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Oszacowanie przesyki

Ten modu pozwala klientowi na porównanie ofert dostawy przed dokonaniem finalizacji zakupu.
Wystarczy go zainstalowa a dodatkowe opcje pojawi si w koszyku.
Ten modu jest bardzo prosty w instalacji, wystarczy tylko go zainstalowa aby wywietli go na frontoffice.
Wszyscy dostawcy musz mie dobrze ustawione preferencje patnoci. Sprawd to w profilu
przewoników w menu "Wysyka".
Strona konfiguracji ma tylko jedn opcj "Jak odwiey list przewoników". To pozwoli Ci okreli w jaki sposób
lista przewoników bdzie przedstawiana.
Data Dostawy

Ten modu wywietla przybliony czas dostawy podczas procesu skadania zamówienia.
Konfiguracja skada si z dwóch czci:

Konfiguracji przewonika. Ten modu opiera si na informacjach od Twoich dostawców. Dlatego musisz doda regu dla kadego z przewoników
naciskajc na przycisk "Add a new carrier rule"(Dodaj now regu dla przewonika)
Ustawienia:
Dodatkowy czas kiedy produktu nie ma na stanie. Okrela czas, którego bdzie potrzebowa Twoja firma na sprowadzenia produktu do
magazynu. Przydaje si tylko i wycznie, kiedy klient ma moliwo zakupu produktów niedostpnych na magazynie (moesz uruchomi t opcj w
preferencjach Produktu, cz "Iloci")
Dodatkowy czas na przygotowanie zamówienia. Okrel czas, w którym zamówienie moe zosta przygotowane do wysyki.
Opcja przygotowania. Jeli twój magazyn dziaa równie w weekendy, okrel to tutaj, ten modu wemie to równie pod uwag.
Format daty. Format w jakim jest wywietlana oczekiwana data dostawy. Uywa si tutaj formatu PHP date(): kada litera ma znaczenie,
domylnie "l j F Y" oznacza, e data wywietli si w formacie: "Sobota 21 Stycznia 2012". Moesz zobaczy wszystkie dostpne parametry na: htt
p://www.php.net/manual/en/function.date.php

Dodawanie nowej reguy do przewonika jest do proste:
Przewonik. Wybierz dostawc dla którego chcesz doda zasad, jeli nie jest tutaj wymieniony, to musisz go doda na stronie Wysyka->Przewonicy.
Dostawa pomidzy. Okrel czas dostawy w którym przewonik zobowizuje si dostarczy przesyk. T informacj pobierasz od dostawcy samodzielnie.
Opcje przygotowania. Niektórzy dostawcy przygotowuj paczki w weekendy i wysyaj w poniedziaek rano. Pamitaj, aby to zaznaczy jeli tak jest.

Naley stworzy tyle regu dostawy, ile tylko potrzeba.
Globkurier

Modu wysykowy GlobKurier.pl pomoe Ci zautomatyzowa dostarczanie przesyek. Dziki temu moduowi
bdziesz móg wysya paczki do 80% taniej, ni bezporednio z UPS, DHL. Usuga jest darmowa ! Zaó konto
Po zainstalowaniu modu naley postpowa wedug instrukcji.
ledzenie - strona sklepu

Ten modu uzupenia PrestaShop o integracj programu polecajcego, który umoliwia polecajcym dostp
do ich statystyk
Program polecajcy znajduje si na stroni "Polecajcy" menu Statystyki. Gdy zainstalowae modu
"Tracking - Front office" (ledzenie - strona sklepu), polecajcy mog dotrze do programu za pomoc
odnonika: httt://adrestowjegosklepu.pl/modules/trackingfront/stats.php..
Aby utworzy nowego polecajcego nacinij "Dodaj nowego polecajcego", aby wywietli formularz. Tam
podaj nazw i haso dla polecajcego, a take opaty za kliknicie, zamówienie, oraz procent od sprzeday.
Nacinij w przycisk "poka wicej", albo 'Uzyskaj pomoc", aby dowiedzie si jak skonfigurowa polecajce
adresy URL.
Tryb ekspercki pozwala na korzystanie z wyrae regularnych zamiast penego tekstu adresu URL.
DPD Poland

Modu umoliwia zarzdzanie wysyk zakupionych w sklepie produktów. Z jego pomoc przygotujesz
dokumenty przewozowe jak równie bdziesz móg ledzi losy przesyek.
Po zainstalowaniu moduu naley postpowa wedug instrukcji.

