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O maior diferencial da ferramenta, é a centralização  
dos dados de catálogos, onde as informações inseridas 
no banco de dados podem gerar um PDF completo 
para impressão e, ao mesmo tempo, estarão 
disponibilizados para consulta online.
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Com a ferramenta, gastos com gráficas para 
impressão, designers e mão de obra para 
padronização e revisão de catálogos ON e OFF 
são reduzidos, mantendo todos os catálogos da 
empresa sempre atualizados, integrados e sem 
desperdício sempre que é necessária uma 
atualização de linha de produtos.
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Quem especifica a demanda de grandes projetos corporativos de iluminação é quem projeta. 
Hoje os catálogos online são rasos e não permitem ao especificador colher as informações 
técnicas necessárias para projetar com facilidade.  

Ter um catálogo online de qualidade e bem especificado é o caminho certo para atrair esse 
público, fazendo com que ele priorize empresas que facilitam o seu trabalho na hora de 
escolher com que produtos trabalhar no seu projeto.

Atenda ao seu principal decisor de compra



A ferramenta ainda é um site completo e 
atrativo, onde além dos catálogos, temos 
diversos recursos para substituir o seu site 
institucional utilizando a ferramenta.

Integração com site



Filtros de busca

Por aplicação, tipo, 
lâmpada ou linha 
de produtos



Detalhamento completo de produto

• Ficha técnica (Datasheet) para download 
• Foto(s) do produto  
• Desenho técnico  
• Fotometria, Curva Fotométrica o 
• Gráfico de distribuição luminosa 
• Diagrama isolux  
• Diagrama de ângulo da luz  
• Acabamentos 
• IRC - Índice de reprodução de cor 
• Consumo  
• Eficiência  
• Índice de proteção  
• Índice de resistência de impacto mecânico  
• Ângulo  
• Peso  
• Classificação elétrica  
• Dimerização  
• Código do produto  
• Temperatura de cor Kelvin  
• Fluxo Luminoso (lm)  
• Intensidade Luminosa (cd) 

• Linha  
• Categoria 
• Família  
• Aplicação  
• Componentes 
• Tipo de embalagem  
• Altura / Nicho  
• Lâmpadas  
• Palavras-chave  
• Rendimento  
• Expectativa de vida do produto.  
• Alimentação  
• Base  
• Temperatura de operação  
• Classe de ruído  
• Garantia do produto  
• Fator de potência  
• Downloads: Blocos e Desenhos em DWG; 

Blocos 3Dmax; Manual de instalação; 
Arquivo IES; Desenho técnico; Curva 
fotométrica; Fator de utilização

A ferramenta permite um 
completo cadastro de 
cada produto, contendo 
os seguintes campos 
para cadastro:



Detalhamento 
completo de produto



Ferramenta 
geradora de pedido

Também integrada com os catálogos,  
o usuário pode gerar uma solicitação 
comercial direto pelo sistema, 
economizando contatos telefônicos na 
geração de pedidos. Funciona também 
para geração de leads.



Representantes e revendas

Integrado ao Google Maps, ao cadastrar uma revenda no sistema, já fica disponível no mapa do site, 
onde o usuário pode encontrar qual loja mais próxima revende os produtos da empresa.



Comparador 
de produtos

O módulo compara as 
especificações técnicas de 
dois produtos selecionados 
pelo usuário. Ideal para 
profissionais de luminotecnica 
na escolha do produto ideal 
para o seu projeto.



Downloads

Arquivos para download 
disponíveis para usuários 
dispostos a gerar um cadastro 
(geração de mailing).



Busca funcional

Busca completa que indexa 
tanto as informações do produto, 
quanto keywords que podem ser 
cadastradas especialmente para 
essa finalidade.



Módulo de conteúdo periódico

Completo módulo  
de notícias para site 
institucional. Pode ser 
usado como Blog.



Módulo de SEO 
Search Engine Optimization

Possibilidade de cadastramento de meta description e title, 
além de geração automática de sitemap.xml para melhor 
indexação em mecanismos de busca como Google e Bing.



Sistema de análise

Integrado ao Google analytics, traz dados como 
quantidade de acessos, visualizações de 
páginas, tempo médio de acesso, localização 
dos visitantes, browsers, etc.



Navegue na demonstração

Nada melhor para visualizar como funciona do que navegar 
na própria ferramenta. Clique no botão abaixo e veja:

clique aqui e acesse a ferramenta

http://twist.com.br/plataforma
http://twist.com.br/plataforma
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