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6.0

PLATAFORMA INTEGRADA DE NEGÓCIO
E COMUNICAÇÃO ONLINE

ACTUALIZE O SEU SITE › VENDAS ONLINE › MARKETING ONLINE

A PLATAFORMA GCM OFERECE UMA COMPLETA
GAMA DE FUNCIONALIDADES DE GESTÃO DE CON
TEÚDOS (CMS) QUE PERMITEM DESENVOLVER,
IMPLEMENTAR E GERIR DE FORMA INTEGRADA
UM CONJUNTO DE SOLUÇÕES WEB, TAIS COMO
WEBSITES, INTRANETS, EXTRANETS, SOLUÇÕES
AVANÇADAS DE COMÉRCIO ELECTRÓNICO, SOLUÇÕES
PARA EQUIPAMENTOS MÓVEIS E REDES SOCIAIS.

ACTUALIZE NUMA ÚNICA PLATAFORMA O SEU SITE / LOJA, CONTEÚDOS PARA
EQUIPAMENTOS MÓVEIS E/OU REDES SOCIAIS.
A solução de gestão de conteúdos GCM 6.0, assenta num conjunto de módulos que cumprem
objectivos distintos e que podem ser implementadas de modo integral ou de forma faseada,
para que possam ser acrescentadas novas funcionalidades sem prejuízo do trabalho anteriormente desenvolvido. Desta forma é possível avaliar de uma forma clara o custo de cada módulo
e/ou funcionalidade.

PORQUE ESCOLHER O GCM 6.0:
COMPATÍVEL COM A SUA MARCA E COM TODOS OS STANDARDS
MAIS DE 300 CLIENTES
VEJA COMO É FÁCIL GERIR UM SITE OU UMA LOJA ONLINE: O GCM 6.0 É MUITO FÁCIL DE UTILIZAR.
POSSIBILIDADE DE EVOLUÇÃO ADICIONANDO MAIS MÓDULOS.
DIVERSAS OPÇÕES DE INTEGRAÇÃO COM ERP’S
BASEADO EM TECNOLOGIA
SEO FRIENDLY

O GCM PERMITE ÀS EMPRESAS UMA AUTONOMIA
ABSOLUTA SOBRE O SEU SITE, PODENDO
ALTERAR OU INSERIR NOVOS CONTEÚDOS
SEMPRE QUE PRETENDA SEM TER QUE
RECORRER A TERCEIROS, EVITANDO ASSIM OS
CUSTOS INERENTES A ESSA MANUTENÇÃO.

GCM 6.0
Actualmente nas organizações existe a necessidade de alterar
com frequência a informação disponível na Internet / intranet e de
gerir a informação dos vários canais web + mobile + redes sociais
numa única plataforma única e integrada.
Desta forma uma plataforma de gestão de conteúdos num
portal/site é um dos factores críticos de sucesso, sobretudo por
possibilitar a criação de conteúdos em tempo real e o controlo dos
mesmos através de mecanismos de aprovação (workflow).
O GCM permite às empresas uma autonomia absoluta sobre o
seu site, podendo alterar ou inserir novos conteúdos sempre
que pretenda sem ter que recorrer a terceiros, evitando assim os
custos inerentes a essa manutenção.

SITE
LOJA
INTRANET
VERSÃO MOBILE
APPS
REDES SOCIAIS
ERP

FÁCIL UTILIZAÇÃO
A fácil utilização é um factor que muito contribui para o sucesso
do GCM. Apesar das acções de formação e de todos os utilizadores
terem acesso a um manual detalhado que se encontra disponível
online, existe sempre a possibilidade de para qualquer dúvida
recorrerem à linha de suporte da Webuild.

DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO
O GCM é desenvolvido de acordo com as exigências do mercado. O
nosso backoffice é constantemente actualizado de forma a incluir
a mais recente tecnologia, funcionalidades e tendências.

OPTIMIZADO PARA OS MOTORES DE BUSCA
A capacidade de optimização do seu site, para indexação pelos
motores de busca, é uma funcionalidade implementada no GCM.
Assim é possível assegurar uma correcta indexação dos conteúdos
pelos vários motores de busca, apenas com a definição de simples
regras quando está a criar ou editar um conteúdo.

GESTÃO DOS CONTEÚDOS
O acesso à base de dados do site é feito via Internet, através de um
back-office, utilizando um browser.
Esta ferramenta intuitiva e de fácil utilização, permite a qualquer
pessoa sem conhecimentos de programação, através de meto
dologias simples de actualização, efectuar toda a gestão e
actualização do site:
• Gestão de conteúdo multimédia (vídeos, texto, imagens, sons);
• Gestão de formulários;
• Gestão de Newsletters;
• Criação e modificação de acessos a áreas privadas dos
sites, garantindo total segurança e protecção dos dados;
• Aceitação de transacções on-line, inclusive com proces
samento de cartões de crédito;
• Possibilidade de reutilização dos conteúdos em diferentes
front-ends (e.g. site, Intranet, mobilidade).

MÓDULOS QUE COMPÕEM O GCM:
MÓDULO DE GESTÃO DE CONTEÚDOS (MODULO BASE)
• Gestão Multi Canal: Permite através do mesmo backoffice
gerir os conteúdos de vários sites incluindo a versão
mobile
• Integração com redes sociais permitindo definir por
conteúdo em que rede social pretende publicar.
• Sites multilingue
• Gestão de todo o tipo de conteúdos. Textos, documentos
para download, galerias de imagens e vídeos.
• Pesquisa por palavra-chave.
• Integração com o Google Analytics
• Preparado para publicação de conteúdos segundo as boas
práticas recomendadas pelos motores de pesquisa para
uma boa optimização do site.

MÓDULO DE FORMULÁRIOS DINÂMICOS
Permite ao administrador do site criar e gerir através do backoffice
os seus próprios formulários com os campos que entender. A
informação resultante do preenchimento desses formulários será
guardada sobre a base de dados donde poderão ser retiradas
algumas estatísticas.

MÓDULO DE GESTÃO DE UTILIZADORES (PERMISSÕES/
PERSONALIZAÇÃO)
• Registo e gestão de utilizadores do site;
• Implementação de áreas reservadas, através do sistema de
permissões do GCM 6.0, permitindo assim definir para os
utilizadores registados ou de consulta o que é que podem
consultar;
• Publicação de conteúdos mediante perfis de utilizadores.

MÓDULO DE WORKFLOW
Possibilidade de criação de workflow com fluxos de aprovação.
É possível definirmos cadeias de aprovação tais como activação
de um utilizador registado, aprovação de ordens de compra ou da
publicação de conteúdos.

MÓDULO DE NEWSLETTER / MAILING LIST
• Permite a criação, parametrização, agendamento e envio de
newsletters para utilizadores registados no sistema.
• Possibilidade de ter vários templates diferentes.
• Permite o envio para determinados grupos de utilizadores
(segmentação).
• Envio em formato HTML (texto, imagens, links)
• Permite utilizar conteúdos da base de dados do site ou do
arquivo ou colocar conteúdos manualmente
• Sistema de estatísticas da Newsletter: As estatísticas a
disponibilizar estarão organizadas por newsletter enviada.
Por cada newsletter enviada será disponibilizado a seguinte
informação: nº de emails enviados, nº de emails devolvidos,
nº de emails lidos / visualizados, nº de emails por abrir, nº
de clicks, taxa de clicks.

MÓDULO DE CATÁLOGO
• Catálogo de produtos. Organização dos produtos por
Família > Sub Família ou Categoria > Produto
• Possibilidade de definir os campos que compõem a ficha
de produto.
• Possibilidade de criação de produtos compostos
• Comparação de produtos para cross selling

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES DO MÓDULO DE
COMÉRCIO ELECTRÓNICO B2C E B2B:
Garanta mais negócio na sua solução de comércio electrónico
através da nossa ferramenta para gestão de redes sociais e
optimização para os motores de busca.
• Possibilidade de compras online através do tradicional
sistema de carrinho de compras;
• Gestão de encomendas e seus estados no backoffice do site
• Importação e exportação de produtos
• Gestão de Logística (áreas de entrega, forma de entrega,
forma de pagamento)
• Gestão de portes, com separação entre área de entrega,
modo de entrega e meio de pagamento
• Gestão de preços
› Preços diferenciados por cliente
›D
 escontos consoante o tipo de pagamento e/ou
quantidades
›G
 estão de SKU’s (o mesmo produto têm preços
diferentes consoante uma determinada característica
(exemplo: tamanho, cor, etc.)

• Gestão de promoções de produtos
›D
 escontos percentuais e/ou fixos
• Gestão de vouchers (desconto de códigos promocionais)
• Possibilidade de criar grupos de utilizadores que podem
consultar mas não podem ver os preços;
• Sistemas de Cross-selling, up-selling e produtos
relacionados.
• Métodos de pagamento seguros:
›U
 nicre (VISA/Mastercard/Eurocard)
›P
 aypal
›E
 asy net
› MBNet,
›T
 ransferência bancária
›E
 nvio à cobrança
• Integrações com ERP’s
› Integração com qualquer ERP através de webservices (SAP, PHC, SAGE, PRIMAVERA, “AS/400”,…)
ou utilizando uma base de dados intermédia.

PARA OBTER ESTAS FUNCIONALIDADES A ARQUITECTURA DO GCM 6.0 É MODULAR
SENDO COMPOSTA POR UM CONJUNTO DE MÓDULOS APLICACIONAIS INTEGRADOS,
CADA UM COM UMA FUNÇÃO DETERMINADA:

VISÃO TÉCNICA DA PLATAFORMA
GCM 6.0
A arquitectura técnica da solução, abstracção técnica da
plataforma aplicacional, definirá todos os componentes da solução
a apresentar e que permitam dar entrada em produção a um
projecto desta natureza. De modo a desenhar uma arquitectura que
responda aos desafios propostos serão considerados os seguintes
requisitos técnicos, indispensáveis ao desenho da solução:
• Escalabilidade de hardware;
• Escalabilidade de software;
• Redundância;
• Tolerância a falhas;
• Performance;
• Reutilização de componentes;
• Ferramentas de gestão do sistema (transacções,
balanceamento, comunicações, utilização de CPU,
utilização de RAM, espaço em disco).

ARQUITECTURA DA SOLUÇÃO
A arquitectura do GCM 6.0 tem como base a Microsoft.net framework.
Esta solução utiliza os serviços do Internet Information Server (IIS)
e suporta utilização de ASPX que permitem providenciar conteúdo
dinâmico e interface com o utilizador. O modo de implementação das
funcionalidades de gestão de conteúdos representa um conjunto de
objectos .net.
Entre as enumeras vantagens desta framework destacamos as
apresentadas no extracto abaixo apresentado em anexo, citadas do site
www.asp.net.(**)
Os servidores de bases de dados SQL Server, são utilizados para
guardar a informação a apresentar ao publico, seja qual for o formato
dessa mesma informação, permitindo a apresentação de conteúdos
multimédia.
A arquitectura física típica numa solução de médio porte a
implementar deverá ser constituída pelo menos por 2 servidores (1
Servidor Aplicacional GCM 6.0 + Web, 1 Servidor de bases de dados
SQL Server). Os requisitos de hardware e de serviços necessários para
a implementação desta arquitectura são explicados na tabela seguinte:

Os requisitos de hardware e de serviços necessários para a imple
mentação desta arquitectura são explicados na tabela seguinte:
Servidor

Qt. Serviços

Descrição

Servidores
GCM 6.0 + WEB

1

- IIS
- WINDOWS
SERVER + .net
framework (4)

Contém os ficheiros ASPX e a Assembly
GCM 6.0 que constituem a plataforma
GCM 6.0. Cada servidor possui
exactamente a mesma configuração, sendo
a escalabilidade aplicacional assegurada
pela duplicação de serviços noutra
plataforma de hardware

SQL Servers

1

SQL Server
2008

Providencia todos os serviços de bases
de dados relacionados com a gestão do
repositório central de conteúdos.

Os únicos servidores acessíveis aos utilizadores são os servidores
Web. O acesso a estes servidores é feito através de um nome de
DNS. A plataforma aplicacional GCM 6.0, encontra-se instalada
nos servidores Web.
De futuro e de modo a obter uma melhor performance na resposta
aos pedidos dos utilizadores e a assegurar redundância e tolerância
a falhas dos serviços aplicacionais a empresa poderá optar por
efectuar licenciamentos adicionais do GCM 6.0 e introduzir mais
servidores Web ou até mesmo instalar a plataforma GCM 6.0 em
servidores dedicados.
Adicionalmente os servidores de bases de dados SQL Server
poderão ser replicados e instalados em regime de clustering
de modo a assegurar alta disponibilidade e redundância da
informação a publicar.
Para um correcto funcionamento da arquitectura apresentada a infraestrutura de rede deverá suportar a ligação, switching, redundância
de comunicações e o balanceamento de carga deste servidores.

A ESCALABILIDADE DO SOFTWARE
SERVIDORES GCM 6.0 + WEB
A escalabilidade do servidor Web proposto é conseguida através
de load balancing. O Load balancing é um dispositivo de hardware
ou software que permite medir as cargas de processamento de
cada servidor e encaminhar para o servidor menos carregado, os
pedidos de clientes.

SERVIDOR DE BASE DE DADOS (SQL SERVER)
O servidor de base de dados escala de uma maneira distinta de
um servidor aplicacional. A razão principal é o facto de conter
informação “viva”. No caso de se querer aplicar load balancing,
como método de escalar um servidor desta natureza, teríamos
de ter em conta que toda a informação teria de ser duplicada e
sincronizada. Esta é, sem dúvida uma tarefa hercúlea. A solução
de clustering é a mais adequada para responder às necessidades
de escalabilidade.

REDUNDÂNCIA
De maneira a tratar o problema de redundância do ambiente
aplicacional, a seguinte infra-estrutura de software onde correm
os serviços de suporte deverão existir em duplicado:
Servidores Web - Dois servidores Web resolverão o problema de
redundância e de performance de resposta.
Servidores de bases de dados (SQL Server) - A possibilidade de
utilização de clusterware resolve-nos o problema de redundância.
Servidores Transaccionais - Estes serviços onde estão registadas
as componentes Microsoft .net que implementam a gestão
dinâmica de conteúdos, estarão localizados nos servidores
Internet, vulgo Web Servers, ou em servidores dedicados.
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