualquer lugar, comparar preços e 
ter todas as informações sobre os produtos antes de realizarem uma compra. 

Uma solução de e-commerce vai permitir-lhe chegar de forma rápida e direta a cada vez mais 
clientes e mercados, e proporcionar-lhes uma experiência memorável, onde quer que estejam. 

Apesar de estar consciente desta realidade e da necessidade de dar este passo, crucial para o 
crescimento do seu negócio, é provável que esteja a pensar que neste momento não reúne as 
condições financeiras necessárias para investir num web designer e num programador. A boa 
notícia é que a loja web do PHC CS o livra deste tipo de preocupações, uma vez que é uma 
solução de e-commerce totalmente pronta a usar e integrada com o PHC CS Gestão.

PHC CS LOJA WEB

A LOJA WEB DO PHC CS
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Abrir uma loja online nunca foi 
tão fácil
Com o PHC CS Loja Web prepara a sua 
loja para os clientes do presente e do 
futuro em pouco tempo. Bastam apenas 
alguns passos e configurações: escolhe 
um tema, define as suas cores, introduz 
os seus logótipos, define os parâmetros-
base e os seus produtos, num processo 
muito direto e intuitivo. E com a ligação 
ao módulo PHC CS Gestão em desktop, 
os seus produtos são atualizados 
automaticamente.

Os seus clientes poderão construir 
um carrinho de compras, introduzir 
encomendas, escolher o modo de 
pagamento e visualizar a fatura. Tal 
como numa loja normal. A diferença é 
que esta fica aberta permanentemente e 
para todo o mundo.

Para que possa apresentar os seus 
produtos aos clientes – e proporcionar-
lhes uma experiência inesquecível 
sempre que visitam a sua loja – o PHC 
CS Loja Web vem equipado com várias 
ferramentas.

Do total das mais de 500 PME 
portuguesas inquiridas na sondagem 
Expresso & PHC “Novos Desafios 
Digitais, a Gestão das PME”, apenas 
20% usa eCommerce, apesar da 
explosão que o comércio digital registou 
como consequência da Covid-19. 

usa eCommerce

20%



PHC CS LOJA WEB

4

Escolha a imagem certa para o
seu negócio
A imagem da sua loja online é o cartão de visita do seu 
negócio. Seja qual for o seu produto ou serviço, com 
os templates do PHC CS Loja Web é fácil ter uma loja 
profissional e atrativa. É só escolher o template que mais 
se adequa ao seu negócio. Não tem de preocupar-se 
com programação, design ou outros conhecimentos 
técnicos. Os modelos estão prontos para serem 
utilisados.

Defina as cores que fazem a identidade da 
sua marca
Depois de escolher o template, pode personalizar 
ainda mais a sua loja. Experimente, teste e escolha as 
combinações de design e cores que melhor refletem a 
personalidade da sua marca: não há limites para a sua 
criatividade, nem para editar e alterar o aspeto do tema 
que escolheu.

Apresente os seus produtos de 
forma atrativa
O seu catálogo de produtos é a montra da sua loja 
online. O PHC CS permite-lhe apresentar os seus 
produtos de forma atrativa, através de fotografias com 
os detalhes de cada produto: título, descrição geral e 
detalhes técnicos. 

No Assistente de Configuração é 
muito fácil escolher o visual da 
sua loja.

DESENHE A SUA LOJA ONLINE 

das empresas nacionais tem já como 
estratégia utilizar a DX(Transformação 
digital) para transformar o negócio.

Fonte: ACEPI/IDC

19,22%
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TUDO O QUE PRECISA PARA GERIR
A SUA LOJA ONLINE 

Bastam alguns cliques para dividir os seus artigos em categorias.

Traduza os seus artigos e serviços e abra o 
seu negócio ao mundo
Com PHC CS Loja Web é muito fácil traduzir os seus 
artigos e serviços, bem como toda a informação acerca 
dos mesmos. Dispõe, para isso, de um ecrã específico 
onde pode introduzir a informação a apresentar nas 
diferentes línguas – Francês, Inglês e/ou Castelhano – 
partindo da informação em Português.

Venda mais e aumente a notoriedade
da sua marca através de campanhas
As campanhas são uma forma eficaz de chegar a novos 
clientes, reconquistar clientes perdidos e aumentar a 
notoriedade da sua marca. Com o PHC CS Loja Web, 
criar e gerir promoções e campanhas não podia ser 
mais simples. De forma rápida e intuitiva, pode aplicar 
promoções aos seus produtos, configurar promoções de 
acordo com a sua estratégia, e realizar toda a gestão das 
suas campanhas. Concentre toda a sua atenção nos seus 
clientes e deixe a gestão das promoções do seu negócio 
a cargo do PHC CS Loja Web.

Organize por categorias e aumente
a visibilidade dos seus produtos
Numa loja, os artigos estão arrumados nas prateleiras 
de acordo com a sua categoria, e com o destaque 
que pretende dar-lhes. Numa loja online também é 
possível organizar os artigos que vende em consonância 
com a sua estratégia de negócio. Aumente as suas 
vendas sugerindo, por exemplo, artigos semelhantes, e 
mantenha a sua loja atrativa e organizada. 

Monitorize os seus stocks e controle
o seu negócio
O seu negócio pode ser complexo, mas a gestão dos 
seus stocks tem de ser simples e rigorosa. O PHC CS 
Loja Web garante-lhe uma gestão rigorosa de stocks 
e inventários, para que consiga manter o seu negócio 
controlado, sem perder demasiado tempo com isso.

Traduza a informação de artigos e serviços em 

contexto com a localização dos clientes.
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Torne o seu negócio mais competitivo, 
definindo os custos extra e de acordo com o 
método de pagamento
Pode definir custos diferentes para os seus artigos, de 
acordo, por exemplo, com a quantidade, o peso ou o prazo 
de entrega. Pode também definir diferentes custos de 
acordo com o método de pagamento. Toda a informação 
sobre o preço fica disponível para o cliente, que sabe 
sempre quanto vai pagar e, desta forma, pode escolher 
a forma de pagamento ou as quantidades que mais se 
adequam à sua compra.

Flexibilidade na escolha do método
de pagamento
O PHC CS Loja web garante aos seus clientes flexibilidade e 
segurança, permitindo efetuar pagamentos por Multibanco, 
Visa, PayPal, MB Way ou qualquer outro método que 
considere ideal nas geografias em que atua. Isto porque 
para além dos métodos disponibilizados nativamente pelo 
software, pode criar os métodos de pagamento que melhor 
servem a sua loja online. Qualquer que seja o método de 
pagamento, o processo é simples, rápido e intuitivo. 

Defina um custo extra - variável, por exemplo, em função do 
número de unidades, do peso ou do prazo de entrega.

Nos últimos 12 meses estas foram 
as preferências de compras online 
dos Portugueses:

Fonte: ACEPI/IDC

35%

52%

 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO

TELEMÓVEIS, TABLETS, PENS, 

VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
 DE MODA

57%

Mantenha os clientes informados 
relativamente ao estado de cada encomenda
Através do acesso ao seu perfil, os seus clientes podem 
saber, a cada momento, em que fase do processo se 
encontra cada encomenda e sentir-se mais acompanhados 
em todo o processo de compra.
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Página principal. Cause uma grande 
primeira impressão
Nesta página, encontra os destaques para as categorias 
mais importantes, o catálogo dos seus produtos e a 
pesquisa global de artigos. 

Ajude os seus clientes a encontrar o que 
procuram
Ao fazerem compras online, os clientes não querem perder 
muito tempo a encontrar o que procuram. Esperam rapidez 
e resultados rigorosos. O PHC CS Loja web permite que 
os seus clientes encontrem rapidamente o que procuram, 
apresentando uma lista de produtos com base numa simples 
pesquisa de texto.

O PHC CS Loja Web foi desenhado para ser acessível, 
tanto para si como para os seus clientes.

Por isso, a informação encontra-se organizada em áreas 
específicas.
Por um lado, os seus utilizadores têm uma experiência 
de navegação mais rica e intuitiva e, por outro, torna-se 
mais simples para si personalizar a sua loja exatamente 
ao seu gosto.

DESENHO SIMPLES, INTUITIVO E 
ORGANIZADO POR ÁREAS. 
UMA LOJA ONDE APETECE ENTRAR 

ÁREAS DA LOJA WEB DO PHC CS: 

As pesquisas são abrangentes e intuitivas, e estão acessíveis
tanto para si como para os seus clientes.

A página inicial assume a estrutura que considerar mais cativante 
para o seu público-alvo.
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Página para cada produto com toda 
a informação
Enriqueça a página de cada produto com fotografias, 
descrições, indicação de stock ou a ligação para adicionar ao 
carrinho. Pode também colocar o preço do artigo, que pode 
variar em função da cor e do tamanho. 

Carrinho de compras
O carrinho de compras - sempre disponível através de um 
ícone no topo do ecrã - permite que os clientes adicionem 
artigos e vejam toda a informação sobre o preço, descontos 
e valor total para cada produto adicionado.
No Carrinho de compras, o cliente pode ainda realizar 
alterações aos produtos selecionados. 
Para prosseguir com a compra é necessário iniciar sessão. 
Ao finalizar a compra, a própria aplicação solicita os dados 
de login.

Depois de escolhidos os produtos, o cliente acede 
ao carrinho de compras onde tem várias opções de 
alteração antes mesmo de finalizar a compra.

O ecrã de Login pode ser personalizado 
para que acompanhe a imagem da 
sua loja.

O detalhe dos produtos tem a informação que 
quiser, até ao detalhe da variação de preços em 
função da cor e tamanho.
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Confirmação da compra 
No momento de confirmação da compra, o cliente valida os 
produtos selecionados e escolhe o método de pagamento, 
bem como a forma de entrega. Pode aplicar códigos 
promocionaise saber quais os custos extra que
serão aplicados. 

Possibilidade de escolher onde receber a 
encomenda e em que morada faturar
Com toda a flexibilidade, é possível escolher a morada 
de entrega e a morada da faturação de uma encomenda 
através de uma operação muito simples e intuitiva.

Flexibilidade na escolha do método 
de pagamento
O PHC CS Loja Web garante aos seus clientes flexibilidade 
e segurança ao permitir pagamentos por Multibanco, 
Visa, PAyPal e MB Way. Qualquer que seja o método de 
pagamento, o processo é simples, intuitivo e rápido. 

Na sua loja, pode disponibilizar diversas formas de entrega 
e meios de pagamento e permitir a entrega numa morada 
alternativa.

De acordo com o meio de pagamento escolhido pelo 
cliente, é disponibilizado o ecrã de pagamento respetivo, já 
preenchido com os dados a regularizar. 

Noyficações APP PHC Notify
Receba alertas no seu dispositivo móvel sempre que 
uma encomenda for submetida e/ou um pagamento de 
encomenda for efetuado (via Paypal, MB Way e Unicre) 
na sua Loja Web. Basta descarrergar a APP PHC Notify 
(gratuita) através da Play Store ou da App Store, configurar 
no seu Software PHC as notificações que pretende 
receber, e aguardar que o alerta apareça no ecrã do seu 
smartphone/tablet. 

Pode disponibilizar diversas formas de entrega e meios de pagamento e 
permitir a entrega numa morada alternativa.

O ecrã de dados para pagamento por MB 
WAY é personalizado por si.
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A resposta imediata à necessidade de um cliente pode fazer 
a diferença na concretização de um negócio, e a APP PHC 
Notify vai permitir-lhe estar mais próximo dos seus clientes 
e estar sempre ligado ao seu negócio sem ter de abrir o 
software. 

Toda a informação importante para os seus 
clientes, num só lugar.
Na página de perfil de cliente, os clientes podem, de 
forma simples e intuitiva,  aceder aos seus dados pessoais, 
consultar o histórico de compras, acompanhar o estado das 
suas encomendas e/ ou consultar faturas.

Mantenha os clientes informados relativamente 
ao estado de cada encomenda
Através do acesso ao seu perfil, os seus clientes podem 
saber, a cada momento, em que fase do processo se 
encontra cada encomenda e sentir-se mais acompanhados 
em todo o processo de compra.

Os seus clientes podem gerir o histórico e o estado de cada encomenda e 
ver o que já foi faturado.

Tenha uma visão rigorosa de todos os 
aspetos que envolvem o seu negócio
Os gráficos e as análises são ferramentas essenciais para 
gerir e fazer crescer o seu negócio com todo o rigor, já 
que permitem uma leitura rápida dos dados que fazem 
realmente a diferença num negócio.
O PHC CS disponibiliza um Dashboard totalmente 
configurado para que possa analisar a cada momento os 
mais variados aspetos da sua Loja web, com indicadores 
sobre:

•   PERFORMANCE GLOBAL
•   VENDAS
•   TEMPORAL
•   MODOS DE PAGAMENTO
•   STOCK
•   GEOGRAFIA

Fique por dentro de todos os aspetos do 
seu negócio online numa rápida análise ao 
Dashboard da Loja web.
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VANTAGENS DA INTEGRAÇÃO 
COM O ERP 

Melhoria da experiência do cliente
A disponibilização de dados em tempo real a partir do 
módulo PHC CS Gestão desktop é sinónimo de maior 
autonomia para os seus clientes, que visualizam o stock 
disponível, o estado dos pedidos e o percurso das 
encomendas em modo “self-service”. Isto permite, por 
um lado,  reduzir o custo das suas operações, e, por outro, 
melhorar a experiência do cliente com a sua loja.

Redução de custos
Todas as informações de vendas na Internet aparecem 
instantaneamente no seu  PHC CS Gestão desktop, e o 
stock de cada item será automaticamente atualizado com 
base nessas transações. Com toda a informação atualizada, 
os custos de inventário serão inevitavelmente reduzidos.

Maior produtividade interna
A integração agiliza vários processos de negócio, e diminui 
a necessidade de envolvimento de recursos humanos. As 
encomendas são integradas na gestão em tempo real, 
permitindo-lhe automatizar o processo e reduzir o ciclo 
de atendimento.

Visão global sobre o negócio
Ao integrar com o PHC Gestão desktop, vai ter muito 
mais do que os simples dados das vendas. Esta integração 
oferece-lhe a capacidade de criar relatórios sobre finanças, 
inventários, encomendas, e sobre os restantes dados da 
sua gestão – ferramenta imprenscindível para a análise do 
negócio, a tomada de decisão e o ganho competitivo.

Redução de erros
Através da ligação ao ERP, os detalhes dos clientes, 
encomendas, pagamentos e entregas são inseridos 
automaticamente no sistema. Os artigos e stocks são 
igualmente atualizados. Tudo isto elimina a necessidade de 
reintroduzir ou sincronizar os dados. 

Aumento da satisfação do cliente
O ambiente web, a facilidade de obtenção de mais 
informações atualizadas sobre cada produto, a 
disponibilidade de stock, o acompanhamento do 
fornecimento, entre outras, são funcionalidades que 
contribuem diretamente para a satisfação dos clientes.



Com o PHC On, o investimento que faz em software 
não desvaloriza com o passar do tempo. Pelo contrário, 
mantém-se ativo aumentando 
o valor do software e potenciando o desempenho de 
toda a empresa. Isto porque com o serviço PHC On 
garante-lhe o acesso imediato às diversas atualizações 
do software PHC CS e disponibiliza conteúdos que 
apoiam os utilizadores no seu 
dia-a-dia.  

Todos os anos o software PHC CS disponibiliza  
+ de 100 novas funcionalidades que tornam  
as empresas mais inovadoras e competitivas.  
Mas, com o serviço PHC On, o investimento  
que faz em software vai mais além das novidades.  
Tudo, porque ainda tem acesso a funcionalidades 
exclusivas que o mantêm ativo.

NOVAS VERSÕES, ALTERAÇÕES LEGAIS 
E FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS

Descubra mais sobre o PHC On em:  www.phcsoftware.com/solucoes/produtos/phc-on/
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33.000 200
EMPRESAS CLIENTES

PARCEIROS

COLABORADORES

UTILIZADORES
152.000400

Conseguindo resultados com poucos 
custos, mais produtividade e agilidade. 
Temos clientes de todo o Mundo. 

Inovando todos os dias em Espanha, 
Portugal (Lisboa e Porto), Moçambique, 
Angola e Peru.

Devidamente certificados para 
implementar e dar suporte. 

Mais produtivos e atentos a novas 
oportunidades.  

ESPANHA

MOÇAMBIQUE

i LISBOA
LAGOAS PARK, 
EDIFÍCIO 3, PISO 2
2740-266 OEIRAS

PORTO
ESTRADA DA CIRCUNVALAÇÃO 
7642, 4ºANDAR 4200-162 PORTO

© Copyright 2021 - PHC Software. Todos os direitos reservados. 


