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Histórico de alterações
Janeiro de 2022
• Adicionadas informações sobre o seguinte:

– Alterando cópias para várias assinaturas

– Alterando modelo para várias assinaturas

– Configurando posição de início na página

Setembro de 2021
• Adicionadas informações sobre direitos do usuário e acesso.

Dezembro de 2020
• Atualizadas as instruções sobre o seguinte:

– Copiando uma assinatura

– Editando um lote

• Adicionadas informações sobre o seguinte:

– Última impressora usada

– Colunas com classificação padrão em todas as visualizações de configuração

– Bandeja de papel

– Navegadores compatíveis

– Pré-requisitos do navegador

• Adicionadas instruções sobre gerenciamento de trabalhos de impressão.

Setembro de 2020
• Atualizadas as instruções sobre o seguinte:

– Criando uma assinatura

– Criando uma assinatura dentro de um lote

– Configurando uma página de assinatura

– Configurando a biblioteca de itens

• Excluídas as instruções sobre adição de uma assinatura a um lote.

Dezembro de 2019
• Instruções atualizadas sobre o seguinte:

– Editando uma assinatura

– Criando uma assinatura

– Criando uma visualização da assinatura
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Setembro de 2019
• Atualizadas as instruções sobre o seguinte:

– Criando uma assinatura

– Criando uma assinatura dentro de um lote

– Editando uma assinatura

– Editando um lote

• Adicionadas instruções sobre o seguinte:

– Adicionando uma assinatura a um lote

– Copiando uma assinatura

– Excluindo uma assinatura de um lote

– Copiando um lote

– Excluindo um lote

– Configurando a biblioteca de itens

• Excluídas as instruções sobre a criação de uma assinatura com vários itens.

Dezembro de 2018
• Liberação da documentação inicial.
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Visão geral
O portal do Publisher no armazenamento é um componente do software da Plataforma de publicação para
varejo (PPR). Ele permite que você crie, gerencie ou imprima sinalização de acordo com os requisitos de
identificação do armazenamento.

Este documento fornece instruções sobre como configurar e usar o portal.
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Navegadores compatíveis

Compatibilidade com navegador e pré-requisitos

Navegadores compatíveis
• Microsoft Edge

• Google ChromeTM

• Apple Safari – somente em MacOS, não em Windows

• Mozilla Firefox

• Internet Explorer 11

Notas:

• Esta versão não está completamente otimizada para todos os dispositivos em tela pequena ou com tela
de toque.

• Em sistemas operacionais não Windows, inclusive dispositivos móveis, não há compatibilidade com
impressão pelo lado do cliente.

Pré-requisitos do navegador
Para permitir que o aplicativo funcione corretamente, é preciso habilitar o armazenamento em cache e local.

Notas:

• Sempre coloque o navegador Mozilla Firefox no modo Lembrar histórico.

• Algumas configurações não funcionam no modo Anônimo.
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Assinaturas

Criando uma assinatura
As instruções a seguir servem para criar uma assinatura em um novo lote. Para criar uma assinatura em um
lote existente, consulte " Criando uma assinatura dentro de um lote" na página 10.

Notas:

• Os usuários devem ter os direitos para criar uma assinatura dentro de um lote.

• Alguns usuários não têm os direitos de criar assinaturas em lotes específicos, embora possam criar
assinaturas no geral.

• Nem todos os usuários têm acesso à origem do lote padrão.

Pela Biblioteca de itens

Verifique se seus itens foram adicionados à Biblioteca de itens.

1 Na página inicial, clique em Criar assinaturas da biblioteca.

2 Digite um nome exclusivo para o lote e clique em Criar lote.

Nota:  Clique em Mais informações para modificar outras configurações do lote.

3 Clique em  e selecione um modelo.

Notas:

• O modelo selecionado é aplicado aos novos itens do lote.

• Para editar o modelo de cada assinatura, consulte " Editando uma assinatura" na página 11.

Nota: Em alguns casos, o administrador pode ter configurado as assinaturas de modo que sejam criadas
após a coleta dos dados reais da origem. Neste caso, será exibida a mensagem As assinaturas
serão criadas com informações do item externo, e os dados preenchidos poderão ser
diferentes dos dados na biblioteca de itens.

4 Selecione um ou mais itens e clique em Adicionar ao lote.

Por um modelo

1 Na página inicial, clique em Criar assinaturas do modelo (ad hoc).

2 Digite um nome exclusivo para o lote e clique em Criar lote.

Nota: Clique em Mais informações para modificar outras configurações do lote.

3 Na seção Modelo atual, clique em  e selecione um modelo.

Para um modelo de item único
a Selecione um modelo de item único e clique em Alterar modelo.

b No campo Informações do produto, digite as informações do item.
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Para um modelo de vários itens
a Selecione um modelo de vários itens e clique em Alterar modelo.

b Insira o nome do cabeçalho, a descrição do cabeçalho e o número de cópias.

c Na seção Informações do produto, execute um ou mais dos seguintes procedimentos:

• Clique em Adicionar da biblioteca de itens e selecione um ou mais itens.

• Clique em Adicionar manualmente e insira as informações do item.

4 Clique em Salvar assinatura.

Por um planograma

Este recurso só estará disponível se estiver habilitado nas definições de configuração do Publisher no
armazenamento do Administrador da plataforma.

1 Na página inicial, clique em Criar assinaturas pelo planograma.

2 Digite um nome exclusivo para o lote e clique em Criar lote.

Nota:  Para alterar outras configurações do lite, clique em Mais informações.

3 Clique em  e selecione um modelo.

Notas:

• O modelo selecionado é aplicado aos novos itens do lote.

• Se a opção Autoatribuir modelo estiver selecionada, as assinaturas serão criadas com esse modelo
ou segundo a regra padrão definida pelo administrador do sistema.

• Se algum outro modelo estiver selecionado, as assinaturas serão criadas com esse modelo ou
segundo a regra definida pelo administrador do sistema.

• Para editar o modelo de cada assinatura, consulte " Editando uma assinatura" na página 11.

4 Selecione um planograma e clique em Adicionar ao lote.

Notas:

• Selecione somente um planograma por vez enquanto adiciona a um lote.

• Visualize os itens presentes em um planograma ao clicar no link dentro da coluna Código do plano.
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Criando uma assinatura dentro de um lote
Notas:

• Os usuários devem ter os direitos para criar uma assinatura dentro de um lote.

• Alguns usuários não têm os direitos de criar assinaturas em lotes específicos, embora possam criar
assinaturas no geral.

• Nem todos os usuários têm acesso à origem do lote padrão.

Pela Biblioteca de itens

Verifique se seus itens foram adicionados à Biblioteca de itens.

1 Na página Lotes, clique no nome de um lote.

2 Clique em Adicionar assinaturas > Usando a biblioteca de itens.

3 Clique em  e selecione um modelo.

Notas:

• O modelo selecionado é aplicado aos novos itens.

• Para editar o modelo de cada assinatura, consulte " Editando uma assinatura" na página 11.

Nota: Em alguns casos, o administrador pode ter configurado as assinaturas de modo que sejam criadas
após a coleta dos dados reais da origem. Neste caso, será exibida a mensagem As assinaturas
serão criadas com informações do item externo e os dados preenchidos poderão ser
diferentes dos dados na interface do usuário.

4 Selecione um ou mais itens e clique em Adicionar ao lote.

Por um modelo

1 Na página Lotes, clique no nome de um lote.

2 Clique em Adicionar assinaturas > Por entrada manual.

3 Clique em  e selecione um modelo.

Para um modelo de item único
a Selecione um modelo de item único e clique em Alterar modelo.

b No campo Informações do produto, digite as informações do item.

Para um modelo de vários itens
a Selecione um modelo de vários itens e clique em Alterar modelo.

b Insira o nome do cabeçalho, a descrição do cabeçalho e o número de cópias.

c Na seção Informações do produto, execute um ou mais dos seguintes procedimentos:

• Clique em Adicionar da biblioteca de itens e selecione um ou mais itens.

• Clique em Adicionar manualmente e insira as informações do item.

4 Clique em Salvar assinatura.
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Por um planograma

Este recurso só estará disponível se estiver habilitado nas definições de configuração do Publisher no
armazenamento do Administrador da plataforma.

1 Na página Lotes, clique no nome de um lote.

2 Clique em Adicionar assinaturas > Usando o planograma.

3 Clique em  e selecione um modelo.

Notas:

• O modelo selecionado é aplicado aos novos itens do lote.

• Se a opção Autoatribuir modelo estiver selecionada, as assinaturas serão criadas com esse modelo
ou segundo a regra padrão definida pelo administrador do sistema.

• Se algum outro modelo estiver selecionado, as assinaturas serão criadas com esse modelo ou
segundo a regra definida pelo administrador do sistema.

• Para editar o modelo de cada assinatura, consulte " Editando uma assinatura" na página 11.

4 Selecione um planograma e clique em Adicionar ao lote.

Notas:

• Selecione somente um planograma por vez enquanto adiciona a um lote.

• Visualize os itens presentes em um planograma ao clicar no link dentro da coluna Código do plano.

Editando uma assinatura
Notas:

• Os usuários devem ter os direitos para editar uma assinatura dentro de um lote.

• Alguns usuários não têm acesso à edição de assinaturas em alguns lotes específicos, embora possam
ter acesso à edição de assinaturas no geral.

• Nem todos os usuários têm acesso à origem do lote padrão.

1 Na página Lotes, clique no nome do lote.

2 Clique no nome do produto e configure a informação da assinatura.

Nota: Para editar o modelo, clique em  e selecione um modelo.

3 Clique em Salvar assinatura.

Editando várias assinaturas
Os usuários podem editar modelos e cópias de várias assinaturas.

Editando modelos

1 Na página Lotes, clique no nome do lote.

2 Selecione uma ou mais assinaturas e clique em Alterar modelo .
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3 Para alterar um modelo, selecione um novo modelo e clique em Alterar modelo.

Alterando cópias

1 Na página Lotes, clique no nome do lote.

2 Selecione uma ou mais assinaturas e clique em Alterar cópias .

3 Para alterar as cópias, insira ou selecione o número de cópias e clique em Salvar.

Editando um lote
Notas:

• Os usuários devem ter os direitos para editar um lote.

• Alguns usuários não têm acesso à edição em alguns lotes, embora possam ter acesso à edição de lotes
no geral.

• Nem todos os usuários têm acesso à origem do lote padrão.

1 Na página Visualização da assinatura, clique em  ao lado do título do lote.

2 Configure as informações do lote e clique em Atualizar.

Imprimindo uma assinatura
Notas:

• Os usuários devem ter os direitos para editar uma assinatura dentro de um lote.

• Alguns usuários não têm acesso à edição de assinaturas em alguns lotes específicos, embora possam
ter acesso à edição de assinaturas no geral.

• Nem todos os usuários têm acesso à origem do lote padrão.

1 Na página Lotes, clique no nome do lote.

2 Selecione uma ou mais assinaturas clique em Imprimir.

3 Se necessário, altere as configurações de impressão.

4 Clique em Imprimir.

Para obter mais informações sobre impressão, consulte " Trabalhos de impressão" na página 16.
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Copiando uma assinatura
Notas:

• Os usuários devem ter os direitos para copiar uma assinatura.

• Alguns usuários não têm os direitos de copiar assinaturas para lotes específicos, embora possam copiar
assinaturas no geral.

• Nem todos os usuários têm acesso à origem do lote padrão.

• Lotes restritos não são exibidos na lista de opções.

1 Na página Lotes, clique no nome do lote.

2 Selecione um ou mais nomes de produto e clique em Copiar.

3 Copie a assinatura para o mesmo lote, para um lote diferente ou para um novo lote.

4 Clique em Sim para confirmar.

5 Vá para o lote-alvo onde os itens de assinatura são copiados.

Excluindo uma assinatura de um lote
Nota: Os usuários devem ter o acesso necessário para excluir uma assinatura.

1 Na página Lotes, clique no nome de um lote.

2 Selecione um ou mais nomes de produto e clique em Excluir > OK.
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Lotes
Lote é um grupo de assinaturas ou etiquetas que você pode imprimir todas de uma vez. Por exemplo, se você
quiser imprimir as assinaturas de uma venda da loja, crie as assinaturas em um lote. Enviar o lote para a
impressora imprime todas as assinaturas nele.

Criando um lote
1 Na página Lotes, clique em Criar lote.

2 Insira as informações do lote e clique em Criar.

Editando um lote
Notas:

• Os usuários devem ter os direitos para editar um lote.

• Alguns usuários não têm acesso à edição em alguns lotes, embora possam ter acesso à edição de lotes
no geral.

• Nem todos os usuários têm acesso à origem do lote padrão.

1 Na página Lotes, selecione um lote e clique em Editar.

2 Configure as informações do lote e clique em Atualizar.

Imprimindo um lote
1 Na página Lotes, selecione um ou mais lotes e clique em Imprimir.

2 Se necessário, altere as configurações de impressão.

3 Clique em Imprimir.

Para obter mais informações sobre impressão, consulte " Trabalhos de impressão" na página 16.

Copiando um lote
Notas:

• Os usuários devem ter os direitos para copiar um lote.

• Nem todos os usuários têm acesso à origem do lote padrão.

• Lotes restritos não são exibidos na lista de opções.

1 Na página Lotes, selecione um ou mais lotes.

2 Clique em Copiar.
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Excluindo um lote
Nota: O usuário deve ter o acesso necessário para excluir o lote.

1 Na página Lotes, selecione um ou mais lotes e clique em Excluir.

2 Na caixa de diálogo Excluir lotes, clique em OK.
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Trabalhos de impressão
A janela do trabalho de impressão permite imprimir lotes ou assinaturas conforme os requisitos de identificação
do armazenamento. Tente uma das seguintes opções:

• Selecione os trabalhos de impressão no painel direito.

Notas:

– Um trabalho contém um ou mais modelos.

– Quando o trabalho de impressão tiver sucesso, o seguinte será automaticamente selecionado.

• Altere as configurações de impressão no painel esquerdo.

Pré-visualizando um trabalho de impressão
Você pode confirmar as seguintes informações antes de imprimir:

• Tipo de modelo

• Layout da página

• Número total de páginas

Selecionando uma impressora
A janela "Trabalhos de impressão" mostra a última impressora usada na máquina do cliente para o usuário
conectado, como uma impressora pré-selecionada. Se a informação da última impressora selecionada não
está disponível, por isso o aplicativo mostra a impressora padrão do Windows como impressora pré-
selecionada.

Tente um dos seguintes procedimentos:

• Selecione a impressora pré-selecionada.

• Clique em Alterar impressora para selecionar outra impressora.

Selecionando uma bandeja
As informações da bandeja são automaticamente selecionadas conforme a configuração e a disponibilidade.

Impressão do lado do servidor
• A opção da bandeja só será visível se o papel correspondente estiver associado a uma bandeja.

Nota: A bandeja é exibida na forma de etiqueta (não editável).

• Se a bandeja não estiver configurada, a configuração da Bandeja de papel não será exibida.

Impressão do lado do cliente
• A opção da bandeja será pré-selecionada se o papel correspondente estiver associado a uma bandeja e

ela estiver disponível para a impressora selecionada.

• Se a bandeja não estiver configurada, a primeira bandeja da lista da fila de impressão local será exibida
como pré-selecionada.
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Nota: Altere manualmente a opção da bandeja.

Configurando uma posição de início de impressão
• Se estiver imprimindo várias páginas, você pode definir uma posição no papel para iniciar a impressão, em

vez do primeiro local padrão.

• Você pode visualizar a nova posição de impressão antes de prosseguir para a impressão.

Outras configurações de impressão
Selecione as seguintes configurações

• Marque a caixa Imprimir como 1UP para imprimir várias páginas em um único papel.

• Selecione a caixa para incluir qualquer imagem em segundo plano do modelo.

Trabalhos de impressão 17



Alterando um armazenamento

Alterando um armazenamento

1 No portal, clique em  no canto superior direito da página.

2 Clique em Alterar armazenamento.

3 Selecione um armazenamento e clique em Alterar armazenamento.

Notas:

• O usuário deve ter a permissão necessária para acessar mais de um armazenamento.

• O usuário pode selecionar um armazenamento diferente sem sair do portal.
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Alterando o idioma

Alterando o idioma

1 No portal, clique em  no canto superior direito da página.

2 Clique em Alterar idioma.

3 Selecione um idioma e clique em Alterar idioma.
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Configuração
Nota: Estas instruções estão disponíveis somente para usuários com acesso de administrador.

Configurando uma página do lote

1 No portal, clique em  no canto superior direito da página.

2 No menu Visualização do lote, clique em Página.

3 Na seção Botões de ação, configure as ações a serem usadas com a tabela de lotes. Execute um dos
seguintes procedimentos:

• Para mover uma ação, clique na ação e clique em  ou .

• Para redispor as ações habilitadas, clique na ação e clique em  ou em .

Nota: As ações no lado direito do campo Itens disponíveis estão habilitadas.

4 Na seção Colunas da tabela, configure as colunas.

Notas:

• Para adicionar uma coluna, clique em Adicionar colunas e selecione uma coluna.

• Para excluir uma coluna, clique no  ao lado do nome da coluna.

• Para incluir as informações da coluna no índice de pesquisa, habilite Pesquisável.

5 Na seção Linhas padrão por página, defina o número de linhas a serem exibidas para cada página do lote.

6 Na seção Mapeador de status de impressão de lote, configure o valor de exibição do status de cada lote.

Notas:

• Para adicionar um mapeador do valor, clique em Adicionar.

• Para excluir um mapeador do valor, clique em .

7 Clique em Salvar alterações.

Configurando uma visualização em lote

Criando uma visualização em lote

1 No portal, clique em  no canto superior direito da página.

2 No menu Visualização em lote, clique em Visualizações > Criar.

3 Na seção Geral, digite um nome e uma descrição exclusivos.

4 Se necessário, adicione uma ou mais consultas.
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5 Na seção Colunas da tabela, selecione as colunas a serem usadas para a tabela do lote. Execute uma ou
mais das opções a seguir:

• Para habilitar a coluna, clique no nome da coluna no campo Itens disponíveis e clique em .

• Para reorganizar as colunas habilitadas, clique no nome da coluna e clique em  ou em .

Nota: Os nomes das colunas no lado direito do campo Itens disponíveis serão habilitados.

• Para permitir atualizações do usuário, selecione Editável na linha.

• Para mostrar mais informações para os itens na coluna, selecione Hiperlink.

6 Se necessário, adicione filtros e facetas. Experimente uma ou mais das seguintes opções:

Nota: Filtros e facetas são filtros de lote exibidos à esquerda das colunas de visualização em lote.

• Para habilitar um filtro, clique no nome dele no campo Itens disponíveis e clique em .

• Para reorganizar os filtros habilitados, clique no nome de um filtro e clique em  ou em .

Nota: Os nomes dos filtros no lado direito do campo Itens disponíveis serão habilitados.

7 Na seção Ordem de classificação padrão, selecione um atributo de lote na ordem crescente/decrescente.

8 Clique em Criar visualização de lote.

Editando uma visualização em lote

1 No portal, clique em  no canto superior direito da página.

2 No menu Visualização do lote, clique em Visualizações.

3 Clique na visualização em lote.

4 Defina as configurações da visualização em lote.

5 Clique em Salvar visualização em lote.

Configurando uma visualização do lote padrão

1 No portal, clique em  no canto superior direito da página.

2 No menu Visualização do lote, clique em Visualizações.

3 Selecione uma visualização em lote e clique em Definir como padrão.

Excluindo uma visualização em lote

1 No portal, clique em  no canto superior direito da página.

2 No menu Visualização do lote, clique em Visualizações.

3 Selecione uma visualizações em lote e clique em Excluir > OK.

Nota: Você não pode excluir uma visualização em lote feita pelo sistema.
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Configurando uma página de assinatura

1 No portal, clique em  no canto superior direito da página.

2 No menu Visualização da assinatura, clique em Página.

3 Na seção Botões da barra de ferramentas, configure as ações a serem usadas com a tabela de assinaturas.
Execute um dos seguintes procedimentos:

• Para mover uma ação, clique na ação e clique em  ou .

• Para redispor as ações habilitadas, clique na ação e clique em  ou em .

Nota: As ações no lado direito do campo Itens disponíveis estão habilitadas.

4 Na seção Colunas da tabela, configure as colunas.

Notas:

• Para adicionar uma coluna, clique em Adicionar colunas e selecione uma coluna.

• Para excluir uma coluna, clique no  ao lado do nome da coluna.

• Para incluir as informações da coluna no índice de pesquisa, habilite Pesquisável.

5 Na seção Linhas padrão por página, defina o número de linhas que você deseja exibir para cada página
de assinatura.

6 Na seção Atributos avançados de pesquisa, configure os atributos que você deseja exibir na pesquisa
avançada. Execute um dos seguintes procedimentos:

• Para mover um atributo, clique no nome da coluna e clique em  ou .

• Para redispor os atributos habilitados, clique no nome do atributo e em  ou .

Notas:

– Os nomes dos atributos no lado direito do campo Itens disponíveis estão habilitados.
– Recomendamos selecionar somente até 10 atributos.

7 Na seção Mapeador de status de impressão de assinatura, configure o valor de exibição do status de cada
lote.

Notas:

• Para adicionar um mapeador do valor, clique em Adicionar.

• Para excluir um mapeador do valor, clique em .

8 Clique em Salvar alterações.

Configurando uma visualização de assinatura

Criando uma visualização da assinatura

1 No portal, clique em  no canto superior direito da página.

2 No menu Visualização da assinatura, clique em Visualizações > Criar.

Configuração 22



3 Na seção Geral, digite um nome e uma descrição exclusivos.

4 Na seção Layout, selecione as colunas a serem exibidas na tabela de assinatura. Experimente uma ou mais
das seguintes opções:

• Para habilitar a coluna, clique no nome da coluna no campo Itens disponíveis e clique em .

• Para reorganizar as colunas habilitadas, clique no nome da coluna e clique em  ou em .

Nota: Os nomes das colunas no lado direito do campo Itens disponíveis serão habilitados.

• Para permitir atualizações do usuário, selecione Editável na linha.

• Para mostrar mais informações para os itens na coluna, habilite Hiperlink.

5 Se necessário, adicione filtros e facetas. Experimente uma ou mais das seguintes opções:

Nota: Filtros e facetas são filtros de assinatura exibidos à esquerda das colunas de visualização em lote.

• Para habilitar um filtro, clique no nome dele no campo Itens disponíveis e clique em .

• Para reorganizar os filtros habilitados, clique no nome de um filtro e clique em  ou em .

Nota: Os nomes dos filtros no lado direito do campo Itens disponíveis serão habilitados.

6 Na seção Regras, adicione regras de condições ou grupo.

7 Na seção Ordem de classificação padrão, selecione um atributo de assinatura na ordem
crescente/decrescente.

8 Clique em Criar visualização de assinatura.

Editando uma visualização da assinatura

1 No portal, clique em  no canto superior direito da página.

2 No menu Visualização da assinatura, clique em Visualizações.

3 Clique em visualização da assinatura e defina as configurações.

4 Clique em Salvar visualização da assinatura.

Excluindo uma visualização da assinatura

1 No portal, clique em  no canto superior direito da página.

2 No menu Visualização da assinatura, clique em Visualizações.

3 Selecione uma visualização da assinatura e clique em Excluir > OK.

Nota: Você não pode excluir a visualização da assinatura padrão.
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Configurando a biblioteca de itens

1 No portal, clique em  no canto superior direito da página.

2 Clique em Biblioteca de itens > Escolher campos.

a Na caixa de diálogo Adicionar colunas, selecione os nomes de coluna a serem usados na tabela
Biblioteca de itens e clique em Adicionar colunas.

b Configure as colunas selecionadas. Execute uma ou mais das opções a seguir:

• Defina o tipo de dados da coluna.

• Para incluir as informações da coluna no índice de pesquisa, habilite Pesquisável.

• Para excluir uma coluna, clique em  ao lado do nome da coluna.

3 Na seção Atributos avançados de pesquisa, configure os atributos que você deseja exibir na pesquisa
avançada. Execute um dos seguintes procedimentos:

• Para mover um atributo, clique no nome da coluna e clique em  ou .

• Para reorganizar os atributos habilitados, clique no nome do atributo e clique em  ou .

Notas:

– Os nomes do atributo no lado direito do campo Itens disponíveis são habilitados.
– Recomendamos selecionar somente até 10 atributos.

4 Na seção Colunas da tabela, configure as colunas que você deseja exibir. Execute uma ou mais das opções
a seguir:

• Para mover uma coluna, clique no nome dela e em  ou .

• Para reorganizar as colunas habilitadas, clique no nome da coluna e clique em  ou em .

Nota: Os nomes das colunas no lado direito do campo Itens disponíveis serão habilitados.

5 Na seção Linhas padrão por página, defina o número de linhas que você deseja exibir ao visualizar a
Biblioteca de itens.

6 Se necessário, adicione filtros e facetas. Experimente uma ou mais das seguintes opções:

Nota: Filtros e facetas são filtros de item exibidos à esquerda da página Biblioteca de itens.

• Para habilitar um filtro, clique no nome dele no campo Itens disponíveis e clique em .

• Para reorganizar os filtros habilitados, clique no nome de um filtro e clique em  ou em .

Nota: Os nomes dos filtros no lado direito do campo Itens disponíveis serão habilitados.

7 Na seção Ordem de classificação padrão, selecione um atributo do item na ordem crescente/decrescente.

8 Clique em Salvar alterações.
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Configurando localização personalizada

Atualizando o arquivo de localização

1 No portal, clique em  no canto superior direito da página.

2 Clique em Localização > Fazer download do arquivo CSV > Padrão de fábrica.

3 Selecione um idioma e clique em Download.

4 No computador, abra o arquivo CSV.

5 Na coluna Valor, substitua as strings pelas traduções e salve o documento.

Carregando o arquivo de localização

1 No portal, clique em  no canto superior direito da página.

2 Clique em Localização > Upload.

3 Selecione um idioma e vá até o arquivo CSV atualizado.

4 Clique em Fazer upload.
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