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Atrybuty stanowi podstaw dla kombinacji produktów w PrestaShop: moesz stworzy kombinacje
produktu, jeli co najmniej jeden z jego atrybutów si zmienia.
Atrybuty naley postrzega jako waciwoci produktu, które mog zmienia si w rónych wariacjach,
jednoczenie zachowujc t sam nazw produktu, np. kolor, rozmiar, objto, waga etc. Moesz uywa
wszystkiego - za wyjtkiem ceny - co sprawia, e ten sam produkt wystpuje w wielu rónicych si od siebie
wariantach.
Rónica pomidzy atrybutem a funkcj zaley od samego produktu. Niektóre mog dzieli t sam
waciwo, dla jednych bdzie to atrybut do tworzenia kombinacji, dla innych nieodmienna funkcja.
Na przykad, klient moe kupi kombinacj iPoda na podstawie atrybutów (kolor, pojemno), ale nie
funkcji (waga, rozmiar).
Podobnie inny sklep moe sprzedawa t-shirty w kombinacjach (kolor, rozmiar, pe), ale nie jego
funkcjach (waga).
Atrybuty s konfigurowane w odniesieniu do konkretnych produktów na stronie Katalog->Produkty, ale
najpierw musz istnie w sklepie, bdc tworzone za pomoc narzdzia "Atrybuty produktów" w menu
"Katalog".
Ta strona przedstawia list obecnie zapisanych atrybutów. Moesz edytowa lub usuwa kady z nich,
korzystajc z menu po prawej, albo wywietli ich wartoci, naciskajc na przycisk "Zobacz", który wywietli
now tabel.

Moesz te zmieni porzdek wywietlania atrybutów, chwytajc za "krzyyk" w kolumnie "Pozycja" i
przecigajc do wybranej pozycji dany element.
Tworzenie nowego atrybutu

Aby doda atrybut - innymi sowy, doda grup moliwych wariacji (kolory, pojemnoci, materiay) - nacinij na
przycisk "Dodaj grup atrybutów". Pojawi si nowa strona.

Wypenij formularz:
Nazwa. Dokadny opis atrybutu. Musi by krótki i dokadny, aby danego atrybutu nie pomyli z innym.
Nazwa publiczna. Nazwa atrybutu, która bdzie widoczna dla klientów. Poniewa niektóre atrybuty mog mie róne nazwy w zalenoci od zawartoci,
to pole pozwala na przedstawienie ich prawidowo w ramach produktu.
Typ atrybutu. Pozwala okreli, czy strona produktu powinna wywietla jego wartoci w formie listy rozwijanej, listy do zaznaczania, czy palety
kolorów.

Trzy dodatkowe opcje pojawiaj si, jeli wczysz modu Blok Nakadania filtrów nawigacyjnych. Nie
s one bezporednio powizane z nawigacj: udostpniaj bezporedni adres URL do wariacji
produktu. W ten sposób nie tylko klient bdzie móg poda prawidowy link przyjacielowi, ale
pozwoli to na lepsze pozycjonowanie produktu w wyszukiwarkach.
URL. Sowo, które powinno zosta uyte w adresie URL, domylnie PrestaShop uywa tego, co skada si na nazw publiczn atrybutu.
Meta tytu. Sowo, które znajdzie si w tytule strony, domylnie PrestaShop uywa tego co skada si na nazw publiczn atrybutu.
Indeksowalny. Okrel, czy wyszukiwarki maj indeksowa ten atrybut, czy nie.

Klienci otrzymaj adres URL, wybierajc odpowiedni atrybut, a kocówka adresu zmieni si na
przykad na: #/kolor-metal or #/pojemnosc-16gb/kolor-zielony.
Generator filtrów nawigacyjnych te z tego skorzysta.
Zachowaj swój nowy atrybut i wró do listy atrybutów. Teraz musisz doda wartoci do swojego atrybutu.
Dodawania nowej wartoci

Nacinij "Dodaj now warto", a pojawi si nowa strona:

Wypenij formularz:
Grupa atrybutów. Z listy rozwijanej wybierz jeden z dostpnych atrybutów.
Warto. Nadaj warto atrybutowi, np. "Czerwony", "16 Gb" etc.

Nastpne wartoci widoczne s tylko w przypadku, gdy atrybut jest Kolorem.
Kolor. Jeli atrybut jest kolorem, moesz wprowadzi jego warto w kodzie HTML (np. "#79ff52" lub
"red") albo uy palety kolorów, aby dokadnie okreli barw.
Tekstura. Jeli Twój produkt nie ma koloru, a raczej tekstur (np. paski), moesz przesa may plik graficzny, który wywietli si na stronie produktu.
Pamitaj jednak, e to zastpi kolor wybrany powyej.
Obecna tekstura. Gdy przelesz plik z tekstur, zostanie on wywietlony w tym miejscu jako przypomnienie.

Moesz doda wicej atrybutów dla tego samego atrybutu, naciskajc na "Zapisz, a potem dodaj kolejn
warto".
Dostpne s dwie dodatkowe opcje, jeli korzystasz z Bloku nakadania filtrów nawigacyjnych. Nie s
one bezporednio powizane z nawigacj: udostpniaj bezporedni adres URL do wariacji produktu.
W ten sposób nie tylko klient bdzie móg poda prawidowy link przyjacielowi, ale pozwoli to na
lepsze pozycjonowanie produktu w wyszukiwarkach.
URL. Sowo, które powinno zosta uyte w adresie URL, domylnie PrestaShop uywa tego co w nazwie publicznej atrybutu.
Meta tytu. Sowo, które znajdzie si w tytule strony, domylnie PrestaShop uywa tego co w nazwie publicznej atrybutu.

Klienci otrzymaj adres URL, wybierajc odpowiedni atrybut, a kocówka adresu zmieni si na
przykad na: #/kolor-metal or #/pojemnosc-16gb/kolor-zielony.
Generator filtrów nawigacyjnych te z tego skorzysta.
Gdy skoczysz dodawanie atrybutów i ich wartoci, moesz zacz tworzy kombinacje produktów w
zakadce "Kombinacje" strony produktu na stronie Katalog->Produkty.

