Workshop: Criação de uma plataforma de E-Commerce
em WordPress
Formato do curso: Presencial e Live Training
Localidade: Live Training
Data: 13 Fev. 2023 a 01 Mar. 2023
Preço: 545€
Horário: Pós-laboral - 2ªs, 4ªs e 6ªs, das 19h00 às 22h00
Duração: 21 horas
Neste curso serão abordados todos os passos necessários à criação e implementação de uma loja de ecommerce utilizando o WordPress.

Destinatários
O curso Workshop: Criação de uma Plataforma de E-Commerce em WordPress foi desenvolvido a pensar em
todos os interessados em desenvolver uma loja de comércio eletrónico utilizando a plataforma WordPress.

Pré-requisitos
Conhecimentos gerais de navegação na Internet são importantes para a frequência deste curso.

Objectivos
Dotar os formandos dos conhecimentos necessários ao desenvolvimento de um projeto de e-commerce
utilizando a tecnologia WordPress.

Programa
WordPress
Introdução
Instalação WordPress

Gestão de backups
Apresentação das funcionalidades Nativas
Resumo Gestão da plataforma, na óptica do utilizador!
Soluções de performance da Plataforma
Gestão de plugins
Política de Privacidade
Estruturas multi-ling
Gestão de SEO
Cookies
Instalação e conﬁguração template e plugin WooCommerce
Instalação e conﬁguração WooCommerce
Instalação e conﬁguração tema WooCommerce
Importação de produtos demo
Tipos de produtos
Gestão de Stock
Produtos Agrupados
Categorias e etiquetas
Atributos
Vendas cruzadas
Avaliações aos produtos
Adaptar o produto ao modelo de negócio
Impostos
Legislação e directivas europeias
Criação e aplicação de taxas
Métodos de atribuição de taxa com base na região
Conﬁgurações Padrão de Envio
Expedição e valores associados
Criação de tarifas de expedição com base no peso e região
Soluções de atribuição de expedição gratuita com base no valor ou região
Métodos de pagamento
Soluções nativas de pagamento
Instalação de gateways de pagamento adicionais
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Encomendas Online
Gestão e edição de encomendas
Emails e notiﬁcações
Soluções de performance do sucesso de entrega de emails (Inbox)
Edição e personalização de emails

Gestão e edição de clientes
Notas e Acções de encomendas
Relatórios de vendas
Cupões e Descontos
Opções Avançadas
Apresentação de sistema de facturação
Certiﬁcados SSL
Comportamento e Navegação
Segurança e Performance
Compra de teste
Integrações
Search Console
Analytics
Tag Manager
Pixel facebook

