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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 
Para criar ou editar formulários usando o módulo, clique em Preferências> Formulários 
(1.6.x) ou Parâmetros de loja> Geral> Formulários (1.7.x). 

 
 
Aqui é possível ver uma síntese dos formulários criados. 
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Para criar um novo formulário, clique em Adicionar novo. 

  
 

Opções gerais 
Você será redirecionado para um novo formulário em branco. 

● Dê um título ao seu formulário. O título está no front office como um cabeçalho 
para o seu formulário. 

 
 

● Dê um título à sua página: 

 
 

● Dê ao seu formulário um URL amigável. 

 
 

● Na caixa Descrição, você tem a capacidade de especificar uma descrição para o 
formulário. Essa descrição aparece no front office. 

 
 

● Introduza um texto para a sua página "Obrigado". Os seus clientes podem ser 
encaminhados para a página de agradecimento através do preenchimento do 
formulário. 
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● Ative o encaminhamento para a página de agradecimento. Seus clientes serão 
direcionados para a página de agradecimento após o preenchimento de um 
formulário. 

 
 

● No campo Receptores, digite o endereço de e-mail para o qual os formulários 
preenchidos devem ser enviados. Você pode especificar vários endereços de e-mail 
separando os vários endereços de e-mail com vírgulas. 

 
 

● Ative a opção Enviar resposta automática para enviar aos seus clientes um e-mail 
automático após o envio do formulário, por exemplo, um e-mail de confirmação. 

 
 

● A exibição do campo em produtos só é necessária se o usuário desejar que o 
formulário seja exibido em todas ou em algumas páginas do produto 
posteriormente. Para exibir esse formulário nas páginas do produto, especificar o 
nome dos produtos desejados. 

 
 

● Mostrar formulário em guias é um recurso da PrestaShop 1.7.x. Você pode 
escolher se o formulário deve aparecer nas guias do produto ("Sim") ou, como de 
costume, no rodapé do produto ("Não") para os produtos selecionados acima. 

 
 

● O campo enviar atraso serve para evitar o spam. Digite um número de segundos, a 
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fim de evitar que os visitantes do site clique repetidamente em Enviar. Se você 
definir um atraso, o formulário não pode ser enviado novamente até o final do 
tempo. 

 
 

● Você pode inserir uma etiqueta alternativa para o botão enviar. 

 
 

● Introduza em Meta Description, Meta Keywords e Meta Titel as suas meta tags e 
palavras-chave, que servem para encontrar a página utilizando os recursos de 
pesquisa. 

 
 

● Ative a consulta CAPTCHA para evitar spam. Seus clientes precisam digitar algumas 
letras predefinidas e ligeiramente distorcidas antes de enviar o formulário. Isso 
verifica se não é por spam automático. 

 
 

● Selecione se o nome do elemento deve ser exibido acima do elemento 
correspondente ou apenas servir como caractere de preenchimento. 

 
 

● Você pode substituir o formulário de contato padrão da prestashop. 

 
 

Campos de formulário 
Agora você pode escolher quais campos você precisa além do formulário desejado. Arraste 
e solte-os da lista de seleção à direita na caixa vazia à esquerda. 
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● Bloco HTML: Um bloco HTML é adequado para introduzir passagens de texto. Ao 
contrário do campo de texto, o bloco HTML só é usado para a entrada de texto pelo 
proprietário da loja. São possíveis seções de texto ainda mais longas. O texto no 
bloco HTML será preenchido pelo usuário. Os clientes não preenchem esse campo. 

 
 

● Entrada de texto: Um campo de entrada de texto simples adequado para entradas 
curtas, tais como informações pessoais num formulário de contacto (nome, apelido, 
rua, etc.). Arraste um novo campo de entrada de texto para a caixa de cada campo 
desejado. Em Validação você pode verificar se a estrutura básica corresponde ao 
código postal ou e-mail desejado. 

 
 

● Entrada de senha: Utilize este campo se pretender que o formulário só possa ser 
utilizado por clientes registados. O cliente tem de introduzir a sua palavra-passe. 

 
 

● Selecionador de datas: Este campo permite que seus clientes especifiquem uma 
data. No front office é exibido um calendário para especificar a data desejada. Você 
também pode permitir que seu cliente especifique a hora. 

 
 

● Color Picker: A caixa do seletor de cores permite que seus clientes especifiquem 
uma cor. Este campo pode ser usado para perguntas sobre produtos. 
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● Upload de arquivo: Utilize este campo para que os seus clientes possam anexar 
ficheiros ao formulário. Insira no campo Extensões permitidas os tipos de arquivo 
permitidos separados por vírgulas. 

 
  

● Área de texto: Este campo é utilizado para corpos de texto maiores do que a caixa 
de texto normal. É possível utilizar esse campo, por exemplo, para mensagens 
individuais e perguntas do cliente. 

 
 

● Marcar: Com este campo você dá ao seu cliente a possibilidade de escolher entre 
diferentes opções. Clique em ADICIONAR VALOR para adicionar outro valor à caixa 
de selecção. Clique no X vermelho para remover o valor. Pode ser necessário clicar 
no símbolo verde para aplicar os valores alterados. 

 
 

● Este campo adiciona botões de rádio ao formulário. Seu cliente pode escolher um 
deles. Clique em ADICIONAR VALOR para adicionar outro valor. Clique no X 
vermelho para remover o valor. Pode ser necessário clicar no símbolo verde para 
aceitar os valores. 
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● Caixas de seleção: Utilize esta opção para adicionar caixas de verificação ao seu 
formulário. O cliente pode selecionar vários valores aqui. Clique em ADICIONAR 
VALOR para adicionar outro valor. Clique no X vermelho para remover o valor. Pode 
ser necessário clicar no símbolo verde para aplicar os valores alterados. 

 
 
Para alguns campos, você tem a opção de marcá-los conforme necessário. Ativar a opção 
Campo obrigatório. 

 

Validação 
Você também pode adicionar validação a alguns campos. Isso verifica a estrutura básica 
das informações do cliente em pontos específicos. Por exemplo, se você solicitar um 
endereço de e-mail, a validação verificará se há um sinal @, um ponto e dois caracteres 
após o ponto. 

 
 

Classes CSS 
Também é possível especificar uma classe CSS em todos os campos. Isto é para o layout 
final do formulário no front office. Dessa forma, é possível definir a largura de cada campo. 
Para definir a largura do campo, utilizar a classe CSS col-lg-X. O valor x define a largura. 12 
é a largura de todo o formulário. Entrar col-lg-6 para tornar a caixa com metade do 
tamanho do formulário. O campo seguinte, entrar col-lg-6, para que os dois campos fiquem 
próximos um do outro. Também é possível dispor mais de dois campos lado a lado, desde 
que o total não exceda o número 12. É possível dividir o espaço de forma diferente. 
Atenção: é o valor total maior que o número 12, os campos não são colocados lado a lado 
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É possível especificar quais grupos de clientes têm acesso a este formulário, por exemplo, 
apenas clientes registrados. 

 
 
 
Se você criou o formulário como quiser, você pode decidir se deseja publicá-lo e, em 
seguida, clicar em Salvar. 

 
 
Se o seu formulário é suposto ser todos os produtos associados sem necessidade de 
introduzir todos os produtos individualmente. Vá para a sua visão geral do formulário e 
defina a opção "Atribuir a todos" como Sim. Esta opção é útil para consultas de produtos. 

 
 
 

Pré-visualização do Frontend 
Agora aparece no topo das configurações do seu formulário no botão Visualizar no 

frontend.  
Clique neste botão para ver o seu formulário no frontend. Copie o link e cole este link no 
local desejado em sua loja para integrar o formulário lá. 
 
Exemplos: 
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Relatórios dos formulários 
Na parte superior da visão geral do formulário, você encontrará o botão "Relatórios". 
Clique no botão para ver os formulários enviados pelos clientes. 

 

 
 
Na parte superior de um formulário de cliente, é possível ver os dados do cliente e se ele é 
um cliente registrado. 
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Em uma das caixas, você pode ver todas as solicitações do cliente e eliminá-las quando 
necessário. Esta funcionalidade protege-o legalmente quando um cliente solicita a 
remoção de todos os seus pedidos. 

 
 
Na parte inferior é possível ver as respostas do cliente ao formulário e a data e hora exatas 
em que o formulário foi enviado. Se for um formulário para um produto, você também 
verá o produto. 
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Interacção no seu Conteúdo 
 
Você pode integrar formulários em sua parte de conteúdo textual. Portanto, você só 
precisa escrever a linha 
[displayForm id=formID]  
O usuário encontra o ID do formulário na tabela de formulários à esquerda. 
 

 
 
Você pode integrar formulários em muitas seções da sua página, por exemplo 

● Descrições curtas e longas do produto 
● Descrição da categoria 
● Descrição do fabricante 
● Páginas CMS 
● Homepage Texto (Módulo editorial) 

 
em vários módulos de terceiros que suportam editores TinyMCE para criação de conteúdo. 
O texto deve ter este aspecto (usando o formulário com o ID 5 como exemplo): 
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Bootstrap Usable CSS Classes Handout 

 
É possível definir elementos css para os blocos de formulários. Isto é particularmente 

usado para obter um layout baseado em colunas dos seus blocos. 

 
Conjunto de culturas para uma matriz de 12 grelhas para ecrãs maiores 

col-lg-1 

... 

col-lg-12 (ou deixar em branco) 

para um layout lado a lado que você pode usar para várias Classes que precisam caber 12 

no final 

 

para um layout lado a lado que você pode usar para várias Classes que precisam caber 12 

no final 

 
 
Column Set para exibições de tamanho médio 

col-sm-1 

... 

col-sm-12 

 
Column Set para dispositivos móveis 

col-xs-1 

... 

col-xs-12 

 
Text align 

text-left | text-right | text-center 

 
Block align 

pull-left  pull-right 
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Você pode encontrar uma documentação geral sobre uma grade Bootstrap aqui: 

http://getbootstrap.com/css/#grid 

Observações 
 
Como chamar uma página de formulário em um arquivo TPL? 
 
Ao abordar directamente a sua referência: 
 
<a href="{$link->getModuleLink('formmaker', 'form', ['id_form' => NUMBER_FORM, 'rewrite' 
=> 'REWRITE_FORM'])}"> text link </a> 
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