Tecnologia
de excelência,
design disruptivo
e comunicação
estratégica.
Somos uma agência especializada em e-commerce, websites,
aplicações móveis e software para mercados verticais.

Customizamos
e surpreendemos

Existimos para
e com os clientes

Trabalhamos apenas com soluções

Nos últimos dois anos, 90% dos novos

à medida. Não gostamos de rotinas,

clientes chegaram-nos por recomen-

de repetições.

dação, o que atesta a qualidade dos

O nosso nome evoca diretamente

nossos projetos.

Valências
Temos capacidade para dar apoio em
qualquer fase de um negócio e em
toda a linha.

o leitmotiv da marca: inovar, estando
sempre atenta às tendências e
evoluções no ramo, e introduzindo as
funcionalidades mais adequadas nos
seus produtos.
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Tudo o que um negócio precisa
num único parceiro
O sistema de BackOffice que fornecemos aos nossos

Nada de features desnecessárias, tão pouco features em

clientes (o Virtual Web) é um tudo em um. É CMS

falta! Os nossos serviços são modulares para se adequarem

(content management system), permite controlar stocks

à progressão dos negócios dos clientes.

e encomendas (ERP), gerir a relação com o cliente,
e está integrado com o software de faturação.

Lojas Online.
Absolutamente
customizadas
Nada de lojas pré-feitas e softwares
de gestão que não correspondem às suas

Integração com
qualquer sistema
de faturação.
PHC, Primavera, Sage, Eticadata, etc..

necessidades específicas. As nossas
soluções de e-commerce são
desenvolvidas a pensar em cada cliente
em particular.

Tudo num só lugar
Poupe tempo. O Virtual Web é o sistema
de BackOffice que fornecemos aos nossos
clientes porque é um tudo em um. É CMS
(content management system), permite
controlar stocks e encomendas (ERP),
gerir a relação com o cliente, e está
integrado com o software de faturação.

Lojas otimizadas
para motores
de busca

Múltiplas
ferramentas
de Marketing
Live chat.
Remarketing para carrinhos abandonados.
Cupões de desconto.
Pontos.
etc..

Globais
Vários métodos de pagamento.
Vários métodos de entrega.
Multi-moeda e multi-idioma.

Os urls, gerados automaticamente,
são sempre SEO friendly. Adotamos uma
diversidade de estratégias para otimizar
a velocidade de carregamento,
fundamental quer para melhorar
o desempenho nos motores de busca,
quer para satisfazer o visitante da sua loja
online.

Com apoio técnico
e consultoria
Presencial, via telefone, chat ou email.

Websites.
Design à medida
Estruturas funcionais, orientadas para

Domínio, alojamento
e webmail

objetivos, com um design original e

Garantimos domínio e alojamento de

disruptivo.

qualidade e com segurança. Emails com
gerenciamento para evitar caixas de
SPAM.

O cliente tem
o poder

Soluções específicas
para cada negócio

Os nossos clientes ficam completamente

Imobiliária? Stand automóvel?

autónomos na introdução de conteúdos.

Revenda? Trabalhamos com estes setores

Usamos o Virtual Web, que, para além de

e muitos mais. Temos, com certeza, uma

ser um CMS (content management

solução para o seu negócio.

system) super intuitivo e com inúmeras
possibilidades, é também um CRM
(customer relationship manager).
exemplos visuais de estatísticas, intro de
conteúdos e CRM.

Apps.
À medida
Para iOS e Android. Estruturas funcionais,

UI e UX
de qualidade

pensadas ao pormenor, com um design

Promovemos testes de usabilidade com

atraente e intuitivo.

utilizadores-tipo.

Várias possibilidades
de integração

O cliente tem
o poder

Integração com qualquer API (maps, redes

Os nossos clientes ficam completamente

sociais, faturação, gestão, etc.).

autónomos na introdução de conteúdos.
Usamos o Virtual Web, que, para além de
ser um CMS (content management
system) super intuitivo e com inúmeras
possibilidades, é também um CRM
(customer relationship manager).

Marketing.
Branding e definição
de estratégia
de Marketing

Marketing digital
Gestão de redes sociais, publicidade
online, captação de leads através de

Criamos a sua marca, em termos gráficos

landing pages, email marketing, e tudo o

(logótipo e estacionário), mas não só.

mais que precise para promover a sua

Apoiamos na identificação de personas,

marca no mundo digital.

caracterização da jornada de compra /
aquisição. Definimos objetivos, estratégias
e touchpoints (SEO, redes sociais, email
marketing, publicidade online e offline).
E melhor, podemos produzir um livro de
estilo (normas de padronização da
linguagem e introdução de conteúdos, em
qualquer formato, por parte do cliente) para
que fique perfeitamente autónomo na
gestão da sua comunicação.

Conteúdos
Desde fotografia e vídeo (produção ou
curadoria) ao copywriting e à otimização de
conteúdos, seja otimização de metadados
(title-tags, metadescriptions e alt tags), de
conteúdos on-page ou link building.

Softwares.
INStock

INSales

O WMS (Warehouse Management System)

O sistema de gestão comercial, acessível

integrado com qualquer ERP - PHC,

em qualquer lugar e integrado com

SAGE, ETICADATA, etc..

qualquer ERP - PHC, SAGE, ETICADATA,

Principais funcionalidades:

etc..

- Gestão de stocks de produtos;

Principais funcionalidades:

- Contagem de artigos para inventários;

- Criação de encomendas e orçamentos

- Receção e expedição de mercadorias;

em qualquer lado;

- Diferenciação de lotes e grelhas / cores e

- Conversão de orçamentos em

tamanhos;

encomendas;

- Shop Assistant;

- Consulta de conta corrente, encomendas

- Impressão de etiquetas.

pendentes e documentos de faturação;
- Procura de artigos por histórico de
documentos;
- Enviar e receber notificações via email.

DINO

INScreen

Uma plataforma para ajudar as empresas

Um ecrã ou vários, no seu armazém ou

a responder ao RGPD.

noutra localização, para orientar os fluxos

Principais funcionalidades:

de encomendas.

- Cria formulários de confirmação de

Principais funcionalidades:

consentimento para tratamento de dados;

- Mostra as encomendas em aberto e as

- Fornece formulários standard para

que se encontram em preparação, em

poupar tempo e trabalho;

tempo real;

- Discrimina as finalidades de tratamento

- Emite alerta sonoro de chegada de nova

de cada tipo de dados;

encomenda para preparação.

- Envia automaticamente emails e
armazena respostas;
- Organiza pedidos de consulta, retificação,
portabilidade e esquecimento de dados
pessoais;
- Filtra e exporta respostas.

Software à medida
Precisa automatizar processos na sua
empresa e poupar recursos?
Fale connosco

