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Kontakty Sklepu
PrestaShop dostarcza narzdzie do lokalizowania sklepów fizycznych ze szczegóowymi informacjami
kontaktowymi, co moe by przydatne dla Twoich klientów.
Klienci mog znale Lokalizacj sklepu z front-office.
Oczywicie ta funkcja jest przydatna tylko wtedy, kiedy posiadasz fizyczne sklepy, gdzie klienci mog
kupi produkty.

Nie moesz wyczy tej funkcji, ale moesz sprawi, e nie bdzie dostpna dla klientów:
Usu najpierw wszystkie sklepy w tabeli na stronie "Kontakty sklepu". Blok "Sklepy" nie bdzie ju widoczny na stronie gównej.
Id do Moduy->Moduy, znajd modu "Blok sklepów" i wycz go.
Wycz link w stopce na stronie "Kontakty Sklepu", wybierz "nie" przy opcji "Wywietlaj w stopce".

Jeli posiadasz sklepy w swojej bazie danych, ale nie chcesz, aby pojawiay si one na stronie,
tymczasowo, albo na stae:
1. Id do Moduy->Pozycje.
2. Znajd wze "Right column block" i usu "Store locator block" z listy, albo naciskajc na ikon kosza na mieci, albo wybierajc "Odczep".
3. Przeaduj stron gówn, blok sklepów powinien znikn. Jeli nadal tam jest, moe by to wina pamici podrcznej: id na stron Zaawansowane>Wydajno wycz "Pami podrczn" i "Wymu kompilacj" tymczasowo. Jak to zrobisz przeaduj ponownie stron, aby sprawdzi czy blok znikn.

Moesz przyczepi modu z powrotem jeli bdziesz potrzebowa, na stronie Moduy->Pozycje:
1.
2.
3.
4.

Nacinij na "Przemieszczanie moduu" po prawej stronie u góry strony.
Wybierz modu "Store locator block" z listy.
Zaczep go przy "displayRightColumn (Right column blocks)".
Zachowaj zmiany. Przeaduj stron gówn, by zobaczy zmiany.

Lista sklepów

Moesz okreli w jaki sposób sklepy bd wywietlane na stronie. Klient bdzie mia do nich dostp poprzez
link "Nasze sklepy" (w zalenoci od szablonu).

Wszystkie sklepy s przedstawione w formie listy, podajc jednoczenie informacje o sklepie, oraz czy
sklep jest aktualnie aktywny lub nie - moesz na przykad umieci tu informacje o przyszym sklepie, aby
by gotowym na jego otwarcie.

Dodawanie nowego sklepu

Jak zwykle nacinij "Dodaj nowy",a wywietli Ci si odpowiedni formularz.

Wypenij jak najwicej pól, a one bd si wywietla Twoim klientom na mapie.

Jednym z najwaniejszych pól jest dugo i szeroko geograficzna, poniewa to jej uywa PrestaShop, aby
wskaza pooenie Twojego sklepu na mapie. Moesz uy narzdzia Steve Morse, aby uzyska te dane na
podstawie konkretnego adresu: http://stevemorse.org/jcal/latlon.php.
Dodaj równie zdjcie frontu Twojego sklepu, dziki temu Twoi klienci bd mogli go bez problemu znale na
ulicy.
Podanie godzin otwarcia sklepu jest take bardzo wane i naley poda informacje jak najdokadniejsze.
Parametry

Wywietlaj w stopce. Domylnie PrestaShop wywietla odpowiednik link w stopce strony zatytuowany "Nasze sklepy". W domylnym szablonie
pojawia si on w bloku Informacyjnym, poniej prezentacji produktów. Ta funkcja pozwoli Ci na wyczenie wywietlania odnonika w tym miejscu.
Uwzgldnij w mapie serwisu. Moesz okreli, aby strona sklepów pojawiaa si na mapie serwisu, która wywietla wszystkie strony Twojego sklepu.
(Nie pomyl z plikiem Sitemap Google, który jest tworzony tylko dla celu lepszego pozycjonowania).
Poka uproszczony lokalizator. Lokalizator sklepu przedstawia si jako mapa interaktywna wraz z polem wyszukiwania/ Moesz uproci wygld
poprzez proste wywietlenie listy sklepów.
Domylna szeroko oraz dugo geograficzna. Domylna pozycja pocztkowa dla Twojej mapy. Przydatne jeli masz wiele sklepów i chcesz skierowa
uwag klientów na jeden, okrelony obszar.

Dane kontaktowe

Ta cz pozwala Ci n uzupenienie informacji dotyczcych Twojej firmy, zamiast okrelonego sklepu.
Powiniene wypeni wszystkie pola z informacjami dotyczcymi Twojej firmy, poniewa to na ten adres
Twoi klienci bd si z Tob komunikowa.

Pola te naley wypeni bardzo uwanie:
Nazwa sklepu. Nazwa Twojego biznesu, powinna by krótka, bdzie ona równie uywana dla caej Twojej korespondencji oraz w tytule strony.
Adres e-mail. Oficjalny adres e-mail dla Twojej firmy. Uywaj adresu ogólnego, aby klienci widzieli , e otrzymuj wiadomoci z Twojego sklepu.
Rejestracja. Wska numer rejestracyjny firmy, który zaley od systemu prawnego dla Twojego kraju (Duns w USA, SIRET we Francji, KRS w
Polsce). To pokae, e twój biznes jest zarejestrowany, co pozytywnie wpynie na zaufanie do Twojej firmy.
Linia 1/2 adresu sklepu/ Kod pocztowy, Miasto/Kraj. Podaj swoje oficjalne dane kontaktowe.
Telefon. Podaj oficjalny numer kontaktowy. Jeli nie chcesz otrzymywa telefonów od klientów, niczego tu nie wpisuj.
Fax. Oficjalny numer Fax Twojego biznesu.

Nie uywaj kropki "." w nazwie swojej firmy, to moesz zakóci funkcjonowanie niektórych funkcji
sklepu. (na przykad wysyanie maili)
Moesz zastpi kropk mylnikiem, jeli Twoja nazwa jest dwuczciowa.

