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Instalação 
Para instalar o módulo, vá até Módulos e Serviços > Módulos e Serviços. Clique no botão 
"Adicionar novo módulo". 

 
Selecione o arquivo zip.-file do módulo e clique em "Upload this module?". 
Após o módulo ser carregado e instalado, ele aparece na sua lista de módulos. 

 
 
 

Funções 
Encontrará o modulador em Design -> AdvancedCMS 

 
 
 
Primeiro, clique na guia Configurações no menu principal do módulo para fazer as 
configurações gerais. 

 
 
Aqui estão algumas configurações gerais para o módulo. 
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● Palavra em URL: Aqui você pode personalizar uma parte da URL gerada. A URL das 
páginas Advanced CMS tem a parte / cms /, que você pode mudar com esta função. 

 
 

● Usar ID na URL: Um número de ID está localizado na URL das páginas do CMS 
Avançado. Você pode ativar e desativar esse recurso. NOTA: Se você desabilitar a 
ID, é importante que a URL amigável seja diferente de cada uma de suas páginas. 
Caso contrário, suas páginas serão substituídas entre si. 

 
 

● Página de aterragem: Aqui você pode definir se uma de suas páginas CMS 
Avançadas criadas deve ser usada como página de destino. Isto irá substituir a sua 
página de destino anterior. 

 
 

● Pastas individuais para imagens: Esta opção é útil para grandes projetos com 
muitas imagens em cada página. Ative este recurso para classificar suas imagens 
em uma pasta. 

 
 

● Adicionar bootstrap: Se o seu painel de design não suporta bootstrap, você pode 
habilitar esta opção para usar bootstrap. 
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● Adicionar Animações CSS: Adicione animações CSS com este recurso. 

 
Isto pode tornar as suas páginas mais excitantes. As seguintes definições são 
possíveis: 

○ a-fi - fadeIn 
○ a-fid - fadeInDown 
○ a-fidb - fadeInDownBig 
○ a-fil - fadeInLeft 
○ a-filb - fadeInLeftBig 
○ a-fir - fadeInRight 
○ a-firb - fadeInRightBig 
○ a-fiu - fadeInUp 
○ a-fiub - fadeInUpBig 

À esquerda você vê as classes CSS e à direita a descrição do efeito. 
Se esta função estiver ativada, você verá a opção de adicionar animações CSS nas 
configurações de blocos individuais de uma página CMS avançada. 

 
 

● Substituir o módulo de menu: Esta função substitui o menu principal da 
PrestaShop. Este recurso é necessário para usar as páginas pai. 

 
 

Gravar as opções. 

 

Criando uma página CMS Avançada 
 
Clique no botão Novo para criar uma nova página CMS Avançado ou editar uma já 
existente 

  
 

Configurações de SEO 
● Digite o nome da nova página do CMS Avançado 
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● Digite a URL amigável para a página. 

 
 

● Além disso, é possível definir meta-informação, como meta-título e meta-descrição 
para cada página. É essencialmente para os resultados da sua pesquisa no Google 

 
 

Configurações de página 
Na secção inferior das páginas individuais do Advanced CMS, pode definir definições gerais 
para a respectiva página do Advanced CMS. 

 
 

● Estado: Ativar ou desativar esta página 

 
 

● Mostrar coluna direita / esquerda: Você pode decidir se a coluna direita ou 
esquerda da sua loja deve ser exibida na página CMS Avançado. 

 
 

● Exibir cabeçalho: Você pode ocultar o cabeçalho na página Advanced CMS. 
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● Largura total: Pode arrastar a página CMS Avançada para a largura total. 

 
 

● Permitir a incorporação: Você pode ativar ou desativar a incorporação em suas 
páginas CMS avançadas. 

 
 

Página principal 
É possível especificar uma página pai para cada página CMS Avançada se você trabalhar 
com o módulo nativo para a barra de navegação "Menu horizontal superior" 
(blocktopmenu). Se você estiver usando um módulo baseado em tema para a barra de 
navegação, esta função não é relevante para você. As páginas CMS avançadas são 
subordinadas às páginas pai. Portanto, é possível classificar suas páginas CMS avançadas 
facilmente. A página pai também pode ter uma página pai, à qual é subordinada. 

 
 
No front end, uma estrutura pode ter a seguinte aparência: 

 
 
Neste caso, a "Segunda Página" e a "Terceira Página" definiram a "Primeira Página" como a 
página pai, e a "Quarta Página" definiu a "Terceira Página" como a página pai. 
Para exibir suas páginas pai no front-end, vá para as configurações gerais do módulo (veja 
acima). Clique no botão "Override" na opção "Override the menu module" e salve-o. Isso 
leva as páginas CMS avançadas criadas para o módulo "Barra de navegação horizontal". 
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Vá para as configurações do módulo "Menu horizontal superior". 
 

 
Seleccione os itens de menu que pretende visualizar na barra de navegação e clique em 
"Adicionar". Em seguida, guarde as suas definições. Sua barra de navegação no front end 
deve agora exibir as páginas subordinadas sob a página principal. 

 
 
É possível ver uma síntese das estruturas criadas na árvore de registros. É possível acessar 
as fichas CMS avançadas correspondentes ou visualizar as fichas em uma visualização 
front-end. 

 
 
 

Configurações da página de conteúdo 

Depois, clique em Row Container.  para definir sua primeira linha de 
conteúdo. Você pode colocar diferentes elementos de conteúdo nele, que você pode ver 
na mesma barra. Você pode adicionar quantas linhas quiser. 
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Agora, por favor, atribua os blocos desejados ao Container, simplesmente clicando no 
bloco. Por favor, assegure-se de ter selecionado primeiro o bloco correto. Ele será 
destacado em azul. 
 
No seu bloco, clique nas engrenagens para fazer as configurações para o bloco. 

 
 
Os blocos têm os seguintes campos: 

● Título Campo: Você pode inserir um título neste campo. Ele será mostrado no 
frontend. 

 
 

● Campo de Referência: este é o nome interno do bloco. Ajuda-o a manter os seus 
blocos claramente organizados, quando tem muitos deles. 

 
 

● Espaçamento de cima para baixo: Esta função permite que você altere o espaço do 
bloco correspondente do bloco de conteúdo acima ou abaixo dele. 

 
 

● CSS Class: o campo CSS Class permite que você escolha uma classe existente 
(normalmente baseada em seu mecanismo de bootstrap conectado), ou crie uma 
classe personalizada para estilizá-la posteriormente até a versão 1.3.0.  Classes CSS 
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próprias ou embutidas o ajudarão a estruturar seus elementos no frontend do 
formulário. Se você quiser colunas, você precisará digitar, por exemplo col-md-6 
para uma largura de tela média. Se você quiser armazenar três elementos lado a 
lado, você precisará digitar col-md-4 para cada um deles. (12 grid / 3 = 4). Os 
valores não precisam de ser euqal, eles só precisam de encaixar 12 todos juntos. 
Consultar http://getbootstrap.com/css/#grid para mais informações sobre as 
classes de bootsrap 

 
 

● Tamanho do bloco: Após a versão 1.3.0, em vez do campo da classe CSS, a barra 
deslizante para o tamanho do bloco serve para definir o layout final dos seus 
blocos. Os 3 controles deslizantes são divididos em pixels. O controle deslizante 
superior é para os blocos com mais pixels que ocupam mais espaço, etc. 

 
 

● Copiar para todos os idiomas: Utilize esta função para copiar as configurações para 
todos os idiomas para que não seja necessário preencher os campos mais de uma 
vez. 

 
 

● Ativo: Aqui você pode ativar e desativar blocos. Os blocos desativados são 
ignorados no frontend e destacados em vermelho no back office. 

 
 

 
 
Os seguintes blocos estão disponíveis como elementos de conteúdo: 
 
Category Block:  
Ao utilizar o bloco de categorias, pode apresentar as suas categorias na sua página para 
facilitar a sua navegação para os seus clientes. Você pode escolher quais categorias exibir 
e o tamanho do respectivo bloco de categorias. 
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Category Slider Block:   
Com este bloco você pode adicionar um controle deslizante de categoria à sua página. 
Basta escolher as categorias desejadas na lista de categorias disponíveis na sua loja. 
Depois escolha o formato de imagem apropriado. A imagem será dimensionada de acordo 
com as regras de bootstrap para que se ajuste ao seu layout. 

 
 
HTML Block:  
em blocos HTML é possível inserir Textos e formatá-los como se os conhecesse das 
descrições dos produtos. Você pode atribuir formatação como negrito e itálico aos seus 
elementos, lidar com textos grandes e incorporar Google Maps, YouTube Videos, etc. 
Você pode armazenar e organizar vários blocos HTML em colunas e tamanhos diferentes 
para que sua página pareça mais limpa. 

 
 
Vídeo & Google Maps:  
Para adicionar um vídeo ou mapa, clique no botão Inserir / Editar Vídeo. 
 

 

 

silbersaiten Advanced CMS  11/19 

 



 
 

abre-se uma nova caixa de luz. Clique na guia Incorporar. Aqui você precisará colar o código 
de incorporação que você recebe da plataforma. Aqui está um exemplo de como obtê-lo: 
 
 
Incorporar Youtube: 
Escolha um vídeo e clique em compartilhar na parte inferior e, em seguida, incorporar. 

 

 
Than copiar o link e colar na janela na Prestashop. 
 
Google Maps: Localize o mapa desejado e, em seguida, clique em "Partilhar". 

 
Seleccione o separador "Incorporar mapa". 
Copie o link para a janela de incorporação da sua página CMS Avançado. 
 
  
 
Image Block:  
com este bloco você pode adicionar uma imagem à sua estrutura de colunas. Carregue um 
arquivo de imagem da sua área de trabalho e ative-o. Opcionalmente você pode adicionar 
um link para a imagem. 
Você também pode usar um atalho como {cms:%id%}. Substitua o %id% pelo seu ID CMS 
Avançado e o link apropriado será gerado. Saiba mais sobre atalhos no capítulo abaixo. 
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Image Slider Block: com este bloco você pode adicionar um controle deslizante de imagem 
à sua estrutura. Digite a facilidade e a velocidade do controle deslizante e carregue as 
imagens para o controle deslizante. Você também pode especificar se o controle 
deslizante deve começar automaticamente e se ele deve se repetir em um loop. 

 
 
Manufacturer Slider Block: 
Com o bloco, você pode adicionar ao seu site um controle deslizante para seus fabricantes. 
Você pode decidir se o número do produto do respectivo fabricante deve ser exibido no 
controle deslizante, se o nome deve ser exibido ou se apenas a imagem deve ser exibida 
para o fabricante. 
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Module Block: 
Você pode criar um novo tipo de elemento chamado "Module". O AdvancedCMS 
reconhece outros módulos instalados em sua PrestaShop. Depois de selecionar um, você é 
forçado a selecionar um gancho onde o módulo deve ser exibido. Dessa forma, o 
AdvancedCMS pode forçar a saída do módulo a partir dessa posição. O comportamento 
também depende das configurações de outros módulos fora do AdvancedCMS. Por 
exemplo, se quiserem mostrar o bloco de categorias da coluna da esquerda, que é 
suprimido pelas definições da posição ou do módulo, também não obterão uma saída. 

 
 
Exemplos: 

 
Forçou a saída: 

 
 
Sinta-se livre para brincar com o elemento para conseguir vários efeitos, ele pode ser 
muito interessante. 
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Por favor, note: por razões técnicas, às vezes é impossível fornecer a funcionalidade 
completa de um módulo, porque ele armazena helpers como css e suporte a javascript em 
diferentes ganchos. Então você vai precisar de ajuda com CSS ou javascript adicional. 
 
Product Block: 
Com o bloco de produtos, você pode exibir vários produtos em seu site. Para isso, insira os 
nomes dos produtos desejados na linha de produtos (após os primeiros caracteres, você 
receberá sugestões adequadas). Você pode inserir vários produtos. Decidir se o preço, 
nome, disponibilidade e a opção de adicionar o artigo diretamente ao carrinho de compras. 

 
 
Product Slider Block:  
Com este bloco você pode adicionar um controle deslizante de produto à sua estrutura. 
Comece a digitar seu produto ou nome de referência para obter uma lista de resultados e, 
em seguida, selecione o item desejado na lista. Opcionalmente, você pode usar as 
configurações para mostrar o preço, o nome do produto ou adicionar ao botão do carrinho 
dentro de um controle deslizante. 
Alternativamente, você também pode selecionar categorias cujos produtos devem ser 
integrados no controle deslizante. Você pode selecionar uma ou mais categorias. 
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Text Block:   
Em blocos de texto você pode inserir texto que aparecerá como está na sua página. 
Também pode inserir formatação HTML que não será filtrada, como se a conhecesse do 
bloco TinyMCE. 
Introduza o texto pretendido no campo de texto. Preste atenção ao idioma seleccionado, 
terá de introduzir os conteúdos adequados para cada idioma. 

 
 

Atalhos:   
Abaixo da área do contêiner você verá o bloco de informações sobre como usar atalhos. 
Para criar links rápidos para produtos, páginas CMS avançadas, categorias, fabricantes, etc 
você pode simplesmente usar um atalho e um link apropriado será gerado 
automaticamente, considerando a URL amigável, o idioma e o caminho absoluto da loja de 
sua loja. 
Para criar um link para um produto, digite {produto:%id%} e substitua %id% pelo seu ID de 
produto, esta string será analisada pelo analisador AdvancedCMS e convertida em um link 
de produto válido. 
Você pode usá-la em campos de link e texto em todo o módulo. 
 
Para verificar a aparência da sua página, você pode visualizá-la sempre no navegador. 
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Importação/Exportação 
Pode guardar e restaurar a sua estrutura de registos para guardar ou transmitir para outra 
instalação. Por favor, notу, que apenas a estrutura e as referências são salvas. Se a sua 
nova instalação não contiver imagens, produtos ou outras referências de armazenamento, 
será necessário corrigi-la manualmente. 

 
 
 

Interação com outros módulos 

Interação com Formmaker 
Form Block:  
Com este bloco você pode adicionar formulários de contato à sua estrutura. Por favor, 
note: você precisa ter o Form Maker instalado. Usando este módulo você pode criar 
formulários de contato personalizados e, em seguida, incorporá-lo em suas páginas de 
destino em uma largura desejada e cercado por outros elementos que você gosta. Basta 
selecionar um formulário da lista nas configurações para atribuí-lo ao bloco. Você pode 
usar formulários diferentes para idiomas diferentes. 

 
 

Interação com Gallerique 
Com Gallerique pode construir várias galerias para a sua loja e integrá-las nas suas páginas. 
AdvancedCMS reconhece, se o módulo está instalado e exibe um bloco e permite que você 
integre uma galeria dentro dele. 
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pode parecer-se com isto: 

 
 
 

Observações 
 
Como chamar uma página AdCMS num ficheiro TPL? 
 
Ao abordar directamente a sua referência: 

<a href="{$link->getModuleLink('advancedcms', 'adcms', ['id_cms' => 17, 'rewrite' => 
mylinkname])}">URL</a> 
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Como integrar páginas CMS Avançadas em outras páginas da PrestaShop: 
As páginas CMS avançadas podem ser integradas com um atalho em outras páginas 
existentes da PrestaShop (por exemplo, páginas CMS, textos de categorias, etc.). 
Use o seguinte atalho: [displayCms id=x] 
Para x, introduza o ID da página Advanced CMS. 
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