Waluty
Waluty
PrestaShop akceptuje wiele rónych walut. Domylnie jest dostpna tylko jedna waluta: dla Twojego
kraju. Jednake, moesz doda i konfigurowa inne waluty wg potrzeb Twoich klientów. Klienci doceniaj
moliwo wywietlania cen produktów w ich wasnej walucie.

Dwie sekcje na dole strony "Waluty" s bardzo proste, ale bardzo wane, poniewa odnosz si do kursu
wymiany walutowej pomidzy dwiema walutami. Kurs wymiany walut zmienia si codzinnie, nie raz w
sposób dramatyczny w zalenoci od biecych wydarze, a twój sklep powinien by aktualizowany do
najwieszych wartoci.

Aby zmieni domyln walut, musisz uda si na stron "Lokalizacja" w menu "Lokalizacja", i wybra
opcj "Domylna waluta" w czci Konfiguracji. Jeli waluta, której chcesz uy, nie jest dostpna,
musisz zaimportowa walut z kraju, który z niej korzysta za pomoc Importu paczki lokalizacyjnej
dostpnej na tej samej stronie.
Aktualizacja kursu wymiany walut

W PrestaShopie istniej dwa sposoby aktualizacji kursu wymiany walut:
Rcznie. W sekcji "Kursy wymiany" nacinij na "Aktualizuj kurs wymiany". To pobierze plik z aktualizacj z serwera PrestaShop.com.
Automatycznie. Ta metoda jest rekomendowana. Zamiast naciska przycisk "Aktualizuj kurs wymiany" raz dziennie, moesz stworzy zadanie
Cron, który wywoa aktualizacj pliku tak czsto, jak bdzie to potrzebne. Aby to zrobi, wykorzystaj podany adres URL w pliku crontab, aby aktywowa
automatyczn aktualizacj. Jeli nie znasz Crona i Crontab, skontaktuj si z Twoim dostawc usug.

Zwró uwag, e kursy walut s takie jakie s: PrestaShop stara si uwaa na podawanie
prawidowych wartoci w pliku, ale mog si one delikatnie róni od aktualnych, dzieje si to dlatego
e kursy potrafi zmienia si bardzo szybko w krótkich przedziaach czasowych.
Dodawanie nowej waluty

Najprostszym sposobem, aby doda walut jest zaimportowanie paczki lokalizacyjnej. Mona to zrobi na
stronie "Lokalizacja" w menu "Lokalizacja", i wybra opcj "Domylna waluta" w czci Konfiguracji. Jeli
waluta, której chcesz uy, nie jest dostpna, musisz zaimportowa walut z kraju, który z niej korzysta za
pomoc Importu paczki lokalizacyjnej dostpnej na tej samej stronie. W takim przypadku moesz
skorzysta z formularza kreacji.

Nazwa waluty. Nazwa powinna by znajoma i rozpoznawalna, najlepiej w jzyku, kraju który korzysta z danej waluty.
Kod ISO. Kod ISO 4217 skada si z trzech liter, wicej na ten temat znajdziesz na Wikipedii: http://pl.wikipedia.org/wiki/ISO_4217.
Kod numeryczny ISO. Kod ISO 4217, który skada si z 3 cyfr.
Symbol. Symbol waluty, jeli takowy posiada, patrz Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Currency_sign.

Kurs Waluty. Jest to kurs zdefiniowany wedug domylnej waluty Twojego sklepu. Na przykad, jeli domyln walut jest Euro, a aktualn jest dolar, to
podaj "1.31" poniewa aktualnie tyle jest wart dolar w stosunku do euro. Moesz skorzysta w celu obliczania tego konwertera: http://www.xe.com
/ucc/.
Format waluty.Okrel w jaki sposób chcesz, aby cena bya wywietlana. X oznacza symbol waluty. masz pi moliwoci.
Czci dziesitne. Moesz okreli, czy Twój sklep powinien wywietla czci dziesitne. Podczas gdy moesz wybra zaokrglenie wszystkich cen, podczas
gdy rabaty i kombinacje produktów bd posiaday czci dziesitne. Moesz powstrzyma to za pomoc tej opcji.
Odstpy. Po wybraniu formatowania waluty, moesz okreli, czy chcesz wywietla odstp pomidzy wartoci a symbolem waluty.
Wcz. Kada waluta moe by wyczona w kadej chwili. Albo w trybie edycji, albo w tabeli na stronie walut.

