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1 - Requisitos 
 
O Scripts requer um servidor com base Apache com PHP 5 
instalados (modo de segurança off). Para verificar se o servidor é 
compatível, utilize o servidor ferramenta de teste encontrado aqui 
https://www.dropbox.com/s/6uu4i7iqz3rpj0k/reqs.zip?dl=1 
 
Descompacte o arquivo "reqs.zip" e faça o upload reqs.php ao seu 
servidor. Então vá para seusite.com/reqs.php para ver os resultados. 

 

2 - Como Instalar o Site 
 

Carregar 

- Descompacte o arquivo zip e faça o upload de todos os arquivos 

dentro para raiz do seu domínio ou subdomínio. Não carregue a 

própria pasta "Script PHP", apenas os arquivos dentro dela. No 

entanto, se você deseja instalar em um subdomínio para o 

desenvolvimento, então você pode fazer upload de todo os arquivos 

para subdominio.seusite.com – Não utilize sub pasta. 

 

Feito 

- Ir para: seudominio.com/admin e faça o login para administrar o 

site. A senha padrão é "demo". 

 

Notas: 

Se você tiver problemas para salvar o conteúdo ou definições, 

verifique as permissões na pasta de conteúdo e o arquivo 

config.php. Como regra geral, as permissões para pastas deve ser 

definido como 755 e 644 arquivos. 

 

 

3 - Como Gerenciar os conteúdos 
 

Páginas 

- Em páginas você pode editar todos os conteúdos do site. 

-Escolha o bloco desejado e em seguida a clique na pagina que 

deseja edita. 

https://www.dropbox.com/s/6uu4i7iqz3rpj0k/reqs.zip?dl=1


Blog 

- No Blog você poderá fazer postagem, publicar notícias etc. 

 
Mídias 

- Enviar foto para slider no tamanho 980x228. 

- Envia foto para galeria e foto destaque. 

 

Estatística  

- Você pode monitorar todo seu site.  

- Ver estatística do dia: visitante online, total de visitantes, visualização 

de páginas, páginas vista, taxa de rejeição.  

- Ver estatística da semana.  

- Ver top Páginas.  

- Ver top referencia. 

 

Backup 
- O recurso de backup é totalmente automático e opera 

silenciosamente em segundo plano. 

-Não há nada que você precisa para configurar ou instalar. Cada vez 

que você usa o painel, ele verifica se um backup existe para este 

dia. Se não, um é criado. Um máximo de um backup por dia é criada e 

os cinco backups mais recentes são armazenados na pasta 

"admin/data/bac  kups“. 

 

Configurações 
- Aqui vai ser todas as configurações do site. 

 

 

Suporte:  

contato@brenosolutions.com 
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