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1. Introdução
Este manual explica como acessar o aplicativo StaWeb através do navegador Google
Chrome.
ATENÇÃO: Este aplicativo pode não funcionar perfeitamente em outros navegadores
de internet como o Internet Explorer, Mozilla Firefox, etc., e equipamentos mobile
como Smartphone e Tablet. Estamos trabalhando para melhorar estas acessibilidades.
2. Acessando o aplicativo StaWeb
Através do navegador (Google Chrome), a partir do seu computador, acesse o site
http://www.santaconstancia.com.br, clique em MENU e em seguida em ÁREA DO
CLIENTE.
1

2

Clique em Não tenho cadastro.
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Preencha os dados solicitados e clique em Enviar.

Retornaremos uma mensagem no endereço de e-mail informado, com dados para o
acesso ao StaWeb, clique em Ok.
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Após receber o e-mail com seu usuário, senha, clique em Já sou cadastrado e insira os
dados solicitados.

Inserir o Usuário, Senha e clicar no botão Enviar, conforme imagem abaixo:

1

2
3

3. Funcionalidades
Após clicar no botão Enviar, aparecerá a tela inicial do StaWeb.
COLEÇÕES, FAVORITOS e COMUNICAÇÃO.

StaWeb - Versão 1.0

7

3.1. Coleções
Visualização das estampas em tamanho real, distribuição, máscara, ficha técnica e
cartela de cores.

3.1.1. Visualização das Estampas
Para visualizar as estampas, clique em Coleções e selecione a opção desejada.
1
2

3
4

Clique em um dos artigos ou em todos os artigos.
Exemplo: clique no artigo 2830 (Stay).
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Clique em uma das imagens para visualizá-la em tamanho real.

3.1.2. Tamanho real
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3.1.3. Distribuição
Clique na imagem para visualizá-la no formato distribuição.

3.1.4. Máscara
Clique no botão Máscara.
Clique nas flechas laterais e selecione uma máscara para visualizá-la com a estampa.
ATENCÃO: Esta função não funciona em equipamentos mobile corretamente.
Estamos trabalhando para melhorar estas acessibilidades.
1

2

2

Selecionado um biquíni.

StaWeb - Versão 1.0

10

Para voltar à tela anterior, clique no botão Voltar.

3.1.5. Ficha Técnica
Clique em Ficha Técnica para visualizá-la.

Note que aparecerá uma nova aba no navegador (Google Chrome), é a Ficha Técnica.
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Para voltar à tela anterior, feche a aba da Ficha Técnica clicando no X.
X

2ª aba = FICHA TÉCNICA

1ª aba = STAWEB

3.1.6. Cartela de Cores
É possível navegar na cartela de cores simulando um cartelão.
Clique em Coleções, Cartela de Cores e selecione a coleção que deseja visualizar.
1
4

2
3
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Clique em um dos artigos ou clique em 9999 (Cartela de Cores) para visualizar um
cartelão.
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3.2. Favoritos
Utilizado para armazenar artigos estampados e lisos, para posterior envio por e-mail,
limitado a 40 artigos.
Lembrando que, nesta versão, StaWeb, não é possível criar pastas e o depósito é
temporário, se a coleção expirar ou se for atualizada, desaparecerá dos favoritos.
Portanto, logo após criar os favoritos, envie os artigos por e-mail.
Para incluir um artigo nos Favoritos, clique no ícone de marcação
verde

, se ficar na cor

significa que está nos Favoritos.

Se ultrapassar 40 artigos, aparecerá mensagem abaixo:
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Clique em Favoritos.

3.2.1. Comparar
É possível comparar os artigos lisos com estampados, por exemplo:
Clique no botão Comparar.
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Clique nas estampas que deseja comparar (limite de 3 artigos).
Para remover um artigo, clique sobre o mesmo.

Para voltar à tela anterior clique no botão Voltar.
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3.2.2. Envio de e-mails
Para enviar seus favoritos por e-mail, clique no botão Enviar por email.
Caso queira enviar para mais de uma pessoa, separe os e-mails por vírgula(,).

Digite o e-mail que deseja enviar seus favoritos no campo Para:.
Caso deseja enviar seus favoritos para mais pessoas, utilize o campo Cc:.
Caso não queira enviar as fichas técnicas, clique na caixa de seleção para remover.
Se desejar, escreva uma mensagem personalizada no campo Mensagem:.
Clique no botão Enviar.

1
2

4
3

5
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Aparecerá a mensagem:
Para voltar para tela anterior, clique no X.

3.3. Comunicação
Canal de comunicação, onde podem ser disponibilizados, datas de eventos, vídeos e
tendências.
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