Guia rápida do Microsoft DCCN
Este documento facilita uma visão geral de como aproveitar o Microsoft Digital Commerce and
Campaign Network (DCCN) ilustrando os recursos e oferecendo-lhe um guia rápida passo a passo.

Visão geral do DCCN
O DCCN é um portal Web desenhado para ajudar os parceiros de Microsoft a aumentar a
conscientização, gerar demanda e aumentar as vendas de produtos, serviços e dispositivos da
Microsoft. Seguindo os simples passos abaixo, no rodapé da página, você pode publicar o
conteúdo interativo enriquecido em seu site, bem como fazer download de benefícios de suporte –
ajudando-lhe a economizar tempo, dinheiro e gerando leads para fechar mais vendas.

Comence agora
1. Vá para: https://www.msdccn.com
2. Clique no botão "Registre-se hoje" ou "Register now".
3. Digite seu endereço de e-mail
4. Complete as informações da empresa para todos os campos necessários.
5. Depois do registro, clique em Admin -> Perfil da empresa para adicionar seu endereço de email de leads de vendas e detalhes da empresa de co-branding (Logótipo e público objetivo).

Configurar campanhas web
Use os passos de abaixo no pé de página para instalar uma nova rotação de banner de campanha
em seu site. Cada Campanha exibirá um banner exclusivo e, quando clicado, dará visibilidade ao
usuário um microsite com as informações relevantes.
1. Clique em Ir às campanhas web/Go to campaigns na página Meus Serviços/My services.
2. Selecione os tópicos da campanha que você gostaria de mostrar em seu site. Dentro desses
tópicos você pode escolher mais de uma campanha.
3. Desmarque ou verifique uma campanha para adicioná-la à rotação do banner.
Etapas opcionais:
• Aumente suas vendas Configurando os Links de "Compra Agora": Você pode ativar os
botões "Comprar Agora" em campanhas selecionadas para orientar os clientes e levá-los a
comprar os produtos apresentados na campanha em seu site, também guiar os clientes a
entrar em contato diretamente com sua equipe de vendas.

• Baixar materiais de marketing: Baixe rapidamente materiais construídos
profissionalmente, como pitch decks, vídeos, panfletos, folhetos, guias de chamadas, etc.
• Incorporar na página/ Embed on page: Escolha esta opção se quiser incorporar o
microsite diretamente dentro de uma página nova ou existente em seu site. Consulte a
seção "Incorporar sua campanha online ou Embed on page" nos passos do guia.
• Adicionar mais campanhas ou Add more campaigns, você irá voltar à página dos
Tópicos para escolher campanhas adicionais é adicioná-las à rotação.
4. Escolha o tamanho do banner - para selecionar o tamanho do banner que funciona melhor
para o seu site selecione um tamanho personalizado no segundo passo de implementação.
5. Clique em Pegar seu código/Pick up your code para copiar o código JavaScript da campanha
no seu clipboard. Para destacar o código, clicar com o botão direito do mouse nele e selecionar
"copiar".

Incorpore sua campanha online
Você pode adicionar rotações de banner de campanha, mas também tem a opção de incorporar o
microsite diretamente dentro de uma página nova ou existente em seu site.
1. Clique no título da campanha ou na lupa para visualizar a página de detalhes da campanha
2. Clique em "Incorporar na página/Embed on Page"
3. Copie o código no seu clipboard.
4. Escolha uma parte dentro de sua página HTML onde você gostaria que o banner Web fosse
exibido e cole o código da campanha.
5. Publique a página Web e o conteúdo do microsite aparecerá.

