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Zarzdzanie cechami produktów
Funkcje/cechy to charakterystyka wewntrzna produktu: pozostaj one niezmienne dla wszystkich
kombinacji produktu.
Powiniene myle o funkcjach/cechach tak samo jak o atrybutach, z t rónic, e nie moesz stworzy
kombinacji produktów w oparciu o funkcje.
Rónica pomidzy atrybutem a funkcj/cech zaley od samego produktu. Niektóre mog dzieli t sam
waciwo, dla jednych bdzie to atrybut do tworzenia kombinacji, dla innych nieodmienna funkcja
/cecha.
Na przykad, klient moe kupi kombinacj iPoda na podstawie atrybutów (kolor, pojemno), ale nie
funkcji/cech (waga, rozmiar).
Podobnie inny sklep moe sprzedawa t-shirty w kombinacjach (kolor, rozmiar, pe), ale nie jego
funkcjach/cechach (waga).
Funkcje/cechy s konfigurowane w odniesieniu do konkretnych produktów na stronie Katalog>Produkty, ale najpierw musz istnie w sklepie, bdc stworzone za pomoc narzdzia "Cechy produktu" w
menu "Katalog".

Moesz te zmieni porzdek wywietlania funkcji chwytajc za "krzyyk" w kolumnie "Pozycja" i przecigajc do
wybranej pozycji dany element.
Moesz równie edytowa, przeglda i usuwa wybrane cechy (funkcje) za pomoc menu w ostatniej
kolumnie.
Dodawanie cechy

Nacinij na "Dodaj now cech", pojawi si prosty formularz, gdzie moesz nazwa poszczególne cechy.

Nadaj nazw nowej funkcji i zachowaj j, aby wróci do listy cech.
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
równie na lepsze pozycjonowanie produktu w wyszukiwarkach.
URL. Sowo, które powinno zosta uyte w adresie URL, domylnie PrestaShop uywa tego, co w nazwie publicznej cechy.
Meta tytu. Sowo, które znajdzie si w tytule strony, domylnie PrestaShop uywa tego, co w nazwie publicznej cechy.
Indeksowalny. Okrel, czy wyszukiwarki maj indeksowa t cech, czy nie.

Klienci otrzymaj adres URL wybierajc odpowiedni cech, a kocówka adresu zmieni si na przykad
na: #/Kolor, #/pojemnosc-16Gb/zielony itd.
Generator filtrów nawigacyjnych te z tego skorzysta.
Dodawanie wartoci do cechy

Nacinij na "Dodaj now warto funkcji", aby wywietli formularz:

Wypenij go:
Cecha. Z listy rozwijanej wybierz dostpn cech.
Warto. Podaj odpowiedni warto do danej cechy/funkcji.

Dwie 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 równie na lepsze pozycjonowanie produktu w wyszukiwarkach.
URL. Sowo, które powinno zosta uyte w adresie URL, domylnie PrestaShop uywa tego co w nazwie publicznej cechy.
Meta tytu. Sowo, które znajdzie si w tytule strony, domylnie PrestaShop uywa tego co w nazwie publicznej cechy.

Klienci otrzymaj adres URL wybierajc odpowiedni cech, a kocówka adresu zmieni si na przykad
na: #/Kolor, #/pojemnosc-16Gb/zielony itd.
Generator filtrów nawigacyjnych te z tego skorzysta.
... oraz zachowaj warto cechy. Jeli chcesz doda wicej wartoci dla tej samej funkcji/cechy, nacinij na
przycisk "Zapisz, a potem dodaj kolejn warto".

