Statusy
Statusy
Nadawanie rónych statusów zamówieniom oraz zwrotom nie tylko umoliwia proste zarzdzanie
zamówieniami i zwrotami, ale równie pozwala informowa klientów o statusie ich zamówienia.
Róne statusy s widoczne i edytowalne na stronie "Statusy" w menu "Zamówienia".

Strona wywietla aktualnie zapisane statusy zamówie wraz z:
Ich kolorami: istniejce statusy s oznaczone kolorami, które pozwalaj szybko rozpozna stan realizacji zamówienia.
Ich ikonami.
Ich powizaniami z trzema zachowaniami PrestaShopa:
Czy klient powinien otrzyma e-mail, kiedy zamówieniu nadany zostanie okrelony status?
Czy ten status odnosi si do dostawy?
Czy ten status pozwala klientowi pobra i podejrze wersj PDF faktury zamówienia?
Nazw szablonu e-maila: moesz edytowa te szablony, jzyk po jzyku, na stronie "Tumaczenia" menu "Lokalizacja", w czci modyfikacji tumacze.
Wybierz z listy rozwijanej sekcj "Tumaczenie wiadomoci e-mail", nastpnie szablon, z którego korzystasz i wreszcie oraz okrel jzyk, w którym
chcesz wprowadzi tumaczenie. Potem kliknij na przycisk "Modyfikuj".
Ich ikony akcji: "edycja" i "usu"

Lista statusów zwrotów zawiera mniej informacji, poniewa te statusy s tylko etykietami i nie maj wpywu
na zamówienie.

Tworzenie nowego statusu zamówienia

Moesz utworzy nowy status, naciskajc przycisk "Dodaj nowy status zamówienia" u góry strony. Ta
czynno wywoa poniszy formularz kreacji.

Wypenij formularz:
Nazwa statusu. Najlepiej, gdy bdzie zwiza oraz charakterystyczna.
Ikona. Moesz uy jakiejkolwiek ikony 16*16 pikseli: na przykad tych dostpnych na: http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk/.
Kolor. Powinno si korzysta z kolorów wspógrajcych z obecnymi statusami: Domylne uycie kolorów jest nastpujce:
Czerwony/pomaraczowy: anulowane albo zwrócone zamówienie
Ciemnoczerwony: bd patnoci
Niebieski: zamówienie oczekujce na patno
Jasnozielony: zamówienie opacone
Ciemnozielony: dostarczone zamówienie
Fioletowy: wysane zamówienie
Róowy: zwrócone zamówienie
Opcje:
Zauwa czy zamówienie jest poprawne. Gdy opcja ta jest wczona, wszystkie powizane zamówienia zostaj oznaczone jako opacone, a
system nadaje im ten sam status.
Pozwól klientowi pobra i zobaczy faktur w PDF. Jeli wyczona, wówczas Twoim obowizkiem bdzie wysyanie faktur samodzielnie.

Ukryj ten status zamówienia dla klienta. To pozwala na tworzenie wewntrznych statusów, które su wycznie Tobie i Twoim
pracownikom. Klienci nigdy nie bd mie do nich dostpu.
Wylij e-mail do klienta, kiedy zmieni si status zamówienia. Kiedy wczona, pojawia si menu rozwijane z szablonem wiadomoci do
wyboru.
Ustaw zamówienie jako wysane. Uwaaj, gdy status zamówienia jest oznaczony jako wysane, poniewa wówczas nie bdzie mona
przywróci poprzedniego statusu.
Ustaw zamówienie jako opacone. To samo w tym przypadku: status "opacone" nie pozwala Ci wróci do poprzedniego statusu
zamówienia.
Poka PDF dostawy. Pokazuje plik PDF dostawy.

Tworzenie nowego statusu zwrotu zamówienia

Moesz stworzy nowy status zwrotu, naciskajc przycisk "Dodaj nowy status zwrotu zamówienia".
Wówczas pojawi si formularz:

Zawiera on tylko dwie opcje:
Nazwa statusu. Podaj odpowiedni nazw.
Kolor. Okrel kolor statusu.

Na kocu zachowaj ustawienia.

