CMS - Ustawienia
CMS - Ustawienia
PrestaShop pozwala Ci na proste tworzenie zawartoci stron za pomoc narzdzia CMS/ Strony
utworzone w ten sposób bd dostpne dla klientów w bloku "Informacyjnym" na Twojej stronie gównej i w
menu strony. Moesz doda stron CMS do górnego menu korzystajc z moduu "Górnego menu"(,który
moesz skonfigurowa na stronie "Moduy").
Strona CMS przedstawia wszystkie strony , które zostay utworzone w Twoim sklepie dla aktualnie
wybranej kategorii (domylnie strona gówna jest jedyn kategori).

Nie zapomnij stworzy kadej strony w kadym z jzyków Twojego sklepu, nacinij na menu
rozwijane okrelajce jzyk, aby zmieni jzyk.
Tworzenie nowej kategorii CMS

Nacinij przycisk "Dodaj nowy", aby doda now kategori, a waciwie, podkategori katalogu gównego
"Home", moesz utworzy tyle kategorii, ile potrzebujesz.

Formularz jest do prosty:
Nazwa. Powinna by jasna i krótka
Wywietlane. Okrel, czy kategoria i strony s dostpne publicznie, czy ukryte.
Nadrzdna kategoria CMS. Kategoria, pod która nowa kategoria ma by umieszczona. Domylnie to kategoria "gówna", moesz mie nieograniczon
liczb podkategorii.
Opis. Wypenij to we wszystkich jzykach, poniewa niektóre szablonu mog wywietla t informacj klientom.
Meta-tytu. Nazwa kategorie wywietlana w przegldarce.
Opis meta. Opis uywany do opisania zawartoci dla wyszukiwarek internetowych
Meta keywords. Used by search engines to understand what type of information the category is composed of.
Przyjazny adres URL. Uatwia wyszukiwarkom indeksowanie zawartoci strony, a Twoim klientom zrozumienie, co znajd w danej kategorii. Pole
zostanie automatycznie wypenione, kiedy podasz nazw kategorii, ale nadal moesz je zmodyfikowa rcznie.

Kiedy zachowasz kategori, PrestaShop przeniesie Ci do poprzedniej strony z tabel, tym razem jednak
wykorzystujc stworzon kategori jako baz. Dlatego nie zobaczysz tutaj adnej podkategorii ani podstron,
dopóki ich nie utworzysz.
Aby przej do kategorii gównej, nacinij na "Gówn" w ciece aktualnej kategorii. Moesz nastpnie
modyfikowa strony z katalogu gównego i przenosi je do nowej kategorii, jeli chcesz.
Aby utworzy podkategori, po prostu zmie kategori z opcji "Gówna" na inn kategori gówn pod
któr chcesz utworzy kategori.
Tworzenie nowej strony CMS

Nacinij "Dodaj nowy", aby wywietli formularz:

Kategoria CMS. Domylnie to kategoria gówna Twojego sklepu; Jeli chcesz umieci j gdzie indziej, to musisz najpierw stworzy t kategori.
Meta tytu. Nazwa strony, jaka wywietli si w przegldarce.
Opis Meta. Opis uywany do opisania zawartoci dla wyszukiwarek internetowych
Sowa kluczowe meta. Wykorzystywane przez wyszukiwarki dla zrozumienia typu informacji, z których skada si kategoria.
Przyjazny adres URL. Uatwia wyszukiwarkom indeksowanie zawartoci strony, a Twoim klientom zrozumienie, co znajd w danej kategorii. Pole
zostanie automatycznie wypenione, kiedy podasz nazw kategorii, ale nadal moesz je zmodyfikowa rcznie.
Zawarto strony. To edytor za pomoc którego stworzysz zawarto strony, moesz umieci dowolny tekst, lub zdjcie, a nawet video.
Indeksacja w wyszukiwarkach. Okrel czy chcesz, aby wyszukiwarki rejestroway t stron, czy nie.
Wywietlane. Moesz wybra, czy chcesz opublikowa stron i wywietla j uytkownikom, czy moe chcesz pozostawi j ukryt, aby dokona na niej
odpowiednich zmian i poprawek.

Gdy wypenisz wszystkie pola, moesz zapisa stron, albo nacisn "Zapisz i podejrzyj", aby zachowa stron
i automatycznie j wywietli, aby zobaczy jej wygld.

