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O Easyweb é uma solução de implementação de Content Management 
(Gestão de Conteúdos) desenhada para empresas que pretendem levar a 
sua oferta de soluções online ao próximo nível.

Serviços Web, entre outras, por forma a atingir os objetivos estratégicos

-Comparativamente a soluções concorrentes, o Easyweb afirma-se pela facili
dade de utilização, segurança, performance e extensibilidade.

Esta solução é certificada pela ASSOFT - a associação portuguesa de
softwate e um grande número de aplicações online podem ser desenvolvidas 
sobre o Easyweb, desde Portais a Extranets, sistemas de , E-Commerce

das empresas.

easyweb
by inCentea

Certificada pela

SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE 
CONTEÚDOS DE PORTAIS, WEBSERVICES, 
E-COMMERCE E APLICAÇÕES WEB.



VANTAGENS
ROBUSTEZ E ESTABILIDADE

Todas as operações no sistema obedecem a elevados requisitos de 
integridade referencial. O sistema de modelação de dados utilizado 
agrupa as operações de gestão de dados em transações, o que 
significa que a integridade dos dados armazenados nunca é posta 
em causa.

SEGURANÇA

Todos os dados sensíveis são encriptados no Easyweb com as mais 
fortes soluções de encriptação e autenticação disponíveis. Pode 
ser utilizada encriptação SSL/TLS de nível bancário para proteger 
quaisquer dados em trânsito, impedindo a interceção de dados por 
quaisquer utilizadores não autorizados.

EXTENSIBILIDADE

O Easyweb baseia-se numa framework que consiste em 3 
componentes:

•  Um sistema de modelação de dados que define como a 
informação será armazenada de acordo com as necessidades 
do cliente;

• Um API (Application Programming Interface) que expõe 
os dados contidos no sistema de modelação de dados aos 
interfaces pretendidos;

• Um controlador de interfaces que define o interface final que 
será apresentado aos utilizadores.

Esta arquitetura está desenhada sobre um modelo de programação 
orientada a objetos que separa os dados da apresentação, 
significando que alterações efetuadas no layout não afetam a 
manipulação de dados, e que os dados podem ser reorganizados 
sem afetar o layout.

Este sistema promove soluções evolutivas e adaptativas onde mais 
funcionalidades são acrescentadas conforme necessário.

BENEFÍCIOS

• Redução de custos, através de um interface de fácil utilização 
que congrega a estratégia online da empresa e difunde a 
informação para os canais autorizados;

•  Redução de risco, através da conformidade com políticas 
e regulamentos definidos pela empresa e segurança dos 
conteúdos;

•  Aumento de eficiência e criação de valor através do aumento 
da agilidade, implementando processos de negócio online nas 
organizações.

CILIDADE DE UTILIZAÇÃO

O Easyweb é mais fácil de utilizar que nunca. O interface do 
Easyweb é desenhado especificamente para expor o máximo 
de funcionalidades com o mínimo de esforço para o utilizador, 
respeitando as mais recentes normas de ergonomia Web.

INTEGRAÇÃO

O sistema mais avançado não tem utilidade se não conseguir 
comunicar. Desde o início, o Easyweb foi desenhado a prever 
integração com variados sistemas. Isto permite a obtenção e 
difusão de forma segura dos conteúdos desejados aos utilizadores/
interfaces pretendidos, operando sob a mais elevada segurança.

• Integração com Sistemas de ERP (Enterprise Resource 
Planning) e CRM (Customer Relationship Management), como 
os softwares Primavera, PHC, SAP, entre outros, por meio de 
Webservices encriptados e autenticados, estabelecendo um 
interface de comunicação seguro entre o software de gestão 
e a plataforma Web.

• Integração com plataformas de hosting como o CPanel, 
permitindo um acesso mais simples e direto às funcionalidades 
da plataforma de alojamento pretendida, como gestão de 
emails ou monitorização de armazenamento, etc.;

• Integração com sistemas Google, por exemplo o Google 
Analytics, permitindo entre outros dados obter estatísticas 
de visitas diretamente dentro do backoffice de gestão e obter 
um feedback imediato sobre campanhas de Marketing Digital;

• Integração com redes sociais, como o Facebook ou o Twitter;

• Integração com múltiplas soluções de pagamento online, 
possibilitando a implementação de qualquer sistema e 
E-Commerce.

QUALQUER PL ATAFORMA, QUALQUER 
DISPOSITIVO

Qualquer negócio necessita de operar globalmente para 
potenciar o seu sucesso.

A plataforma Easyweb suporta nativamente gestão e apresentação 
em qualquer dispositivo, incluindo smartphones, tablets, portáteis 
ou desktops, adaptando-se dinamicamente e automaticamente 
ao dispositivo utilizado. Isto remove qualquer limitação em termos 
do dispositivo utilizado ou localização geográfica na gestão 
ou acesso a aplicações Web, visto que os interfaces podem ser 
geridos e acedidos de qualquer dispositivo, removendo barreiras 
e potenciando ao máximo o público-alvo.

PERFORMANCE

A arquitetura avançada do Easyweb permite-lhe atingir elevados
níveis de desempenho, o que, por sua vez, assegura um tempo
de resposta rápido aos pedidos dos visitantes. Isto significa mais
utilizadores em simultâneo, logo, mais resultados.
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CERTIFICAÇÃO

A plataforma Easyweb é certificada pela ASSOFT - a Associação
Portuguesa de Software, garantindo assim aos clientes que usam
a nossa plataforma uma maior segurança e nível de confiança.


