Twoi klienci
Twoi klienci
Pierwsza strona menu “Klienci” przedstawia list wszystkich zapisanych uytkowników sklepu.

Lista ta pozwala na globalny podgld wszystkich klientów, z uwzgldnieniem szczegóów, które przydadz
Ci si przy sortowaniu lub wyszukiwaniu kont uytkowników:
Zwrot grzecznociowy. Klienci mog wskaza swój zwrot grzecznociowy (z uwzgldnieniem rodzaju gramatycznego oraz liczby) i przez to pomóc Ci
lepiej spersonalizowa uytkowanie przez nich Twojego sklepu. Domylnie istniej dwa zwroty grzecznociowe "Pan" i "Pani", ale moesz tworzy wasne
w zakadce "Tytuy" w menu "Klienci".
Wiek. Znajc wiek klientów, mona lepiej okreli ich potrzeby. Dziki tej informacji bdzie mona proponowa produkty, które wydaj si waciwe dla
okrelonego przedziau wiekowego.
Aktywne konta. Wskazuje, czy konto jest aktywne czy te nie. Moesz wyczy konto, klikajc na zielony przycisk "Tak".
Newsletter. Wskazuje, czy klient zapisa si do Twojego newslettera. Moesz go usun z listy newslettera, klikajc na zielony przycisk "Tak".
Zgody. Wskazuj, czy klient wyraa zgod na otrzymywanie oferty handlowej od Twoich partnerów. Moesz go usun z listy mailingowej, klikajc na
zielone "Tak". Nie zapisuj klientów do list ofertowych bez ich zgody, gdy wiadomoci te mog zosta uznane za spam.
Data rejestracji i ostatniego logowania do konta mog by przydatne podczas sortowania kont uytkowników.
Dziaania. Moesz edytowa konto uytkownika, w prosty sposób zobaczy jego dane (w tym wiadomoci, zamówienia, adres, kupony rabatowe itp.)
lub usun je bezpowrotnie.

W chwili pierwszej instalacji, która zawiera przykadowe dane, PrestaShop tworzy domylnego
uytkownika o nazwie John Doe.
Moesz go uywa w celu przetestowania rónych funkcjonalnoci Twojego sklepu. Dziki niemu
zobaczysz równie swój sklep oczami zwykego uytkownika.
Aby zalogowa si do sklepu jako John Doe, uyj nastpujcych danych:
adres e-mail: pub@prestashop.com
haso: 123456789

Przed udostpnieniem Twojego sklepu prawdziwym klientom, upewnij si, e usune
domylnego klienta (John Doe) lub przynajmniej zmienie jego login i haso! Jeeli tego nie
zrobisz, zoliwi uytkownicy mogliby si nimi posuy w celu skadania faszywych zamówie lub
dokonania innych szkód.
Pod list klientów znajduje si przycisk "Ustaw pola wymagane w tej sekcji". Otwiera on formularz,
którego moesz uy do wskazania, które pola bazy danych s obowizkowe lub nie, poprzez zaznaczenie
waciwego okienka: w ten sposób moesz zdefiniowa pola "newsletter" lub "optin" jako obowizkowe ju
podczas rejestracji uytkownika w Twoim sklepie.

Moesz eksportowa list klientów za pomoc przycisku "Eksportuj", znajdujcego si na górze.
Moesz równie zaimportowa klientów, uywajc przycisku "Importuj". Bdziesz wtedy potrzebowa pliku
CSV o nastpujcym formacie:
ID;Title;Last name;First Name;Email address;Age;Enabled;News.;Opt.;Registration;Last visit;
2;1;Gorred;Francis;francis@example.com;-;1;0;0;2013-07-04 15:20:02;2013-07-04 15:18:50;
1;1;DOE;John;pub@prestashop.com;43;1;1;1;2013-07-02 17:36:07;2013-07-03 16:04:15;

Wicej informacji znajdziesz na stronie “Import CSV” w menu “Zaawansowane”.
Tworzenie nowego konta uytkownika

Aby samodzielnie stworzy nowego uytkownika, kliknij na przycisk "Dodaj". Otworzy si nastpujcy
formularz:

Wypenij nastpujce pola:
Nazwa kontaktu. Wybierz jeden z dostpnych zwrotów grzecznociowych lub stwórz wasny za pomoc strony "Tytuy" w menu "Klienci".
Imi, nazwisko, adres e-mail. Te informacje s niezbdne: imi i nazwisko jest uywane w e-mailach, które wysya PrestaShop, a adres e-mail jest
uywany przy logowaniu.
Haso. Podaj haso skadajce si z minimum 5 znaków.
Urodziny. Ta informacja moe by przydatna przy wysyaniu e-maili urodzinowych i i informacji o tymczasowych promocjach.
Status (Wczony). Moesz chcie stworzy konto, lecz nie aktywowa go natychmiast.
Newsletter. Moe by uywany poprzez modu "Newsletter", aby regularnie wysya biece informacje do klientów, którzy si do niego zapisali.
Zapisz si. Moe by uywany poprzez moduy w celu regularnego wysyania ofert promocyjnych od Twoich partnerów do klientów, którzy wyrazili na
to zgod. Nie zapisuj klientów do otrzymywania takich wiadomoci bez ich zgody, gdy mog by one uznane za spam.
Dostp grupowy. Tworzenie grup klientów pozwala Ci na przyznawanie im specjalnych promocji. Wiele funkcji PrestaShop moe zosta
zastosowanych tylko do jednej grupy. Wicej informacji na temat grup klientów znajdziesz w sekcji "Grupy" tego rozdziau.

Domylna grupa klientów. Niezalenie od iloci grup, do których naley klient, powinien mie on zawsze przypisan jedn grup gówn.

Jeli Twoimi klientami s gównie firmy, powiniene aktywowa tryb B2B, aby uzyska dodatkowe
opcje: przejd do "Klienci" w menu "Preferencje" i wybierz "Tak" dla opcji "Aktywuj tryb B2B".

Tryb B2B dodaje kilka specyficznych pól waciwych firmom:
Firma. Nazwa firmy.
REGON.
Numer identyfikacyjny.
Strona WWW. Adres strony internetowej firmy.
Dozwolona niespacona kwota. Wysoko niespaconej kwoty dozwolonej dla tej firmy.
Maksymalna ilo dni patnoci. Ustalony termin patnoci faktury.
Ocena ryzyka. Ocena ryzyka dla tej firmy: adne, niskie, rednie, wysokie.

Przegldanie informacji o kliencie

W przypadku, gdy chcesz mie wicej informacji dotyczcych konkretnego klienta, kliknij przycisk
"Zobacz", znajdujcy si na kocu wiersza na licie klientów. Otworzy si nowa strona:

Sekcje tej strony przedstawi Ci kluczowe dane dotyczce wybranego uytkownika:
Informacje na temat klienta, jego imi, nazwisko, e-mail, pe, dat rejestracji, dat ostatniej wizyty.
Informacje dotyczce subskrypcji do newslettera sklepu i subskrypcji do reklam parterów sklepu, wiek, dat ostatniej aktualizacji danych, status
konta (aktywne/nieaktywne).
Prywatne notatki ze strony pracowników sklepu (np. Twoje lub Twojego zespou).
Wiadomo wysana przez uytkownika do pracowników sklepu (poprzez serwis obsugi klienta).
Grupy, do których naley klient.
Podsumowanie zakupów dokonanych przez klienta. Suma wydanych pienidzy, sposób patnoci, status zamówienia. W celu uzyskania wicej
informacji dotyczcych poszczególnych zamówie, kliknij na przycisk “Zobacz" w kolumnie "Akcje".

Lista produktów, które zostay zamówione przez klienta. To midzy innymi ta opcja pozwoli Ci
dowiedzie si, który produkt klient lubi najbardziej i umoliwi np. udzielenie mu rabatu po dziesitym
zamówieniu tego produktu. Klikajc na produkt, zostaniesz odesany do zamówienia, z jakim ten
produkt jest powizany.
Jego adresy.
Dostpne bony/kupony rabatowe.

Koszyki stworzone przez klienta (lecz niekoniecznie zatwierdzone) od czasu rejestracji. Kiedy
klient aktualnie znajduje si na Twojej stronie, jeste w stanie ledzi, jakie produkty dodaje do
koszyka.
Data ostatniego logowania.

Wyszukiwanie klienta

Istniej dwa sposoby wyszukiwania klienta w Twoim sklepie.
Pierwszy sposób polega na wprowadzeniu informacji, które posiadasz w wewntrznej wyszukiwarce,
znajdujcej si na samej górze w panelu administracyjnym. Wybierajc: "wszdzie", "przez nazwisko" lub
"przez adres IP" moesz wyszukiwa w oparciu o:
ID. Numer przypisany klientowi w Twojej bazie danych.
Imi lub nazwisko. Zauwa, e nie moesz wyszukiwa za pomoc kombinacji imienia i nazwiska. Uyj zatem jednej wartoci (albo imienia, albo
nazwiska), gdy w innym przypadku nie da Ci to jakichkolwiek rezultatów.
Adres e-mail.

Adres IP. Moesz wyszukiwa z wykorzystaniem adresu IP, za porednictwem którego klient ostatnio logowa si do sklepu.

Wyniki, jeli takowe s, wywietlaj si w nastpujcy sposób: na licie znajduje si numer ID uytkownika, zwrot
grzecznociowy, adres e-mail, data urodzin, data rejestracji, ilo zamówie i informacja czy konto jest
aktywne. Z tego poziomu masz dostp do penej strony uytkownika lub edycji jego danych.

Drugi sposób polega na przejciu na stron "Klienci" i uyciu listy klientów.

W istocie moesz wypeni pola na górze listy, eby przefiltrowa zawarto pod wzgldem nastpujcych
kryteriów: ID, zwrot grzecznociowy, imi, nazwisko, adres e-mail, wiek, status konta, subskrypcja do
newslettera i do otrzymywania promocji od partnerów, data rejestracji i data ostatniego logowania.
Wybierz i wprowad swoje kryteria, a nastpnie kliknij przycisk "Filtruj", znajdujcy si po prawej stronie
tabeli. Nastpnie moesz posortowa list wedug kilku kolumn.
Kliknij na przycisk "Wyczy", aby powróci do kompletnej listy.

