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Apresentação da vtec 
 
Com mais de 12 anos de experiência de desenvolvimento de tecnologias para websites, softwares de 
gestão, lojas online, e aplicações informáticas direccionadas para a interacção no ciberespaço, a vtec 
possui já muitas capacidades na área das novas Tecnologias da Internet. 

 
A vtec encontra-se actualmente na Quinta do Conde, Concelho de Sesimbra, onde está a desenvolver 
alguns projectos locais na área do comércio electrónico. Dotada de um sistema proprietário de Lojas 
Online denominado vtec Shopping Engine, desenvolvido inteiramente de raiz, e altamente optimizado 
para tornar relevante os seus conteúdos nos resultados de pesquisas nos principais motores de pesquisa 
(Google, Yahoo, Bing, Sapo, etc), a vtec consegue colocar o seu negócio a funcionar na Internet de forma 
rápida e eficaz, tornando a sua loja facilmente acessível a todos os potenciais clientes desde qualquer 
ponto do país! 

 
Com um vasto leque de diferentes soluções tecnológicas nesta área, a vtec gostaria de destacar os 
seguintes projectos, nos quais participou com tecnologias e know-how fundamentais, para os seus 
desenvolvimentos: 

• http://www.fplutasamadoras.pt   ( WebSite, Software de Gestão, Software de Gestão de 
Competições, Software Newsmanager ) 

• http://www.casinofigueira.pt   ( WebSite e Software Newsmanager, Software de Sincronização 
com CRM ) 

• http://www.gestifute.com   ( WebSite, Sistema de Compra de Fotografias com  Pagamentos via 
Gateway Visa ) 

• http://www.gympor.com   ( WebSite, Software de Gestão, Software Newsmanager, Software de 
Base de Dados Nacional, Software de Gestão de Competições ) 

• http://www.play-gym.com   ( WebSite, Software de Gestão, Software Newsmanager ) 
• http://www.valadares.com   ( WebSite, Software Newsmanager ) 
• http://www.sotecnisol.pt   ( WebSite, Software Newsmanager ) 
• http://www.cobertura-imobiliaria.pt   ( Antigo Site, Software Newsmanager, Software de 

Sincronização com Website ) 
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Funcionalidades Chave - vtec Shopping Engine 
 

Administração da Loja 
 

    - Gestão Centralizada de uma ou mais lojas em Simultâneo 
    - Gestão de Categorias 
 Permite criar Categorias e Sub-Categorias até 2 sub-niveís 
    - Gestão de Produtos 
 - Ficha individual de cada produto 
 - Edição em Massa, para alterar diversos atributos em varios produtos em simultâneo 
 - Importação de Produtos para o Catálogo via Excel (CSV) 
 - Pesquisa de Produtos por Categoria, Referência, Estado, Destaque, Novidade 
    - Gestão de Marcas 
 - Permite gerir as marcas dos diversos produtos, para ser possível pesquisar os produtos por Marca 
    - Gestão de Clientes 
 - Todas as informações relevantes sobre o cliente, desde dados para envio da encomenda, a dados 
de facturação; 
    - Gestão de Páginas de Conteúdos HTML (Quem somos, Serviços, Contactos, F.A.Q., Como Comprar, 
etc) 
    - Gestão de Encomendas 
        - Consulta de Dados do Cliente 
        - Impressão de Morada de Envio 
        - Consulta de Nota de Encomenda 
        - Centro de Mensagens Bi-Direccional entre Loja e Cliente, directamente associado à Encomenda em 
questão 
        - Confirmação de Pagamento 
            - Visualização de Comprovativo enviado pelo Cliente 
            - Confirmação de Pagamento Automático via Paypal / Visa / MasterCard 
        - Gestão de Estados da Encomenda para informar o cliente do estado do processamento da 
Encomenda 
       - Gestão de Notícias para o Website 
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Loja Online 
 

   - Integração rápida em Template Gráfico 
   - Exibição de Páginas de conteúdos HTML 
   - Pesquisa de Produtos no Catálogo 
   - SiteMap de Produtos para Motores de Pesquisa 
   - Área de Cliente 
        - Registo de Novo Utilizador, com activação de conta via email 
        - Recuperação de Password via email 
        - Edição de dados do Utilizador 
        - Gestão de Encomendas 
            - Pagamentos de Encomendas:  

- Sistema Paypal  
- Cartões Visa / MasterCard (com Paypal) 
- Envio à combraça por CTT 
- Transferência Bancária 
- Levantamento na Loja 

            - Envio de Comprovativos de Transferência 
            - Centro de Mensagens Bi-Direccional entre Cliente e Loja associado a cada encomenda 
    - Catálogo 
        - Exibição dos produtos em Matriz ou Lista de Produtos 
 - Navegação de página seguinte e anterior, ou opção para saltar 15 páginas de produtos. 
        - Ordenação de produtos por Preço ou Nome do Produto, Ascendente ou Descendente 
        - Categorias de Produtos, com navegação rápida até 2 subniveís de produtos 
            - Ficha de Produto 

    - Detalhes do Produto 
                - Preço, Preço Promoção, e valor que se poupa quando está em promoção 
                - Microformatos do tipo  hProduct para optimização em motores de Pesquisa 
        - Novidades de Produtos no Topo, e pagina só com novidades 
        - Destaques laterais de Produtos e página só com Destaques 
        - Top de Produtos mais vendidos nos últimos 30 dias 
    - Visualização Rápida do Carrinho de Compras no Menú Lateral 
    - Gestão do Carrinho de Compras, para alterar quantidades ou remover produtos 
    - Área de Notícias com listagem de todas as notícias e noticas em destaque na homepage 
 
   
Todos os conteúdos exibidos através do vtec Shopping Engine, sejam Páginas de Conteúdos HMTL, 
Categorias, ou Produtos do Catálogo,  utilizam as mais recentes Técnicas de SEO (Search Engine 
Optimization), das quais destacam-se os URLs SEO Friendly, Meta-Tags personalizadas 
individualmente, e utilização de Microformatos nos produtos. Todas estas características deste sistema, 
servem o propósito de tornar os conteúdos publicados através do vtec Shopping Engine, mais relevantes 
nos resultados dos principais motores de pesquisa online! 
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Exemplo de Loja Utilizando o Sistema 
vtec – Shopping Engine  

 

 
 

Categoria de Produtos 
Visualização em Matriz 
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Categoria de Produtos 
Visualização em Lista 
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Páginas de Conteúdos Estáticos, inseridos pela Administração 
 

 
 

Conteúdo de Texto Simples 
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Conteúdo de Tabelas com Imagens e Links 
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Conteúdos Embebidos tais como um Mapa do Google Maps, ou vídeos YouTube 
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Área de Clientes: Consulta de Ficha de Compra  
Permite Efectuar Pagamentos, Enviar Comprovativos de Transferência, e inclui um 

Sistema de Mensagens para contactar com a Loja sobre a encomenda!
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Área de Clientes: Edição de Dados do Utilizador
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Administração de Loja: Consulta de Venda 
Informações Rápidas do Cliente, Consulta do Comprovativo de Transferência, Ficha da 

Venda, Centro de Mensagens para contactar o Cliente sobre a Venda 
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Administração de Loja: Lista de Produtos 
Detalhes Gerais do Produto, Edição em Massa (Activar Produto, Colocar em Destaque, 

Marcar como Novidade, Alterar Categoria, Atribuir Marca) 
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Administração de Loja: Ficha de Produto 

 
Detalhes Gerais do Produto com Formatação de Texto, Preço de Promoção, MetaTags do 

Produto 
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Administração de Loja: Lista de Páginas de Conteúdos Estáticos 

 

 
Administração de Loja: Edição de Ficha de Cliente 

Observações da Loja sobre o Cliente 
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Administração de Loja: Lista de Categorias do Catálogo 



vtec – Tecnologias de Internet 

vtec – Shopping Engine v2.0 
 - 17 - 

Na expectativa do seu interesse em apostar nesta nova forma de negócios online, gostaria de ter 
oportunidade de lhe fazer uma demonstração do funcionamento do sistema vtec Shopping Engine, e de 
lhe mostrar as diversas capacidades e funcionalidades implementadas. E por ser um sistema proprietário 
da vtec, este é facilmente adaptado a  qualquer nova funcionalidade que necessite, de forma a reflectir o 
que é melhor para o seu negócio. 
 
Agradeço o facto de ter lido com interesse esta apresentação até ao fim, e espero que esta lhe tenha 
causado interesse em conhecer mais pormenorizadamente o sistema vtec Shopping Engine. 
 
 
 
Vasco Pinheiro 
 
vtec - Tecnologias de Internet 
Rua Dom Fernando, Lote 2272, 1º Andar 
2975-357 Quinta do Conde 
 
Telf: 96 78 78 195 
Email: info@vtec.pt 
Web: http://www.vtec.pt 

 


