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Od wersji 1.6.0.11 PrestaShopa kada nowa instalacja posiada domylnie aktywowany modu
OnBoarding. Ten modu zosta stworzony od zera, aby pomóc nowym uytkownikom na szybkie
zapoznanie si z back-officem przeprowadziwszy ich przez prost personalizacj a do uruchomienia
sklepu. Kolejne kroki pokrywaj takie tematy, jak dodawanie produktów do katalogu, konfiguracja metod
patnoci i wybór domylnych opcji dostawy. Wszystko to odbywa si w przyjaznym dla uytkownika panelu.
Jeli ju znasz dobrze back-office PrestaShopa, to powiniene wyczy ten modu:
1. Id na stron Moduy.
2. Odnajd modu "OnBoarding".
3. Wycz go.

Jak dziaa modu
Nie mona przegapi tego moduu: to pierwsza rzecz, któr widzisz na górze kadej strony back-office
przed jej zawartoci.

Od pierwszej chwili mona zrozumie jak dziaa modu: w kilku krokach przeprowadza Ci poprzez
ustawienia i ich opcje.
Naciniecie "Let's start!" aktywuje cay proces, który mona przerwa w dowolnym momencie i dokoczy
póniej. Ten proces jest podzielony pomidzy oknem, które znajduj si u góry stron back-officu, gdzie
znajduj si instrukcje dotyczce kolejnych kroków, a gównym interfejsem strony, gdzie powinno si
wykonywa powysze instrukcje.

Krok 1: Personalizacja twojego sklepu
Pierwszy krok pozwala Ci na spersonalizowanie Twojego sklepu. Mona to uczyni dziki instalacji
nowego szablonu i dodaniu logo Twojego sklepu.

W tle modu przenosi Ci z aktualnej strony na stron ustawie Szablonów. Nacinij ""OK, take me to my
theme", aby ukry okno moduu i pracowa bezporednio nad szablonem: moesz zmieni aktualny szablon
na ten, który jest ju dostpny, albo pobra nowy ze sklepu PrestaShopa: http://addons.prestashop.com/
Po zainstalowaniu i aktywacji nowego szablonu, powiniene spdzi nieco czasu w ustawieniach
Szablonów, aby sprawdzi wszelkie dostpne opcje i upewni si , e s one poustawiane tak, jak chcesz.
Kiedy skoczysz personalizowa sklep, nacinij na przycisk moduu "I'm done, take me to the next step",
aby przej dalej.

Krok 2: Dodawanie produktów do katalogu
Drugi krok przeniesie Ci do serca Twojego sklepu: produktów, które sprzedajesz.

Nacinij "OK, go to my catalog", aby znikno okno moduu. Strona back-office przedstawia obecnie
formularz produktu. Przejd przez dostpne pola oraz zakadki po lewej i nie krpuj si naciska na przycisk
pomocy, aby dowiedzie si wicej o moliwociach, które oferuje PrestaShop.
Utwórz kilka produktów, mog by nieprawdziwe, aby pozna dobrze w jaki sposób funkcjonuje interfejs.
Nastpnie, jeli jeste pewien swojej wiedzy, moesz zacz wprowdza prawdziwe produkty.
Gdy skoczysz je dodawa, nacinij na przycisk "I'm done, take me to the next step", aby przej dalej.

Krok 3: Ustawianie metod patnoci
Trzeci krok jest najwaniejszy: jeli nie ustawisz metod patnoci, to nie otrzymasz pienidzy za sprzedane
produkty!

Nacinij na przycisk "Show me payment methods, aby ukry okno moduu. ostaniesz przeniesiony na
stron ustawie patnoci, gdzie bdzie przedstawionych kilka dostpnych metod.
Te dostpne domylnie, nie wymagaj podania konta, ale miej na uwadze fakt, e wysyka opóni si dopóki
nie potwierdzisz otrzymywania wpaty: przelew bankowy oraz czeki wymagaj rcznego sprawdzenia
patnoci oraz zatwierdzenia zamówienia.
PrestaShop poleca wiele metod patnoci, które przedstawiaj moduy, które mona zainstalowa. Te, które
si tam znajduj, s bezpieczne, znane i wspierane przez PrestaShopa. Zale one równie od tego, gdzie
jest zainstalowany Twój sklep: amerykaski sprzedawca nie bdzie mia tych samych metod dostpnych,
co polski. Wybierz te, gdzie masz ju konto, albo te, z którymi chcesz pracowa i skonfiguruj modu
podajc informacje o koncie. Moesz mie tyle metod patnoci, ile potrzebujesz.
Poniej tej sekcji, moesz okreli ograniczenia dotyczce patnoci na podstawie walut, grup klientów i
krajów. Dokonaj przemylanego wyboru, poniewa te restrykcje mog uniemoliwi klientom skorzystanie z
pewnych metod patnoci, albo w ogóle uniemoliwi zakup!
Gdy skoczysz, nacinij na przycisk "I'm done, take me to the next step", aby przej dalej

Krok 4: Ustawianie metod wysyki
Czwarty krok jest take bardzo wany: jeli nie okrelisz opcji wysyki, to klienci nie bd mogli zapaci Ci za
koszty przesyki. Jeli sprzedajesz wycznie produkty wirtualne (PDF etc), to nie ma potrzeby
wprowadzania tych danych, ale jeli sprzedajesz prawdziwe produkty, to musisz okreli swoich
przewoników.

Nacinij na przycisk "Let's see about shipping", aby schowa okno moduu. Zostaniesz przeniesiony na
stron ustawie przewoników. Da Ci ona dwie moliwoci: dodanie rczne przewonika, albo instalacj moduu
przewonika.
Jeli sprzedajesz wycznie produkty wirtualne, nacinij "Skip Tutorial"
Dodawanie nowego przewonika odbywa si za pomoc wygodnego formularza, który pomoe Ci wszystko
poustawia poczwszy od nazwy, miejsc dostawy po wag, rozmiary i koszty.
Moesz preferowa szybsz metod w postaci instalacji odpowiedniego modu. Kilka znajduje si domylnie
na stronie gównej, ale znajdziesz wicej na stronie "Moduy". Zainstaluj tego, z którym masz podpisan
umow i skonfiguruj modu wprowadzajc odpowiednie informacje.
Gdy skoczysz, nacinij na przycisk "I'm done, take me to the next step", aby przej dalej

Gotowe!
To niemal wszystko!

Przeszede przez najwaniejsze kroki konfiguracji Twojego sklepu. Istnieje wiele innych, ale te s
niezbdne w sprzeday internetowej.
Naciskajc "Launch" zakoczysz dziaanie instrukcji moduu i otrzymasz informacj o rakiecie wznoszcej si
u niebu.
Zanim wyczysz tryb konserwacji sklepu i udostpnisz go wszystkim na Internecie, moesz chcie si
powstrzyma na chwil i sprawdzi pozostae ustawienia back-office, upewniajc si, e wszystko jest tak, jak
naley. Jeli tak, to nie naciskaj na przycisk "Launch", tylko nacinij na krzyyk, który zamknie okno moduu.
Gdy wszystko ju poustawiasz, id na stron ustawie konserwacji i uruchom swój sklep. Gotowe!
Powodzenia w Twoich podbojach sieci! Rozpocznij je za pomoc ostatniego okna tego moduu ogaszajc
w mediach spoecznociowych uruchomienie Twojego sklepu.

Gdy skoczysz, modu nie pojawi si wicej w Twoim back-office.

