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.xPro - Soluções para websites
Porquê escolher .xPro?
• Website dinâmico.
• Acesso à plataforma de gestão de conteúdos (CMS).
• Integração de elementos dinâmicos atualizados no backoffice.
• Estrutura de menus flexíveis (desde que integrada no interface gráfico aprovado).
• Gestão centralizada de diferentes websites do mesmo domínio

• Definição de elementos SEO, imprescindíveis, para cada página do seu site (urls amigáveis, meta description,
keywords)

Em todos os casos está incluído:
• 2 Idiomas
• Design exclusivo e transversal. Leitura em qualquer dispositivo (PC’s, laptop’s, Ipads e outros tablets, smartphones).
• Slideshow dinâmico na página de entrada, com base nos conteúdos do website.
• Otimização para os motores de pesquisa e consequente visibilidade [SEO].

• Validade do código de acordo com as normas w3c.
• Funcionamento idêntico em todos os browsers (ie, mozilla, chrome, safari, opera).
• Static domain, possibilitando maior rapidez de carregamento e optimização para motores de busca.
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www.folhademaputo.co.mz

www.wincarrental.com

www.casinopolana.co.mz

www.costadosol.co.mz

www.carlosmorgado.org/

www.decsis.eu/

www.dcnbeers.com

www.crystalsmile.co.mz

www.gigawatt.co.mz

Soluções com sistema de gestão de conteúdos [backoffice]
xPro

xPro Plus

Solução básica com gestão em backoffice das áreas principais do
website e até dois idiomas (PT, EN, FR ou ES)

Todas as funcionalidades da solução xPro e um conjunto de
funcionalidades extra com gestão em backoffice.

Menus
Gestão da estrutura de informação com possibilidade de inserir / editar opções de menu /
navegação no website. Possibilidade de inserir links externos ao website. Possibilidade de criar n
níveis de profundidade.

Gestão de backoffice
Gestão de utilizadores de backoffice, com atribuição de perfis e permissões, consoante a função
de cada utilizador.

Conteúdos
Conjunto de informação sobre um dado tema e normalmente composta por Título, Sumário,
Texto (incluíndo versão curta para dispositivos de reduzidas dimensões se configurada), datas,
keywords, meta descriptions.
Notícias
Conteúdo especificamente destinado à apresentação de notícias ou novidades. Possibilidade de
planeamento de publicação.
Catálogo ou Portfólio
Funcionalidade que permite a apresentação e gestão diferenciada de um catalogo de produtos
ou serviços.
Imagens de conteúdos
Possibilidade de associar imagem(ns) ilustrativa de um dado conteúdo.
Templates gráficas
Pode ser composta por imagens, textos e/ou componentes gráficos . Podem ser associadas a
uma dada opção de menu ou conteúdo.

Manual de backoffice
Manual de utilização.
SEO
Gestão e configuração de aspectos relacionados com SEO, nomeadamente Sitemaps, Robots.txt,
urllist, Analytics, Webmastertools, submissão automática a Google e Bing.
Álbuns de imagens
Possibilidade de associar um conjunto de imagens a um conteúdo.
Multiconteúdos
Possibilidade de associar vários conteúdos a uma única opção de menu, para apresentação
conjunta, em uma única página.

2.100,00 USD

Relacionamento de conteúdos
Possibilidade de referenciar os conteúdos entre si de modo a que ao apresentar um conteúdo se
efectue o link para outros conteúdos relevantes para o tema em causa..
Claims sobre conteúdos
Possibilidade de associar uma frase de destaque (claim) sobre um dado conteúdo.

1.530,00 USD
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Preços em Meticais ao câmbio do dia. Informação passível de alteração sem aviso prévio.

Soluções globais para
uma presença eficaz na web!

Complementos opcionais
Opções base de desenvolvimento

Funcionalidades Opcionais

(os valores adicionam à solução eleita - xPro ou xPro Plus)

(os valores adicionam à solução eleita - xPro ou xPro Plus)

Idiomas adicionais

Downloads
Possibilidade de associar ficheiros a conteúdos. Estes ficheiros não ficam na estrutura do website,
sendo o seu acesso feito sempre por pedido do utilizador e passível de ser controlado ou registado o
seu download.

Não inclui traduções.

Por idioma adicional para além dos 2 idiomas base

190,00 USD

230,00 USD

Responsive design

Agenda de Eventos

Design que se adapta a qualquer dispositivo com redimensionamento e
reposicionamento dos elementos da página.

Valor por solução gráfica

Tipo específico de conteúdo destinado à apresentação de agendas de eventos
(espectáculos, exposições, conferências, etc…).

445,00 USD
Entidades relacionadas

410,00 USD

Possibilidade de relacionar um conteúdo com uma ou várias entidades (aplicável a representações,
agenda de eventos ou outras situações similares que requeiram a indexação a uma entidade).

355,00 USD
Gestão de Subscrições (mail, telemóvel)
Gestão de Subscrições (mail, telemóvel) Subscrição, por parte dos utilizadores do website de
comunicações, através da introdução do e-mail (e número de telemóvel), com confirmação de
subscrição.

Website users

265,00 USD

Gestão de utilizadores de website. Em situações onde se efectua a gestão de diferentes websites por
um único backoffice esta gestão é independente por website.
Formulários

445,00 USD

Possibilidade de recolher informação de visitantes do website com finalidades diversas. Formulario
em responsive design, com captcha (anti web form spam) e com até 10 campos de preenchimento /
selecção.
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Preços em Meticais ao câmbio do dia. Informação passível de alteração sem aviso prévio.

Valor por formulário

280,00 USD

