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Solució Web: 
CATÀLEG DE PRODUCTES WEB. 

 
Què és el catàleg de productes web? 
 

El  Catàleg de productes web és una solució web de formaweb.NET© que permet gestionar tota la 
informació de la gamma de productes o serveis disponible a la seva web d’empresa.  
 
Aquest  potent eina web permet a qualsevol  treballador, sense coneixements  tècnics de 
programació o maquetació poder modificar, les dades associades a cada un dels productes del seu 
catàleg web (altes, baixes i modificacions de la descripció del producte, la imatge, 
característiques, categories y subcategories, preus, estats de temporada (noves col·leccions, 
ofertes, rebaixes). 
 
Si la seva empresa disposa d’un catàleg de productes nou cada any o temporada, si necessita 
realitzar modificacions periòdiques sobre els preus o característiques dels productes. O si desitja 
que els seus  clients puguin accedir a la informació a partir d’uns determinats paràmetres o 
característiques. El catàleg de productes és la solució ideal a  les seves necessitats.  El sistema es 
configura  a les necessitats e imatge de marca de la seva empresa a més a més és totalment 
compatible  amb les principals bases de dades del mercat . 
 
Demani’ns  una demostració, sense compromís, sobre aquesta nova soluació de formaweb.NET© 

 

Com funciona? 
 

A través d’un entorn segur (Intranet / Back Office) pot accedir al  sistema de gestió del catàleg de 
productes i agregar, eliminar o modificar qualsevol referència de la seva cartera de productes. Ja 
no necessita trucar al web master o al departament d’informàtica per a realitzar una modificació 
del seu  catàleg  web. La informació de la seva  web d’empresa s’actualitza de forma instantània. 

 

Característiques del catàleg de productes web 
 

• Gestionar totes les referències  (noms, imatges, descripcions, preus,  característiques, 
estats) de la cartera de productes de la seva empresa. 

• Classificar els productes per categories, famílies i subfamílies. I realitzar cerques a partir 
dels  criteris que vostè o els seus  clients desitgin. 

• Integració del producte al Look and Feel (imatge de marca) de la seva empresa. 
• Aplicació web 100 X 100 configurable a les necessitats de la seva  organització. 
• Integració amb el web site de la seva empresa i amb tots els components (Web Objects©) de 

formaweb.NET©. Quan vostè vulgui pot incorporar una cistella de la compra web,  un gestor 
de comandes o un sistema de pagament segur por a través d’Internet. 

• Sistema compatible amb les  principals bases de dades del mercat. Access, SQL-Server, My 
SQL, Oracle.... 

• No requereix de cap tipus  d’instal·lació  als seus ordinadors donat que tot el sistema 
s’executa de forma remota des d’un servidor web. 
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