Grupy klientów
Grupy klientów
PrestaShop daje moliwo nadania przywilejów Twoim klientom, zapisujc ich do poszczególnych grup.
Zarówno liczba grup klientów, jak i miejsc w nich jest nieograniczona.
Wszystko ustala si na stronie “Grupy” w menu “Klienci”.

Domylnie dostpne s trzy grupy:
Visitor (Odwiedzajcy). Osoby nieposiadajce konta klienta lub osoby nieuwierzytelnione.
Guest (Gocie). Wszystkie osoby, które zoyy zamówienie za porednictwem guest checkout - naley pamita o tym, aby ta opcja bya aktywowana.
Customer (Klienci). Wszystkie osoby, które zaoyy konto w sklepie i zostao ono uwierzytelnione.

Te trzy grupy nie mog zasta usunite.
Aby stworzy inne grupy, kliknij na “Dodaj now grup”. Otworzy si nastpujcy formularz:

Nazwa. Uyj krótkiej i charakterystycznej nazwy.
Rabat procentowy. Rabat, którego chcesz udzieli na wszystkie produkty w sklepie, dla czonków tej grupy. By moe wolisz nie udziela rabatu tutaj,
tylko przej poprzez reguy koszyka. Aby dowiedzie si wicej o zasadach koszyka, przeczytaj kolejny rozdzia tego przewodnika "Tworzenie regu
cenowych oraz rabatów".
Sposób wywietlania cen. PrestaShop jest czsto wykorzystywany w sektorze B2B (Business to Business). Moesz stworzy grup klientów, którzy
mog kupowa bez podatku VAT. Rozwijana lista pozwala Ci wybra, czy wywietlane ceny bd brutto czy netto.
Poka ceny. Domylnie wszyscy uytkownicy sklepu mog zobaczy ceny. Aby zmieni te ustawienia, przejd na stron “Klienci” -> “Grupy” i przy
wybranej z grup, w kolumnie “Poka ceny” zmie zielony znacznik na czerwony krzyyk.

Po wprowadzeniu wszelkich niezbdnych danych moesz zapisa grup. Jeli chcesz dostosowa j za pomoc
moduu lub kategorii, kliknij na kocu wiersza przycisk “Edytuj”. Wywietli si formularz z dodatkowymi
opcjami:
Rabat kategorii. Kliknij na przycisk “Dodaj rabat kategorii”, aby otworzy nowe okno z list
wszystkich kategorii. Moesz z niej wybra jedn kategori i udzieli okrelonego rabatu, który bdzie
przypisany tylko dla niej.

Zauwa, e:
Tylko ceny produktów, które maj t kategori jako kategori domyln, bd mogy zosta objte rabatem.
Rabat zastosowany do kategorii nie czy si z cakowit obnik, ale j zastpuje.

Moesz doda do grupy klientów tyle kategorii, ile potrzeba - pozwoli Ci to, w zalenoci od
Twojego uznania, na udzielanie tej grupie caego szeregu rónych zniek.
Autoryzowane moduy. Ta sekcja pozwoli Ci na zablokowanie dostpu do niektórych moduów dla czonów grupy. Moesz na przykad sprawi, e
niektórzy klienci nie bd mogli zobaczy bestsellerów lub aktualnych promocji.

Moesz doda klienta do wybranej przez Ciebie grupy, edytujc jego informacje: z poziomu listy klientów
(Menu “Klienci” -> strona “Klienci”). Kliknij na ikon “Edytuj” znajdujc si na kocu wiersza w tabeli z list
klientów. Nastpnie wybierz grup, do której chciaby, aby Twój klient nalea. W przypadku, gdy
przypiszesz mu wicej grup, pamitaj o wskazaniu jego grupy gównej w polu “Domylna grupa klientów”.

