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Voce vai ser dirigido diretamente a area de ConfiguracÃ£o, para que possa acessar:

1. Informacion Basica:
Titulo do Site
Eslogan
Logotipo
Tambem, podera decidir se voce quer mostrar o seu site ou deixa-lo desativado enquanto faz o desing.

Para mostra-lo novamente voce pode voltar e mudar a “SIM” ou pode clicar em “Site em construcÃ£o” que vera na parte
superior esquerda da tela do administrador do seu SitioSimple.

2. Dados de Contato
Insira o correio que vai receber toda a informacÃ£o gerada no seu Site (clientes, pedidos de compra, formularios, etc), o
telefone e cadastre os dados de localizacÃ£o. Leve em conta que se voce escolhe mostrar o site no mapa do Google, devera
escrever em cada campo disponivel a informacÃ£o solicitada para que seja interpretada corretamente por GoogleMaps.
Se voce for usuario do Facebook e Twitter insira o link aos seus perfis a fim de que os seus visitantes possam se comunicar
com voce tambem atraves das Redes Sociais.

3. Como acessar no seu Site

Esta secÃ£o mostrara para voce os diferentes enlaces que tem disponiveis para que os seus visitantes vejam o seu site.

4. Cabecalho e rodape
Acesso de usuario cadastrados:Escreva aqui o texto que voce deseje para o botÃ£o.
Rodape:Â
BotÃµes de acesso a Redes Sociais: voce pode configura-lo para que nÃ£o mostre o botÃ£o de
compartilhar no Facebook e/ou Twitter.
Mapa do Site: Selecione se voce quiser que se veja todo o mapa do site, as paginas principais ou que
nÃ£o se mostre nenhuma.
Nota de ropade: Se voce precisar adicionar informacÃ£o no rodape, um quadro de texto te permitira
faze-lo.

5. O seu site no Facebook
Voce pode ter o seu SitioSimple no Facebook. Somente voce deve ter uma conta ali, criar uma Fan Page e adicionar o seu
site. Ali voce tera as mesmas opcÃµes que tem o seu website.

1
Crie a sua pagina no Facebook (Fan Page), se ainda voce tem.

2
Adicione o seu site.
Selecione se voce quiser que tenha o estilo visual do Facebook ou nÃ£o.

6. ConfiguracÃ£o regional
Formato de moeda e decimais: Escolha o formato que deseja utilizar segundo o pais e a quantidade de decimais que
mostrarÃ£o os seus precos.
Politica de Cookies: Ativa esta opcÃ£o para te adequar a Agencia Espanhola de ProtecÃ£o de Dados.

7. InformacÃ£o Avancada
Codigo Google Analytics: Google Analytics e um servico gratuito de estatisticas de web sites.
Google Webmaster Tools:Â E um servico que permite aos desenvolvedores de paginas web
conferir o resultado da indexacÃ£o dos seus sites na internet pelos motores de busca e otimizar a sua
visibilidade.
Codigo Google Remarketing (beta): O remarketing te permite mostrar os seus anuncios para os
vistitantes que viram o seu site enquanto navegavam pela web.
DattaChat: IntegracÃ£o da DattaChat no SitioSimple.
Formulario – Data fiscal (so paraÂ Argentina): E uma ferramenta muito efetiva para gerar
confianca, fechar mais vendas e tornar seus clientes em fÃ£s da sua marca lhe oferecendo respostas
imediatas e em tempo real para as suas consultas.
Formulario – Data fiscal (so Argentina): Os contribuintes e/ou responsaveis que no exercico da sua
ativiade, devam emitir faturas ou documentos equivalentes, deverÃ£o exibir o Formulario NÂº
960/NM – Data Fiscal , nos seus locais de venda, localizacÃ£o ou prestacÃ£o de servicos – incluindo
lugares ao ar livre -, salas de espera, escritorios ou areas de recepcÃ£o e outros ambitos semelhantes.
AdmissÃ£o nos motores de busca: Mostre o seu site lhe dando a admissÃ£o nos seguintes motores
de busca: Google, Bing e Yahoo.

