Ustalanie nowego adresu URL sklepu
Ustalanie nowego adresu URL sklepu

Kady sklep moe posiada wasny adres URL - albo nawet klika adresów, cakowicie niezalenych od
sklepu gównego (pierwszego, jaki zainstalowae).
Musisz okreli co najmniej jeden adres dla kadego sklepu.
Dwa sklepy nie mog dzieli tego samego adresu. Jeli spróbujesz przypisa nowy sklep do adresu, z
którego korzysta ju inny sklep, PrestaShop wywietli bd.
Z drugiej strony, w ramach jednej domeny, moesz mie tyle sklepów ile chcesz:
Uywajc podkatalogów: http://www.example.com/men/, http://www.example.com/women/, http://w
ww.example.com/kids/, http://www.example.com/pets/, etc.
W przypadku sklepów podkatalogowych, utwórz dwa adresu url, jeden rozpoczynajcy si
"www", a drugi bez!
Na przykad: http://www.example.com/men/ i http://example.com/men/
W przeciwnym razie , klienci, którzy bd próbowa dosta si do Twojego sklepu bez
wpisywania "www" bd przekierowywaniu na adres sklepu gównego.
uywajc poddomen: http://men.example.com/, http://women.example.com/, http://kids.example.com/, http://pets.example.com/, etc.

Nie twórz poddomen albo podkatalogów samodzielnie, ani na komputerze, ani na serwerze.
PrestaShop zajmie si utworzeniem cieek za Ciebie na Twoim serwerze. Gdy klient zarzda cieki,
PrestaShop rozpozna sklep i wskae automatycznie pliki oraz dane do prawidowego sklepu.
Oczywicie sklep moe posiada wasn domen.
Using a domain name
Jeli chcesz korzysta z innej omeny dla dodatkowego sklepu zamiast skorzysta z podkatalogu
czy poddomeny, musisz skonfigurowa domen wskazujc katalog, gdzie znajduje si PrestaShop.
Przepisywanie adresów URL odbywa si w PrestaShopie.
Alternatywnie, moesz utworzy alias dla swojej domeny, który przekierowuje ruch do adresu
absolutnego, gdzie znajduje si Twoja domena. To, jak to zrobisz, zaley od panelu kontroli i
opcji, które udostpni Ci Twoja firma hostingowa. Szukaj "Alias" w przypadku Plesk, "Forward" w
przypadku CPanel, "Aliasdomain" w przypadku ISPConfig, etc.
Aby doda adres URL, zaznacz sklep w tabeli Multisklep, nacinij przycisk "Kliknij tutaj, aby okreli URL
dla nowego sklepu.PrestaShop zaaduje nowy formularz z kilkoma opcjami:
Opcje URL.
Sklep. Przypomnienie, dla którego sklepu chcesz doda adres URL. Moesz te zmieni sklep na innym.
Czy to gówny adres URL dla tego sklepu.Jeeli ustawisz ten URL jako gówny URL dla wybranego sklepu, wszystkie adresy URL
ustawione do tego sklepu bd przekierowane do tego URL (moesz mie tylko jeden Gówny URL na sklep).
Wczony. Moesz wczy lub wyczy adres URL, kiedy chcesz.
Adres URL sklepu.
Domena. Domena sklepu,, nie musi by ograniczona do nazwy domeny, moesz take wskaza nazw poddomeny, jeli potrzeba. Upewnij si
tylko, e nie podasz adnego "http://" ani "/", na przykad: www.example.com albo kids.example.com.
Domena SSL. Jeli domena SSL róni si o Twojej domeny gównej, upewnij si, e j tutaj wprowadzie. Na przykad: www.example.com albo
kids.example.com.

Fizyczny URL. To jest fizyczny folder w którym znajduje si Twój sklep na serwerze. Pozostaw to pole puste jeeli Twój sklep jest
zainstalowany w katalogu gównym. Na przykad, jeeli Twój sklep jest dostpny pod adresem URL www.mojastrona.pl/buty/, musisz wstawi
/buty/ w tym polu.
Wirtualny URL. Moesz sprawi, e sklep bdzie transparentnie dostpny dla klientów korzystajc z tej opcji: za pomoc mocy drzemicej w
przepisywaniu adresów URL, moesz wywietla Twój sklep bez koniecznoci tworzenia podkatalogu. Oczywicie funkcja przepisywania,
musi by wczona najpierw w PrestaShopie (patrz strona Preferencje->SEO & URL). Na przykad: /buty/. Pamitaj o tym, e dziaa to
wycznie dla podkatalogów, ale nie dla subdomen.
Ostateczny adres URL. Pokazuje Ci, jak powysze ustawienia okrel finalny adres URL sklepu.

