Boa tarde!
Bem vindo (a) a área administrativa do seu site. A partir de agora você terá total autonomia
para manipular todo o conteúdo inserido e adequá-lo ás suas preferências e necessidades.
Esse tutorial tem como objetivo facilitar esse processo, explicando-o de forma simples e
objetiva.
1° Passo: O primeiro login
Vá até a barra de url (endereço) e digite seu site. Logo após digite /cms.

E então irá aparecer a seguinte tela:

Como esse será seu primeiro acesso, a senha e o login serão respectivamente teste e teste.
Agora o sistema solicitará que você personalize sua senha, usando adequadamente os campos
que aparecerão na sua tela e clicando em ’’Alterar ’’ logo em seguida.

Nessa tela você deverá apagar o login teste e preencher o campo com o login de sua
preferência. Faça o mesmo com a senha, que também é teste e deve ser personalizada por
você. Logo após clique em Alterar, espere a página carregar e clique em Home.

Após o clique, você ficará diante da página principal do seu administrador, que tem as
principais informações da sua empresa e que irão aparecer no site.

2° Passo: Inserção de imagens
Coloque a setinha do mouse sobre o link Galeria de fotos e clique em Cadastrar.

Agora pense em um nome para sua galeria e escreva-o no campo referente ao Título. Logo
após clique em cadastrar.

O segundo passo é a inserção das imagens, lembrando que:

É bem simples fazer o upload de imagens para sua galeria, clique em Upload, escolha uma foto
e clique sobre ela. Assim que a imagem carregar, ela já estará disponível no sistema do seu
site.

A legenda da foto também é importante, então não se esqueça de colocá-la no campo que
aparecerá abaixo da imagem. Caso você queira trocar as imagens de lugar, basta arrastá-las
que a ordem será alterada.

O sistema listará as galerias já criadas automaticamente, o que você poderá conferir no link
Listar categorias, e ao lado do nome que você escolheu estarão 3 ferramentas que tem como
objetivo transformar seu espaço virtual em um lugar dinâmico e sempre atual, são elas :
O lápis, que é um atalho para alteração da parte escrita (legenda) referente a
imagem.
O X, que é usado para apagar as informações antigas ou erradas.
A câmera, tem como objetivo alterar a imagem em questão. Clicando sobre ela você
estará apto para excluir a imagem e fazer um novo upload.
3° Passo: Inserção de textos
Um dos texto que você pode incluir no seu site é o “Quem somos”, que é, basicamente, a
apresentação da sua empresa, que inclui a história do surgimento do seu negócio, sua filosofia
e uma breve introdução sobre os produtos e serviços oferecidos por você.
Para criar esse texto você deve passar o mouse sobre o link Texto e depois clicar em Quem
somos. Então será aberto um editor de texto na tela, logo depois de usá-lo clique em alterar.
Repita o mesmo procedimento para o texto Parcerias.

4° e último passo: Relatórios

Para acessar seus relatórios, vá ao menu principal e clique no link que traz esse mesmo nome.
O objetivo desse espaço é informá-lo de forma clara sobre a visualização e os acessos feitos ao
seu site em termos numéricos por meio dos seguintes tópicos:
Pageviews x Visitantes: Irá lhe informar, por meio de uma tabela com os meses do ano, o
número de visitantes e PageViews( Cliques ) por mês em seu site.
Visitantes por Palavra-Chave: Irá lhe informar a palavra-chave utilizada pelo cliente nas
ferramentas de busca para encontrar seu site.
Visitantes por URL de Referência: Irá lhe informar por qual link o cliente encontrou o seu site.
Ex.: www.google.com.br
Pageviews e Visitantes por Página: Informará o número de acessos por página do seu site.
Pageviews e Visitantes por Cidade: Dirá o número de visitantes de cada cidade que visitou seu
site.

A área de administração do seu site se resume, basicamente, as informações que foram
passadas ao longo desse tutorial. Em caso de dúvida, ligue para o nosso suporte, nosso maior
objetivo é sua total satisfação.
Atenciosamente,
Equipe ConstruSite Brasil

