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Zarzdzanie przewonikami
Musisz zarejestrowa przewoników w swoim PrestaShop – naley wyranie wskaza, kto bdzie dostarcza
Twoje produkty. To moesz by tylko Ty i Twój sklep (jeli np. sprzedajesz jedynie produkty do pobrania
lub dziaasz wycznie lokalnie), lecz jeli tylko wysyasz paczki, stosujc znaczki i korzystajc z usug osób
trzecich, jak lokalny urzd pocztowy, FedEx, UPS itd., musisz mie dodane szczegóy o nich do bazy
danych Twojego sklepu. To umoliwi Twoim klientom lepszy wybór przewonika, oparty na podstawie ich
zakresów dostaw, opat i terminów.
Strona „Przewonicy” zawiera list wszystkich Twoich dotychczasowych przewoników. Z tego miejsca
moesz bezporednio zmienia ich status, wskaza, czy sposób dostawy jest bezpatny, czy nie i zmieni ich
statusu, gdy wywietlaj si klientom.

Domylnie masz dwóch przewoników w Twojej bazie danych:
Twój wasny sklep: Pod tym kryje si Twój fizyczny sklep, do którego klienci mog przyj i wybra samodzielnie produkty. Zakres cenowy i wagowy nie
jest tam ustawiony.
„Mój przewonik”: To przykadowy przewonik, który nie powinien by wykorzystywany, gdy sklep ju funkcjonuje. Posiada jeden zakres cenowy (od
$0 do $10000) i jeden wagowy (od 0 kg do 10000 kg).

Do Ciebie naley usunicie tych domylnych przewoników i dodanie nowych dla Twoich klientów. W
najgorszym wypadku powiniene edytowa nazw „Mój przewonik” i zastpi jego dane informacjami o
rzeczywistym przewoniku: nazw, danymi oraz zakresami. Szczerze zalecamy usunicie „Mojego
przewonika” i skorzystanie z dostpnego moduu dostawców w celu zarejestrowania wspópracujcego z
Tob dostawcy.
Nowych przewoników dodaje si, klikajc na przycisk „Dodaj nowy sposób dostawy”. Otwiera to now
stron z dwiema opcjami:
Uyj jednego z rekomendowanych przez nas moduów dostaw. Jest wysoce zalecane, aby zarejestrowa przewoników, instalujc modu
dostawców: to znacznie przyspieszy proces, a ustawienia bd bardziej precyzyjne.
Dodaj nowy sposób dostawy. Jeli zarówno wród wbudowanych moduów, jak i w sklepie PrestaShop Addons nie moesz odnale moduu
odpowiadajcego dostawcy, z którym wspópracujesz, wówczas powiniene zarejestrowa przewonika samodzielnie, stosujc „Kreator dostawców”.
Kliknij przycisk „Dodaj nowy sposób dostawy”, by uruchomi to narzdzie.

Pojawia si nowy ekran, który dodany zosta w wersji 1.6.0.7 PrestaShop. Pomoe Ci w podjciu decyzji,
czy mona zainstalowa modu dostawy, czy te musisz skonfigurowa wasnego dostawc, uywajc Kreatora
Dostawców.
Tworzenie nowego przewonika przy uyciu Kreatora Dostawców

Ta sekcja suy wprowadzeniu nowego dostawcy, od A do Z, przy pomocy Kreatora Dostawców. Moesz
utworzy tu tak wielu przewoników, ilu potrzebujesz. Jeli jeden przewodnik oferuje róne usugi
transportowe, powiniene wprowadzi wielu dostawców i nada im róne nazwy.
Wiele szczegóów wymaganych w formularzu PrestaShop powinno by dostarczonych przez Twoich
przewoników, kiedy utworzye u nich konto lub podpisae z nimi umow. Skontaktuj si z nimi, aby upewni
si, e wszystko zostao poprawnie skonfigurowane.
Aby utworzy nowego przewonika, kliknij przycisk „Dodaj nowy sposób dostawy” w zakadce
„Przewonicy”. Spowoduje to otwarcie pierwszego widoku Kreatora Dostawców.
Widok 1: Ustawienia ogólne

To miejsce, w którym naley opisa przewonika, podajc informacje, których klient bdzie potrzebowa w
celu rozpoznania i wyboru preferowanego dostawcy.

Przeanalizujmy wszystkie informacje, które naley wprowadzi:
Nazwa dostawcy. Wywietla si publicznie, wic naley uy oficjalnej nazwy. Jeli jeden przewonik wiadczy wiele usug dostawy, moesz odróni je,
posugujc si odmiennymi nazwami.
Moesz doda take opis usugi, wpisujc np. „PrestaShop – 500 kg i wicej”.
Czas dorczenia. Szacowany czas potrzebny na dostarczenie Twoich produktów, napisany jasnym jzykiem. Ta informacja wywietlana jest
klientom podczas skadania zamówienia. Pomoe im wybra przewonika na podstawie czasu oczekiwania na przesyk. Klienci czsto skonni s zapaci
wicej, by otrzyma przesyk szybciej.
Naley wypeni to pole we wszystkich dostpnych jzykach, szczególnie domylnym.
Klasa prdkoci. Poniewa pole „Czas dostarczenia” moe zawiera dowolny tekst, nie mona go stosowa do porównywania usug przewoników. Opcja
„Klasa prdkoci” pozwoli Tobie nada przewonikowi klas, od 0 (bardzo wolno) do 9 (bardzo szybko). To narzdzie suy nastpnie sortowaniu
przewoników pod wzgldem ich klasy prdkoci i pozwala klientom na wybór jednego z nich.L
Logo. Posiadanie logo uatwia klientom przegldanie rónych przewoników. PrestaShop zmieni rozmiar obrazu po to, by pasowa do formularza.
Logo pojawi si w kadym widoku kreatora dostawców, by przypomnie, który przewonik jest wanie tworzony/edytowany.
URL ledzenia. To pole naley wypeni URL dostarczanym przez Twojego dostawc (jeli taki istnieje). Na przykad poczta francuska (La Poste)
oferuje nastpujcy URL: http://www.colissimo.fr/portail_colissimo/suivreResultat.do?parcelnumber=@. Gdy klient zakoczy zakupy, otrzyma ten
URL, ale znak „@” zastpiony bdzie numerem przesyki nadanym przez przewonika, co sprawi, e po klikniciu linka bdzie mona zobaczy, na jakim
etapie jest dostawa.

Nacinij „Nastpny”, by przej do drugiego widoku.
Widok 2: Lokalizacje wysyek i koszty

Widok ten zawiera kilka ustawie:
Dodaj koszty obsugi. Umoliwia wyczenie lub wczenie kosztów wysyki i obsugi do ceny przewonika
Darmowa wysyka. Jeli opcja jest wczona, nie mona okreli ceny wysyki. Jeli opcja jest wyczona, bdzie mona edytowa zakresy i koszty dla
poszczególnych pastw w poniszym formularzu.
Rozliczenie. Podczas rozliczania klienta PrestaShop moe stosowa jedn z dwóch moliwoci, które musisz okreli w zalenoci od sposobu, w jaki
przewonik obsuguje rozliczenia (zapoznaj si z jego dokumentacj na ten temat):
Wedug ceny cakowitej. Rozliczenie zaley od cakowitej ceny zamówienia.
Wedug wagi cakowitej. Rozliczenie zaley od cakowitej wagi zamówienia.
Podatek. Wskazuje, czy przewonik wymaga lokalnego podatku w celu dostarczenia przesyki, a jeli tak to jakiego. Podatek musi by ju ustawiony
w PrestaShop (mona to zrobi na stronie „Podatki” w menu „Lokalizacja”).
Wyniki poza zakresem. W przypadku, gdy wybrany przewonik nie okreli kosztu wysyki dla wymaganej strefy lub wagi, mona wskaza, jak
PrestaShop powinien zareagowa. Masz dwie moliwoci:
Zastosuj koszty najszerzej zdefiniowanego przedziau. PrestaShop wybierze najbardziej kosztowny zakres i zastosuje jego warunki.
Wycz sposób dostawy. PrestaShop nie zaproponuje tego dostawcy, poniewa prawdopodobnie nie jest w stanie dostarczy tego
zamówienia.

Czas na wany punkt: tworzenie zakresu dostawy. To bardzo wany krok, poniewa PrestaShop
potrzebuje tych informacji dla zaprezentowania klientowi dostawcy, który dostarczy zamówion paczk.
W rzeczywistoci, zalenie od cakowitej ceny lub wagi zamówienia, niektóre sposoby dostawy nie bd
dostpne, podczas gdy inne wywietlane bd dla okrelonych wartoci. Naley wic wypeni te zakresy bardzo
dokadnie, posugujc si dokumentacj otrzyman od przewoników.
W tym miejscu Kreator Dostawców ma najwikszy sens. Tutaj mona stworzy zakresy cenowe i wagowe
(zalenie od wyboru opcji rozliczenia), jeden po drugim, nakadajc Twoje ceny dla kadej ze stref.

Stworzenie kadego zakresu wymaga kilku kroków:
1.

Ustaw dolne i górne granice tworzonego zakresu. Zalenie od wybranego sposobu rozliczenia
dla górnego limitu zakresu pojawi si albo informacja „zostanie zastosowane, kiedy cena jest”,
albo „zostanie zastosowane, kiedy jest waga”.
Naley zauway, e dolna granica obejmuje wpisan liczb (>=), podczas gdy górna granica
nie obejmuje wpisanej liczby (<). Oznacza to, e górny limit zakresu moe mie t sam warto,
co dolna granica kolejnego zakresu, poniewa nie bd na siebie zachodzi.

2. Uzupenij ceny. Jak tylko górna i dolna granica zostan wpisane, PrestaShop umoliwi edycj pola „Wszystkie”. To pole specjalne: jakkolwiek warto
w nim wpiszesz, zostanie skopiowana do pól wszystkich dostpnych sfer geograficznych, bez adnych czynnoci z Twojej strony. Nastpnie moesz
edytowa warto dla kadej strefy z osobna.
Zaznacz pole wyboru dla kadej strefy, do której przewonik dostarcza przesyk w danym zakresie. Jeli przewonik nie dostarcza przesyek w danej
strefie geograficznej dla tego konkretnego zasigu, naley pamita o odznaczeniu tego pola.
3. Stwórz zakres. Kliknij przycisk „Dodaj nowy zakres”. PrestaShop doda kolejn kolumn z polami stref. Zacznij ponownie od ustalania dolnej i górnej
granicy zakresu, a potem uzupeniania cen dla stref geograficznych.

Jednostki masy i ceny s domylne dla PrestaShop. Moesz zmieni je na stronie „Lokalizacja” w
menu „Lokalizacja”.
Kliknij przycisk „Nastpny”, by przej do trzeciego widoku.
Widok 3: Rozmiar, waga i dostpno dla grup

Ten widok zawiera dwa zbiory opcji:
Maksymalna wysoko/szeroko/gboko/waga paczki. W tym miejscu mona wskaza minimaln i maksymaln wysoko i szeroko paczki, które s
kluczowym elementem przy wyborze dostawcy. Zalet jest uycie takich jednostek miar i wag, jak te okrelone w menu „Lokalizacja” na stronie
„Lokalizacja”.
Dostp grupowy. Moesz chcie, aby tylko pewne grupy uytkowników mogy korzysta z dostawcy. Temu suy ta opcja.

Kliknij przycisk „Nastpny”, by przej do czwartego, ostatniego, widoku.
Widok 4: Podsumowanie

Ostatni widok umoliwia przegld Twoich ustawie dla danego przewonika.
Jeli które z nich s niewaciwe, moesz wróci do dowolnego z poprzednich widoków albo uywajc
przycisku „Poprzedni”, albo bezporednio klikajc w zakadk panelu.
Jeli chcesz zapisa tego przewonika na razie w formie szkicu, a wróci do niego w póniejszym czasie,
wycz przewonika, klikajc w przycisk „Nie”, znajdujcy si przy opcji „Wczony”, u dou tego widoku. W
kadym przypadku kliknij przycisk „Zakocz”, by zachowa swoj prac i stworzy przewonika.
Uywajc PrestaShop w trybie multisklepu, dostpny jest inny widok, a kolejno widoków troch si
zmienia:
1.
2.
3.
4.
5.

Ustawienia ogólne
Multisklep
Miejsca i koszty wysyki
Rozmiar, waga, dostpno dla grup
Podsumowanie

Wszystkie panele funkcjonuj tak, jak opisano powyej. Nowy, „Multisklep”, umoliwia ograniczenie
danego przewonika, dla wybranych sklepów.
Dodawanie przewonika za pomoc moduu dostaw

PrestaShop wyposaony zosta w szereg bezpatnych moduów, poród których mona znale kilka moduów
dostawców, które moesz zainstalowa od razu dla najwikszych przewoników midzynarodowych i
krajowych.
Dostpni przewonicy zale od pocztkowych ustawie Twojego sklepu: jeli ustawie lokalizacj
swojego sklepu we Francji, nie otrzymasz tych moduów, które byyby dla Ciebie dostpne, gdyby
lokalizacj sklepu ustawi na USA.

Na ekranie z przyciskiem „Dodaj nowego przewonika” mona wybra pomidzy stworzeniem przewonika
przy pomocy Kreatora Dostawców lub przy pomocy jednego z polecanych moduów dostaw. Zaleca si,
by rejestrowa przewoników, instalujc modu dostaw: to znacznie przyspieszy cay proces, a ustawienia
bd bardziej precyzyjne.
W zalenoci od moduu moesz albo klikn przycisk „Instaluj” i pozwoli PrestaShop wykona prac, albo klikn
na przycisk koszyka. W tym drugim przypadku zostaniesz przeniesiony do sklepu Addons, w którym
moesz kupi modu. Po zakupieniu moduu mona go zainstalowa i skonfigurowa.

