Moduy Administracyjne
Administration
1-Click Upgrade - AutoUpgrade (Auto aktualizacja)

Ten modu uatwia aktualizacj oprogramowania PrestaShop do jego najnowszej wersji
Czytaj równie rozdzia "Automatyczna aktualizacja" podrcznika PrestaShop, aby dowiedzie si wicej o
tym module:
http://doc.prestashop.com/display/PS16/Automatic+update.

Zaawansowana zgodno z przepisami UE

Nowo w PrestaShop 1.6.1.0.
Modu Zaawansowana zgodno z przepisami EU pomaga dostosowa sprzedawc swoje sklepy do
najnowszych bardziej restrykcyjnych przepisów EU.
Jest on niezbdny dla sklepów w Europie..
Wikszo jego opcji ma na celu zapewnienie wikszej przejrzystoci kocowym klientom przy czym.:
Bardziej szczegóowe etykiety cen ( Poczwszy od podatku, kosztach wysyki, opónieniach, wagi produktu itd.)
Zaawansowana strona wypaty
Uzupenianie treci prawnych dla wiadomoci email.

Nie wszystkie z tych opcji bd uyteczne we wszystkich krajach, ale one wszystkie pomagaj Twojemu
sklepowi bardziej szanowa przepisy handlu elektronicznego w EU.
Domylne ustawienia to zalecane ustawienia. Moesz wczy lub wyczy ustawienia.
Opcje etykiet

Upewnij si, e zostay przetumaczone wszystkie pola we wszystkich dostpnych jzykach..
Szacunkowa etykieta dostawy (dostpne pordukty). Wskazuje szacunkowy czas dostawy dla produktów w magazynie. Pozostaw puste pole,a
by wyczy t opcje Domylnym tekstem jest "Dostawa: od 1 do 3 tygodni".
Szacunkowa etykieta dostawy (produkty dostpne w magazynie) . Wskazuje przybliony czas dostawy dla produktów dostpnych na skadzie.
Pozostaw puste pole, aby je wyczy. Domylnym tekstem jest: "Dostawa od 3 do 6 tygodni".
'Przed' Baz cenow. Gdy produkt jest dostpny w sprzeday wywietla cen bazow z etykiet "Przed"..
Podatek 'waczony./wyczony.' Wywietla czy podatek jest wliczony w cen produktu (etykieta Podatek wczony/ wyczony")
Etykieta opata za wysyk "wczona/wyczona". Wywietla czy ceny wysyki s wliczone w cen, obok ceny produktu (Wczone/wyczone ceny przesyki)
Po wczeniu upewnij si, e opcja "Wysyka i patno" jest powizana ze stron CMS w sekcji "Zarzdzanie prawami autorskimi" na ekranie konfiguracji.
Etykieta bdzie zawiera link do tej zawartoci.
Etykieta waga produktu. Wywietla wag produktu (kiedy informacja jest dostpna i waga produktu wynosi wicej ni 1 kg).
Precyzja wagi produktu. Pomaga wybra precyzyjny poziom wywietlana produktu (na przykad: 1kg/1.01 kg) warto nie moe by ujemna.
Warunki odwoawcze w ToS. Obejmuje tre strony CMS "Warunki wycofania w ramach warunków wiadczenia usug (ToS).
Po wczeniu upewnij si, e opcja :Warunki wycofania" jest powizana z witryn CMS w sekcji " Zarzdzanie prawami autorskimi" dalej w dó na ekranie
konfiguracji. Etykieta bdzie zawiera link do tej zawartoci.
Odwoanie do wirtualnych produktów. Dodaje obowizkowe pole do wyboru, gdy koszyk zawiera produkt wirtualny. Uyj go aby zapewni
klientom wiadomo, e nie mona zwróci produktu wirtualnego.
'Z' etykiety cenowej (w przypadku kombinacji) . Wywietla etykiet 'Z" przed cen produktów zawierajcych kombinacje. Poniewa ceny mog róni si
w zalenoci od kombinacji, ta etykieta wskazuje, e cena kocowa moe by wysza.
Górny tekst koszyka zakupów. Dodaje niestandardowy tekst nad podsumowaniem koszyka.
Dolny tekst koszyka zakupów. Dodaje niestandardowy teks na dole podsumowania koszyka.

Opcje funkcji

Wcz funkcje "Powiedz przyjacielowi" Jeli ta funkcja jest wczona, modu "Wylij do przyjaciela" pozwala klientom wysa do znajomego wiadomo
e-mail z linkiem do strony produktu. Ta opcja zapewnia zgodno z prawodawstwem lokalnym, przed wczeniem upewnij si, e jest ono z nim zgodne
inaczej e-maile mona uzna za niechciane wiadomoci komercyjne.
Wcz cech 'Zmiana kolejnoci'. Jeli ta opcja jest wczona, opcja "zmie kolejno" pozwala klientom na kolejn zmian w kolejnoci od strony historii
zamówie.
Przed wczeniem upewnij si jest ona zgodna z twoim lokalnym prawem, inaczej mona j uzna za towar nie zamówiony.
Wcz "Zaawansowan stron kontroli". Zastp standardowy proces kontroli bardziej zgodnym z prawem (EU oczywicie). Ta opcja dziaa tylko w
szablonie domylnym- bootstrap, lub innymi kompatybilnymi metodami patnoci (wiele moduów jest przystosowanych) Po wczeniu zaawansowana
strona transakcji zawiera nastpujce sekcje: metody patnoci, podsumowanie adresów, umow typu ToS, podsumowanie koszyka i przycisk
"Zlecenie z obowizkiem zapaty".
Proponowany podatek od wysyki i opakowania. Zamiast przypisywa grup podatkow dla przewoników i pakowania prezentów, redni podatek
od produktu w koszyku jest wykorzystywany do obliczenia podatku od przewoników i pakowania prezentów. Jest to bardzo przydatne w
Niemczech. .
Po ich wczeniu podatek od kosztów wysyki i pakowania prezentów bdzie obliczany proporcjonalnie do podatków majcych zastosowanie do
produktów w koszyku. W efekcie oznacza to, e klient otrzyma ostateczn cen "z podatkiem" na pocztku procesu zakupowego, a podatki z wysyk i
pakowaniem prezentów bd obliczane przez cay proces zakupów i pobierany na marginesie.

Zarzdzenie treci prawn

Kilka opcji tego moduu. wymaga aby system "wiedzia" do czego su strony CMS. Jeli nie ma adnej
strony dla niektórych powiza, musisz je utworzy.
Integracja zawartoci poczty elektronicznej

Za pomoc tego interfejsu mona wybra dokumenty które maj by umieszczone na dole, do
standardowych wiadomoci e-mail wysyanych przez sklep - na przykad na stronie wszystkich faktur
mona umieci tekstow tre "Warunki umowy sklepu".
Zawarto jest wybierana z ustawie sekcji "Zarzdzanie prawami autorskimi" tego moduu. Jeli nie
ustawiono adnej opcji, nie mona wybra zawartoci do wysania.

Meneder zada Cron
Ten modu udostpnia narzdzie typu Cron, dziki niemu bdzie mona tworzy zadania, które bd wywoyway
okrelony zestaw bezpiecznych adresów URL dla sklepu PrestaShop, a tym samym uruchamia
aktualizacje i inne zautomatyzowane zadania.
CSV Export for Newsletters (newsletter)

Ten modu powsta aby umoliwi eksportowanie kont e-mail zapisanych w twoim systemie do pliku CSV.
Twoi klienci mog przekazywa Tobie swoje adresy e-mail albo poprzez blok Newslettera znajdujcego si
na stronie gównej, albo zaznaczajc pole "Tak" podczas rejestrowania si na stronie. Potrzebujesz tych
adresów w celach marketingowych.
Podczas rejestracji, Twoi klienci maj dwie opcje do wyboru podczas rejestracji, pierwsza to zapisa si
na newsletter, druga to otrzymywa informacje handlowe od twoich partnerów (Opt-In).
Eksportuj subskrybentów Newslettera

Pierwsza cze pozwala na wyeksportowanie wszystkich adresów e-mail zapisanych z bloku Newsletter
z twojej strony gównej. Plik CSV, który powstanie po naciniciu eksportuj, bdzie si skada z kolumn: id
klienta , adres e-mail, data rejestracji, oraz adres IP. Za pomoc Excela, lub innego programu do obsugi
arkuszy danych, bdziesz móg atwo przefiltrowa i posegregowa otrzyman tabel.
Eksport klientów

W tej czci moesz wstpnie przefiltrowa swoj baz danych klientów zanim utworzysz plik CSV. Na przykad
filtrowanie wedug kraju pochodzenia jest przydatne przy wysyaniu maila w prawidowej wersji jzykowej.

Moesz równie wzi inne czynniki pod uwag, uyj menu Subskrybenci newslettera, aby okreli jedn z trzech
moliwoci:
Wszyscy klienci: pozwala na zaznaczenie wszystkich adresów e-mail twoich klientów. To oznacza tych, którzy chc otrzymywa od Ciebie
wiadomoci jak i tych, którzy sobie tego nie ycz.
Subskrybenci: zaznaczy tylko tych klientów, którzy chc otrzymywa newsletter.
Nie zapisani: zaznaczy tylko tych klientów, którzy chcieli otrzymywa newslettera.

Nastpnie moesz uy menu Subskrybenci Opt-In, gdzie moesz posortowa klientów, którzy wyrazili ch
otrzymywania maili od Twoich partnerów:
Wszyscy klienci: pozwala na zaznaczenie wszystkich adresów e-mail twoich klientów. To oznacza tych, którzy chc otrzymywa wiadomoci od
twoich partnerów jak i tych, którzy sobie tego nie ycz.
Subskrybenci: zaznaczy tylko tych klientów, którzy chc otrzymywa newsletter od twoich partnerów.
Nie zapisani: zaznaczy tylko tych klientów, którzy chcieli otrzymywa newslettera od twoich partnerów.

Gdy tylko naoysz odpowiednie filtry, nacinij "Eksportuj plik CSV" aby otrzyma plik ze wszystkimi
adresami. Plik bdzie si skada z nastpujcych kolumn: Id klienta, Nazwisko, Imi, adres e-mail, adres IP,
oraz data rejestracji.
Database Cleaner (pscleaner)

Ten modu jest bardzo przydatny, kiedy skoczysz odkrywa PrestaShop po raz pierwszy i jeste gotów do
dodawania wasnych treci: Najpierw musisz usun wszystkie dane z wersji Demo, które zostay
zainstalowane wraz z PrestaShopem, takie jak: kategorie, produkty, klienci.
Strona konfiguracji ma trzy czci:
Katalog. Ten proces wymae wszystkie dane z biecego katalogu, take te produkty, które zostay dodane przez Ciebie. Zaznacz to pole i nacinij
"Usu katalog", aby rozpocz ten proces.
Zamówienia i klienci. Tutaj usuniesz wszystkie dane dotyczce klientów oraz zamówie (nawet te, które sam dodae). Zaznacz to pole i nacinij
"Usu zamówienia i klientów", aby rozpocz ten proces.
Funkcjonalne ograniczenia integralnoci. Ten proces sprawdzi Twoj baz danych i upewni si, e wszystko jest prawidowo ustawione, a
jednoczenie spróbuje naprawi moliwe bdy.
Czyszczenie bazy danych. To pozwoli na zredukowanie miejsca zajmowanego przez baz danych i poprawi.

Uwaaj: kada czynno wywoana przez te funkcje, jest nieodwracalna. upewnij si e posiadasz wie kopi
bezpieczestwa zanim cokolwiek zrobisz.
Email alerts (mailalerts) (Alarmy poczty)

PrestaShop pozwala na wysyanie powiadomie do Ciebie i do klientów w kilku przypadkach:
powiadomienie klientów, kiedy produkt jest niedostpny.
powiadomienie sprzedawcy, kiedy pojawi si nowe zamówienie
powiadomienie sprzedawcy, kiedy stan magazynowy jest poniej pewnej granicy
powiadomienie sprzedawcy, kiedy ponowna dostawa (pokrycie) jest poniej pewnej iloci dni

Powiadomienia klienta

Jest tylko jedno dostpne ustawienie:
Dostpno produktu - jeli to wczysz pojawi si informacja na stronie produktu, kiedy nie bdzie go na stanie, eby klient pozostawi swój adres email i
kiedy sklep uzupeni stan magazynowy danego produktu, klient zostanie o tym poinformowany mailem.

Powiadomienia sprzedawcy
Istnieje kilka powiadomie:
Nowe zamówienie. Wcz to, jeli chcesz dostawa wiadomo za kadym razem, gdy pojawi si zamówienie.
Oczekiwanie na dostawi.. Wcz to, jeli chcesz by uprzedzany, gdy dostpno jakiego produktu spadnie poniej okrelonego progu.
Ostrzeenie pokrycia. Jeli to wczysz, to bdziesz otrzymywa powiadomienie, jeli jaki produkt bdzie mia inne pokrycie czasowe ni okrelone
(domylnie 0).

Powiadomienia mog by wysane jednoczenie na kilka rónych adresów, aby to zrobi zapisz kady email w
kolejnej linii.
Google Analytics API (gapi)

Ten modu pozwala na podczenie twojego PrestaShopa do konta Google Analitics
Najpierw musisz okreli, której wersji API chcesz uy:
wersj 1.3 - wymaga podania Twojego adresu e-mail, hasa i profilu na Google Analitics
wersja 3.0 - wymaga podania Twojego ID klienta, oraz profilu.

Polecamy wersj 3.0 poniewa 1.3 jest ju przestarzaa. Aby nowsza wersja zadziaaa musisz take
uruchomi dostp OAuth postpujc wedug tych instrukcji: https://developers.google.com/analytics
/devguides/config/mgmt/v3/mgmtAuthorization

Image watermark (watermark) Znak Wodny

Ten modu umoliwia dodanie znaku wodnego do obrazów produktów pojawiajcych si w Twoim sklepie i jednoczenie chroni je przed wykorzystywaniem przez innych.
Jeli zamierzasz eksportowa swoje produkty do Google Shopping, musisz wiedzie, e serwis ten
zakazuje uywanie tekstów promocyjnych oraz znaków wodnych. Tak wic moesz przesya im
jedynie zdjcia bez logo i znaków wodnych.
Przeczytaj wicej na ten temat tutaj: https://support.google.com/merchants/answer/2700371?
hl=en&ref_topic=2701481
Strona konfiguracyjna poinformuje od razu o brakujcych obecnie ustawieniach:
Plik znaku wodnego: wybrany obraz musi by w formacie GIF.
Przeroczysto (0-100) - warto 100 oznacza obraz nieprzeroczysty, co oznacza, e Twoje logo bdzie bardzo widoczne a jednoczenie pokryje
cakowicie cz obrazka, domylna warto 60 jest zazwyczaj dobrym kompromisem.
Wyrównanie w osi X: okrela pooenie Twojego logo na obrazku w linii horyzontalnej
Wyrównanie w osi Y: okrela pooenie Twojego logo na obrazku w linii wertykalnej
Wybierz typy obrazów dla których zastosowa ochron znakiem wodnym: Moesz okreli, które obrazy maj by chronione znakiem wodnym.
Musisz to zrobi szczególnie dla duych obrazów, poniewa najprawdopodobniej te mog by skradzione.

Gdy tylko zachowasz swoje ustawienia, konfiguracja zostanie zachowana, ale znak wodny nie zostanie
jeszcze dodany do Twoich zdj. Id najpierw do menu "Preferencje" strona "Zdjcia", i tam nacinij
"wygeneruj ponownie miniatury". PrestaShop zajmie si wszystkimi twoimi zdjciami i znak wodny pojawi
si na typach obrazów, które zostay wybrane.
Merchant Expertise

Ten modu zosta specjalnie stworzony da uytkowników PrestaShopa aby pomóc im w ledzeniu ich
postpów jako sprzedawców internetowych, dziki temu mog zobaczy jak ich biznes rozrós si i rozszerzy
w cigu kilku dni, tygodni, miesicy i lat. Modu ten jest zainstalowany domylnie.
Ten modu dodaje system odznak i punktów podzielonych na 3 poziomy, które s czciami skadowymi
Twojego sukcesu w wiecie e-commerce.
Funkcje. ledzi uycie funkcji e-commerce takich jak SEO, Site Performance, Patnoci etc.
Osignicia. ledzi uzyskanie pewnych okrelonych celów jak na przykad liczb klientów, zamówie, obrót.
Midzynarodowe. ledzi obecno na rynkach midzynarodowych na caym wiecie.

Im wikszy postp odnotuje Twój sklep, tym wicej odznak i punktów otrzymasz.
Nie ma potrzeby rejestrowania si czy wypeniania formularzy, wszystko odbywa si automatycznie,
wiemy jak bardzo jeste zajty. Uywaj tego narzdzia aby napdza swój sklep, obserwowa postpy oraz
kolejne osignicia.
Wykresy NVD3

NVD3 (http://nvd3.org/) jest bibliotek JavaScript, która zostaa stworzona, aby tworzy pikne wykresy za
pomoc D3.js (http://d3js.org/), bibliotek JavaScript stworzon do obsugi dokumentów z danymi.
Ten modu wcza wykresy NVD3 dla Twojego uytku dostarczajc efektowne wykresy.

