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Se tiver alguma dúvida e acha que ela deveria
estar neste documento, por favor, entre em
contato.

Compatibilidade
Este módulo é compatível com todas as versões 2.x do Opencart.

Instalação
Você pode escolher entre duas formas: por FTP ou pelo Instalador de
Extensões (OCmod).

- Via FTP
1 – Descompacte o modulo Página do Facebook. Utilizando um programa de
FTP (como o Filezilla, que é gratuito, ou algum pago como o CuteFTP), acesse
o seu servidor e copie os arquivos de dentro da pasta “upload” para a pasta
raiz da instalação da sua loja Opencart, normalmente “public_html”, “html”,
“www” ou “httpdocs”. Se você não tem certeza de qual é a correta, a sua
hospedagem poderá lhe dizer Todos os arquivos são novos, nenhum é
substituído, a menos que você tenha outro módulo com o mesmo nome;
2 – Acesse a administração da sua loja. Em Extensões -> Módulos, instale o
“Página do Facebook” e clique em editar;
3 – Defina as configurações e salve;
4 – Adicione o modulo nas páginas desejadas em Design -> Layout.

- Via Instalador de Extensões (OCmod)
1 – Acesse a administração da sua loja. Você deve ter as configurações de
FTP corretamente preenchidas e habilitadas em Sistema -> Configurações ->
Aba FTP. Se você não tem certeza de quais são estas configurações, sua
hospedagem poderá lhe dizer;
2 – Em Extensões -> Instalador de Extensões, clique em “Upload” e selecione
o arquivo “facebookpage.ocmod.zip”. O arquivo será carregado e você verá a
mensagem de sucesso;
3 – Em Extensões -> Módulos, instale o “Página do Facebook” e clique em
Editar;
4 – Defina as configurações e salve;
5 – Adicione o modulo nas páginas desejadas em Design -> Layout.

Sobre
Este módulo adiciona o Page Plugin do Facebook, que permite incorporar e
promover qualquer página do Facebook, em sua loja Opencart.
Da mesma forma como no Facebook, seus visitantes podem curtir e
compartilhar a Página diretamente de sua loja. A grande novidade é a exibição
da capa que você definiu em sua página no Facebook, o que atrai mais a
atenção do visitante. Também, você pode permitir que seus clientes enviem
mensagens à sua página e participem de seus eventos!

Vantagens
- Fácil instalação (FTP ou OCmod);
- Nenhum arquivo é substituído;
- Compatível com todas as versões Opencart 2.x;
- Você pode definir um título a ser mostrado acima do plugin;
- Você pode definir a altura e largura (dentro do exigido pelo Facebook);
- Opção de mostrar ou ocultar a capa da página no cabeçalho;
- Opção de mostrar ou ocultar as fotos quando amigos curtem a página;
- Opção de escolher quais abas mostrar (postagens, eventos, mensagem);
- Opção de exibir o botão de ação da sua página;
- Você pode definir o idioma do plugin.

Veja também:
Mega Registro - http://openmax.com.br/mega-registro

Muito obrigado por baixar esta extensão!

Atenciosamente,
Gedielson Peixoto

Suporte
Para suporte, envie e-mail para contato@gepeixoto.com.br

