Kontakty
Twoje kontakty
Dla uatwienia kontaktu z klientami moesz stworzy wiele dziaów kontaktowych, np. serwis obsugi
klienta, serwis techniczny, serwis sprzeday itp. Ta funkcjonalno pozwala uytkownikom w zalenoci od
ich potrzeb na bezporedni kontakt z waciw osob.
Tworzenie nowych dziaów do kontaktu

Aby wiadomoci zostay poprawnie wysane do waciwych odbiorców, musisz skonfigurowa kontakty w
swoim e-sklepie.
Strona “Kontakty” w menu “Klienci” przedstawia list istniejcych kontaktów.

Kliknij na “Dodaj”, aby przej do formularza kontaktowego:
Tytu. Nazwa kontaktu: albo nazwisko osoby, albo nazwa serwisu. Moesz równie zdecydowa si na uycie frazy, np. takiej jak “Mam problem z
moim zamówieniem”, “Chc zwróci produkt”, “Chc zosta partnerem”.
Adres e-mail. Adres ten moe by taki sam (podobnie jak inne dane kontaktowe). W sytuacji, gdy nie masz pracowników, kady kontakt moe zosta
przypisany do tego samego adresu e-mail. Klienci nie dowiedz si o tym, jednake posiadanie wielu kontaktów moe pomóc Ci w budowaniu
zaufania do Twojego e-sklepu.
Zapisywanie wiadomoci? Wybierz, czy wiadomoci powinny zosta zapisywane w narzdziu zarzdzania obsug klienta, czy te powinny by wysyane
za porednictwem e-mail. Jeli ta opcja jest wyczona, PrestaShop nie pomoe Ci w zarzdzaniu wiadomociami dla tego kontaktu. Moe si to okaza
przydatne dla takiego kontaktu, jak “Chc zosta partnerem”, poniewa by moe bdziesz wola, aby te wiadomoci przychodziy bezporednio na Twoj
skrzynk pocztow (bez moliwoci przeczytania przez pracowników).
Opis. Krótki, zajmujcy nie wicej ni jedn lini, tak jak jest on wywietlany klientowi w formularzu kontaktowym.

W jaki sposób klienci mog si z Tob skontaktowa

Aby skontaktowa si z waciw ekip pracowników, klient musi klikn na link “Kontakt z nami” znajdujcy si u
góry albo u dou strony. Po klikniciu otworzy si formularz kontaktowy.

Klient ma moliwo wyboru serwisu, z którym chce si skontaktowa. Aby wysa poprawnie wiadomo, naley
wprowadzi adres e-mail i tre wiadomoci. Rozwijane menu pozwoli mu na wskazanie zamówienia, a
take produktu, którego jego wiadomo dotyczy.

