Zamówienia
Zamówienia
Strona „Zamówienia” w menu „Zamówienia” pozwala zobaczy wszystkie informacje dotyczce kadego
rodzaju zamówienia w Twoim sklepie. Wszystkie Twoje transakcje s tam dostpne, uporzdkowane
wedug daty (domylne sortowanie ustawione jest od najnowszego do najstarszego).
Moesz filtrowa wyniki wyszukiwania i atwo odnale zamówienia, których szukasz, uywajc wanie tych pó.
Przykad: eby zidentyfikowa zamówienia p. Kowalskiego, wpisz „Kowalski” w polu „Klient” i kliknij
„Szukaj”.

NIE MOESZ USUN ZAMÓWIENIA. W Europie opcja usuwania patnoci lub informacji o
zamówieniu i/lub faktury jest nielegalna. Dlatego te zastosowanie przycisku „Usu” przy
zamówieniach spowodowaoby uznanie oprogramowania PrestaShop za nielegalne w Europie.
eby usun domylne zamówienie, zainstaluj modu „Database Cleaner” (dostpny w domylnej
instalacji od wersji 1.5.4), otwórz jego pulpit konfiguracyjny i sprawd cz „Orders and customers”
zanim klikniesz na „Delete orders & customers”.
Moesz wyeksportowa list zamówie, klikajc w przycisk „Eksportuj” na górze strony.
Nie moesz jednak zaimportowa zamówie.
Tworzenie zamówienia

Jedn z najistotniejszych funkcji PrestaShop jest moliwo utworzenia zamówienia bezporednio w panelu
administracyjnym. Moe to si okaza bardzo przydatne w sytuacji, gdy klient chce kupi produkt, ale mu si
to nie udaje. Wówczas musisz opanowa sytuacj i zoy zamówienie w jego imieniu podczas rozmowy
telefonicznej lub wymiany mailowej, któr prowadzisz z klientem.
Kliknicie w przycisk „Dodaj nowe zamówienie” powoduje otwarcie si nowej strony z pojedynczym
polem tekstowym zatytuowanym „Szukaj klienta”. Podczas tworzenia nowego zamówienia za
porednictwem panelu administracyjnego, Twoim pierwszym zadaniem jest powizanie tego zamówienia
z klientem. Wpisz pierwsze litery pierwszego imienia klienta, nazwiska lub adresu e-mail, a PrestaShop
wywietli odpowiadajce kryteriom konta.
Jeeli klient, któremu tworzysz zamówienie nie ma jeszcze konta, moesz je szybko zaoy: kliknij
w przycisk „Dodaj nowego klienta”, eby otworzy okno z gównymi danymi konta gotowymi do
uzupenienia. Zaraz po utworzeniu konta zostaje ono powizane z zamówieniem.
Zauwa, e bdziesz musia zapisa adres klienta – przycisk „Dodaj nowy adres” jest dostpny na
dole strony, w czci „Adresy”.
Kliknij w przycisk „Wybierz” odpowiadajcy konkretnemu klientowi, a wywietli si cay formularz
zamówienia. Jego gówna cz, „Koszyk”, jest miejscem, w którym bdziesz móg wykona kad czynno
dotyczc tego zamówienia. Moesz równie wykorzysta jedno z poprzednich zamówie klienta lub jeden z
poprzednio porzuconych koszyków.

Przycisk „Szukaj produktu” pozwala na szybkie wyszukiwanie produktów, które chcesz doda: wpisz
pierwsze litery nazwy, a PrestaShop wywietli rozwijan list pasujcych produktów. Wybierz produkt, okrel
ilo i kliknij w przycisk „Dodaj do koszyka”. Jeeli produkt dostpny jest w wielu wariantach/kombinacjach,
moesz oczywicie wybra t, która Ci interesuje dziki rozwijanej licie, która wywietla si w tej sytuacji.
Pamitaj, e PrestaShop wskazuje stan magazynowy danego produktu, co pozwala Ci równie na
poinformowanie klienta, e produkt, który zamówi jest niedostpny.
Strona ta pozwala Ci zobaczy poprzednie koszyki i zamówienia danego klienta, pod warunkiem, e
takie istniej. Jeeli okazuje si, e musisz zarzdza koszykiem, którego klient nie móg zatwierdzi, moesz uy
tego wanie koszyka dla tego zamówienia, klikajc w przycisk „Uyj”.
Jeeli to konieczne, moesz równie przyzna voucher/regu koszyka temu zamówieniu, a nawet stworzy
przy okazji now regu, klikajc w przycisk „Dodaj nowy bon”.
Naley wreszcie okreli adres, na jaki ma zosta wysane zamówienie (i jeeli to moliwe, poda adres do
faktury). Tutaj ponownie moesz przy okazji stworzy nowy adres, uywajc przycisku „Dodaj nowy adres”.
Szczegóy zamówienia

Aby zrealizowa otrzymane zamówienia, musisz przejrze zawarte w nich informacje. Kliknij w lini
dotyczc zamówienia lub w przycisk, który znajduje si po prawej stronie zamówienia.
Strona ze szczegóami zamówienia wywietli si na penym ekranie.
Na górze strony jest krótkie podsumowanie zamówienia: zatwierdzona data, liczba wiadomoci
wymienionych z dziaem obsugi klienta na temat tego zamówienia, liczba produktów w zamówieniu i
cakowita kwota.
Strona ze szczegóami zamówienia daje Ci dostp do:
Po lewej - informacji dotyczcych zamówienia:
Status i historia zamówienia.
Informacja o przesyce: waga cakowita zamówienia i przewonik wybrany przez klienta.
Po prawej - informacji dotyczcych klienta:
Historia zamówienia.
Adres przesyki i adres do faktury (z lokalizacj na mapie).
Wybranej metody patnoci, koszt produktów i koszt dostawy.
Pozostaych informacji o zamówionych produktach.

W czci „Adres dostawy” widoczna jest ikona „G”: pozwala zlokalizowa adres na Google Maps.
Zmiana zamówienia

Zamówienia mona modyfikowa. Jest wiele powodów, dla których moesz chcie zmieni zamówienie
zanim produkt zostanie wybrany, zapakowany i wysany do nowego waciciela: naley do nich na
przykad brak jednego z produktów w magazynie, zmiana zdania przez klienta itd.
Dodawanie produktu

Pod list produktów znajduje si przycisk "Dodaj produkt", który dodaje pole wyszukiwania do
zamówienia.
Podczas dodawania produktu tabela z produktami otrzymuje dodatkow lini z kilkoma polami. Pierwsze
pole to w gruncie rzeczy maa wyszukiwarka, wpisz pierwsze litery produktu, aby zobaczy list z
odpowiednimi produktami. Wybierz ten, który chcesz doda, a niedostpne do tej pory pola stan si
dostpnymi.

Jeli produkt posiada kombinacje, moesz wybra konkretn z nich z listy rozwijanej: cena take bdzie
aktualizowana.
Okrel ilo produktów, nastpnie nacinij przycisk "Dodaj", aby doda produkt do listy.
Nie moesz doda wicej produktów, anieli przewiduje to ich stan magazynowy.
Usuwanie produktów

Aby zlikwidowa produkt, id do listy produktów i albo wybierz polecenie "Usu" z listy po prawej stronie,
albo nacinij "Edytuj", jeli chcesz zmieni ilo zamówionego produktu.
Moesz edytowa ilo produktów w tym samym czasie.
Jeli ilo produktu osignie "0", zostanie on automatycznie usunity z listy.
Nacinij "Anuluj", aby anulowa edycj.

Edycja szczegóów zamówienia

Wiele elementów zamówienia mona zmieni, dziki czemu masz moliwo korygowania danych
dostarczonych przez klienta.
Status zamówienia

Pierwsza lista rozwijana na stronie zamówienia pozwala na zmian jego statusu. To bardzo wana cz
caego procesu monitorowania zamówienia, poniewa dziki zmianom statusu dostpne staj si nowe opcje
zamówienia i pojawia si moliwo tworzenia dokumentacji.
Moesz wybra pomidzy nastpujcymi statusami:
Anulowane
Brak towaru
Bd patnoci
Dostarczone
Oczekiwanie na patno PayPal
Oczekiwanie na patno przelewem bankowym
Oczekiwanie patnoci czekiem
Przygotowanie w toku
Patno przyjta
Patno zaakceptowana
Wysane
Zwrot

Kada zmiana statusu zamówienia jest zapisywana, co umoliwia przegldania historii zamówienia.
Dlatego te powinno si zmienia status tylko wtedy, kiedy zostao to potwierdzone: nie zaznaczaj
zamówienia jako "Dostarczone", jeli paczka dopiero zostaa wysana, uyj "Wysane", nie uywaj
"Przygotowanie w toku", jeli tak naprawd tylko zerkne na zamówienie.
Przyciski akcji

Przyciski te zale od aktualnego statusu zamówienia. Przykadowo, gdy zamówienie posiada status
"Dostarczone", przyciski "Dodaj produkt" oraz "Usu produkt" zmieniaj si w "Zwrot produktu" i "Czciowy
zwrot".

Zwrot produktu nie jest domylnie aktywny. Aby uaktywni t opcj, przejd na stron "Zwroty
produktów" w menu "Zamówienia" i aktywuj t funkcj na dole strony. Zostanie ona uruchomiona
dla wszystkich produktów i zamówie.
Standardowy zwrot. Jest dostpny w momencie kiedy zamówienie otrzyma status "Patno przyjta". Nie jest dostpny, gdy produkt zosta ju wysany.
Mona z tej opcji skorzysta, jeli chcesz zwróci cao zamówienia, dopóki produkty nie wyszy z magazynu. Nacinij ten przycisk, a wywietli si nowa
kolumna "Zwrot pienidzy" na licie zamówionych produktów. Okrel ilo i kwot dla kadego z produktów, wybierz jedn z opcji dostpnych poniej i nacinij
"Zwrócone pienidze za produkty".
Czciowy zwrot. Jest dostpny w momencie, kiedy zamówienie otrzyma status "Patno przyjta". Mona z niego skorzysta, kiedy chcesz zwróci kwot
jedynie za cz zamówienia, na przykad dlatego, e klient zwróci jeden z produktów, albo jako zwrot kosztów za produkt nie do koca sprawny, który
klient zdecydowa si zatrzyma.
Nacinij na "Czciowy zwrot", a pojawi si kolumna na licie produktów "Czciowy zwrot", okrel kwot i ilo, które dotycz poszczególnych produktów,
wybierz jedn z opcji dostpnych poniej i nacinij "Czciowy zwrot".
Zwrócone produkty. Dostpny, kiedy zamówienie otrzyma status "Wysane". PrestaShop musi mie aktywne ustawienie akceptacji zwrotów. Mona
z tego skorzysta, kiedy klient zwróci produkt: gdy otrzymasz zwrócony produkt, oznacz to bezporednio w formularzu zamówienia.
Nacinij przycisk "Zwrócone produkty", a pojawi si nowa kolumna na licie produktów "Powrót". Oznacz zwrócone produkty, wska ich ilo i nacinij
"Zwrócone produkty".

Gdy ustawisz produkty do zwrotu albo zwrócone, pojawi si 4 opcje do wyboru:
Dostarczone produkty. Gdy zaznaczone, PrestaShop uzna, e produkty zwrócone s znów dostpne do sprzeday i dlatego podniesie stan
magazynowy produktu. Nie powiniene tego zaznacza, jeli zwrot nastpi poniewa produkt by uszkodzony.
Generuj potwierdzenie zwrotu. Gdy zaznaczone, zostanie wygenerowana notatka korygujca, która bdzie stanowi potwierdzenie ze strony
sklepu, e produkt zosta zwrócony i nastpi zwrot pienidzy. Klient bdzie móg z tego skorzysta podczas kolejnego zakupu.

Generuj kupon. Gdy zaznaczone, zostanie wygenerowany kupon dla kwoty zwróconych
produktów. Kupon przyjmuje form kodu rabatowego, z którego klient moe skorzysta podczas
procesu zamówienia. Moesz edytowa istniejce kupony klienta, odwiedzajc jego stron:
Na stronie zamówienia nacinij odnonik pod nazwiskiem klienta w sekcji "Klient", na stronie
klienta przejd do sekcji "Kupony", moesz edytowa kady z nich, naciskajc "Edytuj".
W PrestaShop kupony s czci specjalnej funkcji "Kodów rabatowych". Mog by one
tworzone i edytowane z poziomu strony "Kody rabatowe" w menu "Rabaty grupowe".
Proces ten opisano w kolejnym rozdziale.
Zwrot kosztów wysyki. Moesz te zwróci koszty przesyki poniesione przez klienta, co jest zawsze miym gestem.

Jeli klient zapaci, posugujc si kart kredytow, system patniczy powinien dokona zwrotu automatycznie.
Jeli zamówienie zostao zrobione przelewem albo czekiem, musisz samodzielnie dokona zwrotu, a
nastpnie zaznaczy w zamówieniu, e zwrot zosta dokonany rcznie.

Rónica midzy potwierdzeniem zwrotu, kuponem rabatowym a regu cenow.
Potwierdzenie zwrotu to przede wszystkim pisemne powiadczenie o zwrocie towaru. Przewanie
klient moe skorzysta z niego jako kuponu rabatowego.
Kupon rabatowy to kod z rabatem, który nie musi by powizany z produktem zwróconym, który
moe przybra jednoczenie róne formy:
rabatu procentowego na zamówieniu
rabatu kwotowego na zamówieniu
darmowej wysyki.

Moesz nadawa kupony wszystkim klientom, grupom klientów bd pojedynczym klientom,
ustawiajc jednoczenie dat wyganicia kuponów.
Regua cenowa to w zasadzie rozbudowana wersja kuponu: ponad to, co umoliwia kupon w
PrestaShop 1.4, reguy cenowe wprowadzone w wersji 1.5 pozwalaj Ci na:
Nazywanie rabatu.

Pozwalaj klientowi na czciowe wykorzystanie rabatu.
Okrelanie priorytetów pomidzy reguami.
Okrelanie kompatybilno pomidzy reguami.
Niektóre rabaty mog dziaa z okrelonymi przewonikami.
Rabaty mog mie zastosowanie w odniesieniu do wybranych produktów/kategorii
/producentów/dostawców albo wszystkich nich jednoczenie.
Rabatem moe by darmowa wysyka i/albo rabat pieniny, albo/i darmowy prezent, albo
wszystko na raz.

Dokumenty

Moesz mie wiele dokumentów PDF na stronie zamówienia. Kiedy dostpne, s wywietlone w sekcji
"Dokumenty" na stronie.
Domylnie moesz pobra samodzielnie zamówienie jako plik PDF, naciskajc przycisk "Drukuj
zamówienie".
Moesz otrzyma faktur za zamówienie, naciskajc przycisk "Generuj faktur", Faktura jest równie
wygenerowana, gdy zamówienie otrzyma status "Patno zaakceptowana". Gdy ju zostanie
wygenerowana, moesz j podejrze po naciniciu "Zobacz faktur proforma"

Moesz atwo spersonalizowa wygld faktury. szablon PDF znajduje si w katalogu /pdf. Pliki .
tpl to tak naprawd pliki HTML z kodem Smarty dla danych dynamicznych. Moesz zmieni
wygld faktury, edytujc plik "invoice.tpl".
Kiedy zmienisz status na "Przygotowanie w toku", zostanie wygenerowany list przewozowy, który
moesz pobra w sekcji "Dokumenty".
Wysyka

Szczegóy wysyki mog by czciowo zmienione. Moesz zmieni numer ledzenia przesyki. Nacinij "Edytuj"
w kolumnie "Numer ledzenia" i podaj nowy numer.

Adres wysyki

Ta cz pozwoli Ci na zmian adresu docelowego przesyki, któr masz wysa. Moesz albo wybra inny adres
z tych wprowadzonych przez klienta dostpnych na licie rozwijanej, albo nacisn przycisk "Zmie" i
edytowa biecy adres.
Jeli musisz wysa zamówienie na adres, który nie zosta zapisany w PrestaShop, naley go najpierw
stworzy. Id w menu "Klienci", otwórz stron "Adresy" i nacinij "Dodaj nowy". Nie zapomnij poda
prawidowego adresu e-mail klienta, dziki czemu PrestaShop bdzie wiedzia, jak przypisa adres do
klienta. Gdy to zrobisz, wró na stron zamówienia i wybierz/zmie adres z listy rozwijanej.
Zauwa, e maa ikona "G" pozwala Ci na wizualizacj celu przesyki na Google Maps.
Adres rozliczeniowy

Ta cz pozwoli Ci na edycj adresu rozliczeniowego zamówienia. Tak samo jak w przypadku adresu
wysyki, mona albo wybra inny adres z tych wprowadzonych przez klienta, albo nacisn przycisk "Zmie" i
edytowa biecy adres.
Jeli musisz wysa zamówienie na adres, który nie zosta zapisany w PrestaShop, naley go stworzy.
Przejd do menu "Klienci", otwórz stron "Adresy" i nacinij "Dodaj nowy". Nie zapomnij poda
prawidowego adresu e-mail klienta, dziki czemu PrestaShop bdzie wiedzia jak przypisa adres do
klienta. Gdy to zrobisz, wró na stron zamówienia i wybierz/zmie adres z listy rozwijanej.
Rabat

W czci, w której wywietlone s produkty, znajduje si przycisk "Dodaj nowy rabat". Umoliwia on dodanie
prostego rabatu, nie tak zaawansowanego jak kody rabatowe, ale równie przydatnego.
Nacinij go, a pojawi si nowe okno z nastpujcymi polami:
Nazwa. Nazwij krótko rabat. Nazwa bdzie widoczna dla klienta.
Typ. Wybierz pomidzy "Procent", "Kwota" i "Darmowa wysyka".
Warto. Dla rabatu procentowego i kwotowego okrel warto.
Faktura. Zaznacz, do której faktury tego zamówienia rabat powinien zosta dodany. Jeli jest wicej ni jedna, moesz zaznaczy poniej pole "Zastosuj
do wszystkich faktur".

Rabat bdzie naoony na cao zamówienia przed naliczeniem kosztów wysyki.
Dodawanie wiadomoci do zamówienia

W sekcji wiadomoci znajdujcej si po prawej stronie moesz doda komentarz do zamówienia, który
posuy Twoim pracownikom.
Moesz równie przesa ten komentarz klientowi, podajc mu w ten sposób informacje dotyczce
zamówienia, opónie, niespodzianek, albo informujc go na bieco o specjalnych ofertach. Jest to
kluczowy element w relacjach z klientami.
Dostpne s tam dwa linki:
Wylij wiadomo.
Moesz wysa wiadomo, wpisujc jej tre w pole "Wiadomo" oraz naciskajc link "Wylij wiadomo". Wiadomo ta zostanie zapisana w bazie
danych klienta, do której moesz mu da dostp albo poprzez stron klienta, albo ze strony dziau obsugi klienta.
Predefiniowane komunikaty mog by przechowywane i stosowane wielokrotnie, oszczdzajc w ten sposób czas na ponowne pisanie tych
samych/podobnych wiadomoci. Jeli chcesz wysa tak wiadomo, wybierz j z listy rozwijanej. Moesz doda inne informacje do
predefiniowanej wiadomoci, jeli trzeba. Moesz stworzy wicej predefiniowanych wiadomoci, korzystajc z narzdzia "Wiadomoci
zamówienia" dostpnego w menu "Zamówienia".
Poka wszystkie wiadomoci. Ten link przeniesie Ci na stron "Obsuga klienta" w menu "Klienci". Jego obsuga jest opisana w podrozdziale
"Zarzdzanie klientami" tego przewodnika.

