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PAPEL DO USUÁRIO DE ATACADO 

Adiciona uma nova função de usuário chamada "Cliente Atacado", que é uma cópia da função 

"Cliente". 

EDIÇÃO RÁPIDA DE ATACADO 

Adiciona novos recursos à ferramenta Quick Edit para tipos simples de produtos, permitindo a 

fácil atualização do preço de atacado. 

PREÇO DE FRENTE DA LOJA 

Os usuários conectados que possuem a nova função de “Cliente Atacado” verão os preços de 

atacado em toda a loja, basta ajustar a função do usuário para seus clientes atacadistas. 

GRANDES VARIAÇÕES DE EDIÇÃO 

Fornece uma opção de edição em massa para alterar todas as variações em produtos do tipo 

variável de uma só vez. 

PREÇO DE ATACADO INPUT 

Adiciona campos de entrada de preços para que você possa inserir informações de preços 

separadas para clientes com a função "Cliente Atacado". 

COLUNA DE PREÇOS DE ATACADO 

Nova coluna para exibir o preço de atacado de seus produtos na tela de exibição de lista 

Produtos no back-end. 

PAPÉIS DE USUÁRIOS DE ATACADO ILIMITADOS 

Segregue ainda mais os seus clientes, introduzindo funções adicionais personalizadas por 

atacado - crie quantos perfis desejar! Ótimo para diferentes níveis de comprometimento, 

segregação geográfica e muito mais. 

ESCONDER PRODUTOS 

Ocultar todos os produtos que não possuem um preço de atacado definido pelos seus clientes 

atacadistas. Também oculta variações individuais que não têm um preço de atacado definido, 

mas mostra as variações que o fazem. 

VISIBILIDADE DA CATEGORIA DE PRODUTOS RESTRITOS 

Restringir categorias inteiras de produtos a partir de funções de usuário específicas para que 

elas possam ser visualizadas apenas pelos usuários que possuem o papel / s especificado. Isso 

é útil para criar apenas categorias por atacado. 

MOSTRAR OU ESCONDER CONTEÚDO 

Inclui códigos de acesso personalizados para mostrar ou ocultar conteúdo com base no fato de 

um usuário estar conectado ou não disponível para usuários de atacado. 

QUANTIDADE MÍNIMA DE PEDIDO 

Somente garanta o preço de atacado quando o cliente atacadista tiver atingido uma 

quantidade mínima de itens em seu carrinho. Aplicado globalmente e pode ser definido em 

diferentes níveis para diferentes funções de atacado. 

SUBSTITUIR CONFIGURAÇÕES GLOBAIS POR USUÁRIO 

Deseja que um único usuário tenha um requisito mínimo de subtotal? Ou talvez diferentes 

arranjos para envio? Você pode substituir quase todas as configurações globais de atacado por 

usuário. 

 



 

AVISOS DE LIMITE MÍNIMOS 

Avisos facilmente visíveis são exibidos no carrinho e na finalização quando seu cliente de 

atacado não satisfizer uma de suas restrições mínimas. 

% DE DESCONTO GLOBAL 

Defina preços de atacado globalmente em toda a sua loja usando um desconto percentual em 

vez de definir preços por produto.  

PREÇO MINERADO POR QUANTIDADE 

Defina seu preço de atacado e, em seguida, aplique descontos adicionais de preço de atacado 

com base na quantidade que o cliente atacadista adicionou ao carrinho. Pode ser aplicado em 

nível de produto, nível de categoria ou globalmente de várias maneiras flexíveis. 

FINANCIAMENTO DE PREÇOS AJUSTÁVEIS 

Altere facilmente o texto padrão "Preço de atacado:" no front end para qualquer terminologia 

que desejar. 

ADICIONAR TIPO DE PEDIDO 

Adiciona uma nova coluna à sua tela de lista de pedidos para separar facilmente as ordens de 

atacado das ordens de varejo. 

SUBSTITUIR O PREÇO SUFIXO 

Substituir o sufixo de preço, conforme definido nas configurações de imposto padrão para 

clientes de atacado. Isso é mostrado após os preços em toda a loja. 

EXPOSIÇÃO DE PREÇO TRIBUTÁRIO INCLUSIVA / EXCLUSIVA 

Escolha se os clientes atacadistas vêem os preços inclusivos ou exclusivos de impostos em toda 

a sua loja e controlam a exibição de impostos do seu carrinho / compra separadamente. 

ADICIONA MENSAGEM  DE OBRIGADO PERSONALIZADA  

Mostre uma mensagem personalizada de agradecimento aos clientes atacadistas na tela 

Ordem Recebida após a colocação do pedido. 

MÉTODO DE ENVIO AO MAPEAMENTO DE PAPEL POR ATACADO 

Especifique exatamente quais métodos de envio cada função de atacado pode ver e usar por 

meio de uma interface de mapeamento simples. 

GATEWAY DE PAGAMENTO PARA MAPEAMENTO DE PAPEL POR ATACADO 

Especifique exatamente quais gateways de pagamento cada função de atacado pode ver e 

usar, mesmo se o gateway de pagamento estiver desativado. 

DESATIVAR CÓDIGOS DE CUPOM DE DESCONTO 

Escolha se os clientes de atacado podem usar códigos de cupom para seus pedidos. 

PERMITIR PEDIDOS 

Sempre permita pedidos pendentes de produtos fora de estoque apenas para seus clientes 

atacadistas. 

VISIBILIDADE DE PRODUTOS RESTRITOS 

Restringir a visibilidade do produto a funções específicas do usuário de atacado, para que elas 

possam ser visualizadas apenas por usuários que tenham o papel / setores atacado 

especificado. Isso é útil para criar somente produtos por atacado. 

VARIAÇÕES “ATACADO APENAS” 

Crie variações especiais de produtos apenas para seus clientes atacadistas. Por atacado apenas 

variações serão escondidas de seus clientes de varejo. 

 



 

CONTEÚDO PERSONALIZADO PARA O PAPEL ATACADO 

Exibir mensagens especiais ou conteúdo personalizado que estão disponíveis apenas para 

usuários de atacado. 

ORDEM MÍNIMA SUBTOTAL 

Somente garanta o preço de atacado quando o cliente atacadista atingir um subtotal de 

pedido mínimo. Aplicado globalmente e pode ser definido em diferentes níveis para diferentes 

funções de atacado. 

QUANTIDADE MÍNIMA POR PRODUTO 

Somente garanta o preço de atacado em um produto individual quando seu cliente de atacado 

adicionar o valor mínimo necessário ao carrinho de compras. Também define o valor mínimo 

no seletor de quantidade. 

QUANTIDADES DE PRODUTOS 

Restringir as quantidades que os clientes atacadistas podem colocar em seu carrinho para 

determinadas quantidades escalonadas. Ótimo para vender produtos em quantidades 

definidas. 

REGRAS DE PEDIDOS MÍNIMOS 

Opcionalmente, impedir que os clientes de atacado façam pedidos até que os limites mínimos 

tenham sido atingidos. 

CATEGORIA DE PRODUTO % DESCONTO 

Defina preços de atacado no nível da Categoria do produto usando um desconto percentual 

aplicado a uma categoria inteira, em vez de definir preços por produto. Você pode então 

substituir por produto, se necessário. 

AÇÃO EM MASSA PERSONALIZADA 

Permitir a configuração da quantidade mínima de pedidos por função de atacado em todas as 

variações de produtos variáveis por meio de ação em massa personalizada. 

DISPLAY DE GAMA VARIÁVEL 

Especifique para mostrar o intervalo de preços ou o preço mínimo apenas para produtos 

variáveis 

PREÇOS BASEADOS NA PERCENTAGEM 

Opção para inserir os preços baseados na quantidade de produtos como uma porcentagem, 

em vez dos preços exatos. 

DESCONTO % BASE 

Opção de sempre usar o preço normal ao calcular descontos baseados em % 

FRETE GRÁTIS 

Opcionalmente, dê a todos os seus clientes (em todas as funções) frete grátis com base no 

método de envio gratuito incorporado, independentemente do valor do pedido. 

GARANTIA DE PAGAMENTO DO PORTAL 

Opcionalmente, adicione uma sobretaxa para clientes de atacado que usam determinados 

gateways de pagamento. Ótimo para recuperar os custos de transação em grandes 

encomendas. 

RELATÓRIO POR ATACADO DISPONÍVEL 

Mostra as vendas por atacado por data, por atacado e por produto. 

 

 



 

FORMULÁRIO 

 

Formulário de pedido por atacado 

O formulário de pedido de uma página mais eficiente - seus clientes atacadistas vão adorar. 

Menos "trabalho administrativo" para você e pedidos mais rápidos para seus clientes 

Layout responsivo, totalmente AJAX habilitado para evitar o recarregamento de páginas, 

pesquisável, categorizável e 100% focado em ser o processo de pedidos mais eficiente.  

100% DE LAYOUT RESPONSIVO 

Agilizado e pronto para aceitar pedidos de clientes atacadistas que usam telefones celulares e 

tablets. 

CONTROLE DE ACESSO 

Controle exatamente quem tem permissão para acessar a página do formulário de pedidos 

especificando as funções do usuário com permissão. 

PESQUISA DE WILDCARD 

O termo de pesquisa com caracteres curinga e a caixa de pesquisa de SKU ajudam os clientes a 

encontrar exatamente o que estão procurando. 

CAIXA COMBO DE VARIAÇÃO DE ECONOMIA DE TEMPO 

Caixas de combinação exclusivas de economia de tempo combinam combinações de variação 

de produto em uma única caixa suspensa. Reduz cliques a mais em dispositivos móveis e 

tablets. 

INTEGRA COM PREÇOS BASEADOS EM QUANTIDADE POR ATACADO 

Usando o recurso de descontos baseados nos recursos acima. O Formulário de Pedido 

imprimirá uma tabela bem formatada quando os descontos por quantidade de produto 

estiverem disponíveis. 

PAGINAÇÃO NUMERADA 

Lida com grandes catálogos de produtos com resultados de pesquisa paginados. Paginação 

numerada para grandes listas de resultados de produtos. 

CSS padrão 

CSS padrão foi adicionado como uma opção para corrigir os controles de paginação pelo 

usuário. 

THUMBNAIL DE PRODUTOS 

Opcionalmente, mostre uma miniatura do produto ao lado do título do produto para uma 

pequena prévia do produto. 

MOSTRAR MAIS DETALHES 

Redirecionar clientes para a página de um único produto quando os produtos são clicados ou, 

opcionalmente, mostrar detalhes de um produto extra em um popup de caixa. 

EXCLUIR PRODUTOS 

Exclua produtos específicos do formulário de pedido. Os produtos excluídos nunca serão 

exibidos nos resultados do formulário de pedido. 

MOSTRAR CARTÃO SUBTOTAL 

Opcionalmente, mostre o subtotal do carrinho na parte inferior do formulário. Ótimo ao usar o 

layout da caixa de seleção. 

 

 



 

OPÇÕES DE CÓDIGO CURTO PODEROSO 

Adicione em seu formulário de pedido a qualquer página em seu site e restrinja-o a categorias 

específicas ou até mesmo produtos específicos usando as opções de código curto. 

INTERFACE AJAX 

Controles de estilo totalmente AJAX não significam nenhum recarregamento da interface, 

economizando inúmeros cliques e tempo desperdiçado. 

MENSAGEM DE ACESSO RECONHECIDA PERSONALIZADA 

Fornecer uma mensagem personalizada para mostrar aos usuários que são negados o acesso 

ao formulário de pedido. Ótimo para recrutamento de atacadistas. 

FILTRO DE CATEGORIA HIERÁRQUICA 

Filtre pesquisas com base nas categorias hierárquicas de produtos em sua loja. 

DESLIGAR PAGINAÇÃO 

Opcionalmente, desative a paginação para catálogos de produtos menores, onde é mais 

eficiente mostrar todos os produtos em uma única página. 

COLUNA SKU 

Opcionalmente, mostre uma coluna SKU com o SKU do produto. Também mostra as SKUs de 

variação individuais quando selecionadas. 

INFORMAÇÕES SOBRE O ESTOQUE DE PRODUTOS 

Adicione informações sobre quantidade de estoque do produto na lista de produtos na página 

de atacado. 

CATEGORIAS ESPECÍFICAS 

Restringir pesquisas de produtos a categorias específicas e ocultar todos os outros produtos 

dos resultados da pesquisa. 

LAYOUTS ALTERNATIVOS 

Escolha ter um botão Adicionar ao carrinho ao lado de cada produto OU marque com um único 

botão Adicionar ao carrinho na parte inferior. 

COMPATÍVEL COM CARRINHO 

Integra-se firmemente ao widget de carrinho para que seus clientes possam ver o progresso de 

seu pedido sem recarregar. 

 

REGISTRO/LOGIN: 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE CÓDIGO CURTO 

Shortcode exibe o formulário de registro como você o configurou. Permite mover o formulário 

de registro para personalizar suas mensagens de recrutamento. 

CAMPOS IN-BUILT 

A configuração padrão contém todos os campos obrigatórios comuns como campos 

incorporados. Reordene ou desligue-os conforme necessário. Você também pode adicionar um 

campo recaptcha. 

OPÇÕES DE CAMPO 

Pode adicionar texto de linha única, texto de várias linhas e campo de caixa de seleção. Além 

disso, você pode inserir o número, e-mail, URL, selecione, rádio, oculto e campo de arquivo. 

 

 



 

DETALHES DA COMPANHIA 

Capture facilmente as informações do nome da empresa no formulário de registro como um 

campo interno. 

DADOS OCULTOS 

Opção para o tipo de campo personalizado "oculto" para adicionar dados ocultos ao campo de 

registro. 

OS CAMPOS OBRIGATÓRIOS 

Ajuste facilmente quais campos são obrigatórios e quais campos são opcionais no formulário 

de registro. 

ESPECIFICAR SENHA PERSONALIZADA 

Gere senhas de geração automática para segurança máxima ou permita que o cliente escolha 

sua própria senha durante o registro. 

TERMOS E CONDIÇÕES 

Termos e condições podem ser adicionados na página de registro no atacado. 

USER REDIRECT 

Atribuir aos usuários de atacados da página aonde os mesmos são redirecionados após o login 

bem-sucedido. 

CÓDIGOS DE MODELO 

Adicione os dados do campo de registro que você gosta aos seus e-mails, incluindo campos 

personalizados por meio de códigos de modelo. 

DESATIVAR NOVA NOTIFICAÇÃO DE USUÁRIO 

Opção para desativar os novos e-mails de notificação de usuário para usuários aprovados 

automaticamente. 

FORMULÁRIO DE LOGIN DE CURTO 

Shortcode exibe o formulário de login no atacado. Permite mover o formulário de login para 

flexibilidade. 

OS CAMPOS PERSONALIZADOS 

Pergunte as informações das quais você gosta de seus novos clientes de atacado adicionando 

campos personalizados ao formulário usando nosso criador de formulários exclusivo. 

INTEGRAÇÃO DE CHECKOUT 

Envia todas as informações capturadas do registro para os campos apropriados do usuário 

para que os detalhes do seu cliente sejam preenchidos previamente no primeiro pedido. 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE RE-ARRANJO 

Reorganize a ordem dos campos no formulário de registro. Ambos os campos internos e 

personalizados podem ser reorganizados. 

SISTEMA DE APROVAÇÃO DO USUÁRIO 

Sistema de aprovações de usuários para controle total de administração do fluxo de registro 

do usuário. Escolha entre aprovações automatizadas ou aprovações manuais. Receba 

notificações de solicitação de aprovação por e-mail. 

PAPEL DO USUÁRIO DA AUTO-ASSIGN 

Escolha qual função de atacado um usuário recebe depois de ser aprovado. Funciona com 

aprovação automática e aprovação manual. 

 

 



 

EDIÇÃO DO MODELO FÁCIL 

Editor WYSIWYG simples para alterar o modelo de e-mail e o assunto do e-mail. Ajuste as 

mensagens exatas que saem para novos clientes de atacado, notificações de administrador e 

muito mais. 

URL REDIRECT 

Os usuários do atacado podem ser redirecionados após o logout em uma URL que pode ser 

definida. 

 

Atenciosamente, 

 

Carlos Andrade Ono 

 
Rua: Coronel Hélio de Lima Carvalho, 43 

São Paulo - SP - Brasil – Cep: 02553-080 

Telefone: VONO (011) 4063-3347 / Celulares: OI WhatsApp 9.6709-3022 / TIM 9.8605-5657 

E-mail: carlos.ono@onocomp.com.br  

Visite nosso site: www.onocomp.com.br  

Skype: samuraiono 

Chat via face clique aqui para adicionar. 

Suporte Remoto: http://www.onocomp.com.br/suporte.exe 

Central do cliente 

Link: Base de conhecimento 

Link: Dados bancários  

Link: Termos de Serviço 
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