EDITORA POSITIVO
Loja Virtual

e-Commerce desenvolvido com a plataforma Magento,
resultando em mais de 265 lojas integradas
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Editora Positivo
ÁREA
Educação
PROBLEMA
A Editora Positivo tinha a necessidade de atualizar sua loja
virtual, um e-Commerce legado para uma plataforma mais nova
e completa. A loja virtual deveria contemplar a venda de materiais didáticos, como livros e materiais que auxiliem em um melhor
aprendizado, atendendo aos requisitos de inovação necessárias.
SOLUÇÃO
A Visionnaire foi responsável por desenvolver a solução denominada e-Commerce Varejo para Editora Positivo. O projeto
possibilitou a integração com os vários sistemas existentes do
Grupo Positivo, atendendo mais de 10 mil clientes e mais de três
mil pedidos já no primeiro mês.

RESULTADOS
Com a utilização da plataforma Magento, a Editora Positivo
possui um moderno e-Commerce voltado para o varejo e
integrado com seus sistemas internos. Foi elaborada uma
arquitetura para suportar três categorias de loja:
– Varejo (1 loja "matriz" online, loja.editorapositivo.com.br);
– Loja na Escola (263 lojas conveniadas online voltadas para
pais/responsáveis de alunos);
– Loja de Pontos (1 loja online voltada para as escolas conveniadas).
Atualmente o projeto contempla um total de 265 lojas online e
mais de 10.000 produtos cadastrados.
TECNOLOGIA
Para esse e-Commerce, foi empregada a plataforma de comércio eletrônico Magento, bastante utilizada e reconhecida
mundialmente. A ferramenta utiliza a linguagem PHP, acessando o banco de dados MySQL. Além da plataforma, foi trabalhado em um sistema de integração de dados fornecidos pela
editora e acessados via comunicação REST/SOAP por meio de
um web service.
Os serviços foram publicados em servidores utilizando tecnologias como Load Balance e otimização de cache, tendo como
background o software de publicação web NGINX, além de
aperfeiçoamento de código para avanços em performance.
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PROBLEMA DETALHADO
Com um sistema de e-Commerce já legado, a Editora Positivo
precisou atualizar sua plataforma para melhor atender seus
usuários, e para isso foram necessárias várias integrações com
sistemas já existentes da Editora Positivo, além da escolha de
uma plataforma de e-Commerce que melhor atenderia às
necessidades da Editora Positivo.

SOLUÇÃO DETALHADA
Após várias interações e levantamento de questões técnicas, foi
considerada a utilização da plataforma Magento para a
construção do e-Commerce. Hoje, a plataforma Magento é
considerada uma das soluções mais completas do mercado para
lojas virtuais. O e-Commerce foi desenvolvido inicialmente para
a web com design responsivo, oferecendo as funcionalidades
conforme especificação inicial do projeto, com o diferencial de
importação de produtos e categorias do sistema interno do
Grupo Positivo.

Para conhecer mais Casos de Sucesso visite o site:
www.visionnaire.com.br/webp/casos-de-sucesso
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