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1. O produto 

Utilização 
A Multiple Feature modul é versátil. 
Você pode usá-lo para definir e categorizar seus produtos. 
Permite que os seus clientes naveguem facilmente através dos seus produtos e cheguem 
rapidamente aos seus pedidos. 
 

Exemplos 
Por exemplo, você pode usá-lo para categorizar suas jóias em relação ao seu material e 
tamanho ou seus jogos em relação à idade prevista das crianças. 
 
 

2. Instalação 

Primeiro de tudo, vá até a seção "módulos" no back office e clique em "Adicionar um módulo 
do meu computador" para carregar o módulo compactado. Após a instalação, você o 
encontrará listado como "Recursos do Front Office". 

 

Você encontrará o módulo principal do gerenciador de recursos no back office na seção 
"Catálogo" > "Recursos". 

 
 

2 



Neste ponto, você tem a opção de importar suas propriedades de artigo para um arquivo CSV 
em vez de criá-las uma de cada vez. 

 

3. Funções 

Adicionar uma nova funcionalidade 
A interface de recursos ajudará você a adicionar facilmente novos recursos ou editar recursos 
existentes. 
Clique no botão "Adicionar novo". 
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Digite um nome para o seu novo recurso e anote o caractere inválido. 
Certifique-se de que o primeiro idioma tem um valor para a "Multiple Feature" e guarde a sua 
característica. 
 

 

 

Adicionar novos valores de característica 

Agora você pode adicionar um valor à característica criada. 
Clique no botão "Adicionar novo valor à característica". 

 
 
Selecionar um nome para o valor e atribuir o valor à característica. 
É possível optar por gravar o valor e adicionar outro valor (Save and add another value) ou 
simplesmente salvá-lo (Save).  
 
É possível criar tantos valores quantos forem necessários. 
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Value assignment for your product 
Select the product to which you wish to assign your values ("Catalogue"> "Products"). 
Click on the "Characteristics" tab. Find the desired property and click on "Expand fields" or 
click on "Expand / Collect all" to open all values. 
You can now add the desired default values or add a new value under "Custom Value". 

 
 
Agora os novos valores devem aparecer no seu site. 
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Uma olhada no módulo de navegação em camadas 
Finalmente, você pode configurar o módulo "Layered navigation". 

 
 
Em "Filtrar modelos" encontrará os seus modelos de filtros existentes e 
É possível processá-los e gravá-los. 
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Os modelos de filtro oferecem aos clientes na FrontOffice a oportunidade de filtrar valores 
específicos. Por exemplo, seus clientes podem filtrar por marca, tamanho ou material para 
obter rapidamente os resultados desejados. Selecione os filtros, o tipo de filtro e o limite de 
resultado e salve. 

 
 

 

O resultado 
Deve ser possível agora escolher valores em seu site e ver os produtos associados para esses 
valores. É possível selecionar mais de um valor e o programa mostra todos os produtos 
correspondentes. 
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