
Antigo Magento Community Edition

Magento OS (Open Source)

As melhores ferramentas do Magento Commerce 
embarcado na melhor solução de Cloud

Magento Commerce Cloud

Diferenças entre Magento OS (Open Source)
e Magento Commerce Cloud

Qualquer pessoa pode 
baixar o código fonte e 
modificá-lo de acordo 
com sua necessidade

Desenvolvimento 
descentralizado e 
distribuído: suporte entre 
os desenvolvedores

Funcionalidades mais específicas: 
aprimoramentos de escalabilidade 
abrangentes para o banco de dados, fidelidade 
do cliente, gerenciamento de pedidos, SEO, 
experiência de checkout e muito mais.

Recursos aprimorados de 
armazenamento em cache e banco 
de dados: operar com mais 
eficiência para atender seu 
crescente número de clientes.

Hospedagem na nuvem: para 
fornecer apoio extra durante 
períodos de tráfego intenso.

Adobe Sensei - Inteligência Artificial: 
integrado a todas as soluções Adobe. Diferentemente da maioria das 
ferramentas de recomendação de produto, que se dá através de um algoritmo 
que precisa ser alimentado com regras, a solução da Adobe se dá por Machine 
Learning, ou seja, quanto mais se usa, mais o sistema aprende. Você determina 
o output desejado e a própria inteligência artificial define as regras para 
chegar lá. Isso proporciona um maior nível de granulação e poder de buscas.

Recursos de vários sites: 
criação de páginas web e 
lojas diferentes para 
diferentes subconjuntos 
de clientes.

Infraestrutura inclusa ou

Versão mais
simplificada

Ponto de partida para
empresas menores

Oferecido
gratuitamente

Suporte dedicado: Service 
Level Agreement (SLA) - hotline 
24/7 por e-mail ou telefone, e 
ferramenta de tickets para 
resolução de eventuais 
dificuldades técnicas

Rede de parceiros 
credenciados -  convite 
à eventos, apresentações 
e lançamentos

Gerente de conta - 
Customer Success 
ManagerFerramentas 

avançadas de 
B2B

Page Builder para 
construção de 
páginas

Page Builder: 
Solução Drag-and-Drop 
para criação e gestão de 
conteúdos - permite 
criar e editar páginas 
inteiras “arrastando” e 
soltando blocos 
totalmente responsivos, 
recursos gráficos, 
produtos e texto

Ferramentas 
modulares de 
conteúdo, 
visualização, 
escalonamento 
e agendamento

Funcionalidade 
de segmentação 
automatizada: 
Ajuda você a 
identificar quais 
clientes estão 
procurando quais 
itens e de onde 
eles estão 
procurando

Licença com valor fixo 
anual, sem surpresas

Versão com funcionalidades
e ferramentas exclusivas

Versões robustas 
liberadas em média 
a cada seis meses

Desenvolvido pelos
programadores do
time da Magento e por 
Partners certificados 
pela Magento

Suporte aprimorado ao 
banco de dados: Crie um 
ambiente mais rápido e 
produtivo, tanto na 
frente quanto no verso, 
com os múltiplos bancos 
de dados do Magento.

Experiência de 
administração simplificada:
Gerencie pedidos, clientes e 
fluxos de trabalho de forma 
mais eficaz a partir da 
interface de administração 
do Magento atualizada.

Devolução iniciada pelo 
cliente: Torne os retornos 
mais fáceis. Ao permitir que 
os clientes iniciem seus 
próprios retornos, você 
libera tempo administrativo 
e reduz custos.

Mais oportunidades para atrair compras de 
clientes e aumentar o valor do seu ticket médio: 
capacidade de criar mensagens de marketing e 
lojas segmentadas; opções de embrulho; 
funcionalidade de cartão presente integrada; 
vendas cruzadas e up-sells personalizadas; 
acesso a mais de 100 tipos de promoção

Possibilidade de desenvolver em PWA:
protocolo de desenvolvimento 
elaborado pelo Facebook para 
otimizar navegação em mobile (trazer 
experiência de app). Permite uma boa 
navegação mesmo com internet 
móvel precária e é uma estratégia 
bacana para aumento de conversão.

Ferramentas de monitoramento 
de performance: 
Blackfire + New Relic 
(aponta quantas chamadas o 
servidor está recebendo por 
minuto e como exatamente o 
código está se comportando e 
consumindo recursos)

Somos a principal consultoria de 
negócios Magento da América Latina 
com estratégia, design e tecnologia.

www.hibrido.com.br

Recebem recursos exclusivos de forma antecipada, 
em especial as atualizações de segurança

http://hibrido.com.br

