Uywanie PrestaShop1.6 z WordPress
WordPress jest najczciej uywanym w sieci CMS, i jest szansa, e uywasz go ju na swojej stronie lub
planujesz uywa go na swoim blogu lub zawartoci statycznej obok PrestaShop dla czci e-commerce.
PrestaShop jest w stanie obsugiwa nieograniczon liczb stron statycznych i stron kategorii uywajc
funkcji CMS, ale s sytuacje kiedy blog moe by konieczny, lub po prostu bardziej zaawansowane
funkcje CMS PrestaShop lub jego moduy nie wiadcz. To jest sytuacja kiedy bardziej kompletne
narzdzie jak WordPress moe by przydatne.
E-commerce i CMS: z PrestaShop i WordPress obok siebie, sprawia, e masz wszytko co najlepsze z
dwóch wiatów- tak dugo jak mona je skonfigurowa poprawnie.

Scenariusz
S róne scenariusze, które moesz chcie sprawdzi, w zalenoci od potrzeb i preferencji:
WordPress jest zainstalowany na root URL i PrestaShop na subdomenie/podfolderu.
PrestaShop jest zainstalowany na root URL i WordPress na subdomenie/podfolderu.
PrestaShop i WordPress s instalowane obok siebie.

Powiniene je trzyma oddzielnie
Jeli chcesz je trzyma osobno. to integracja jest prosta: najtrudniejsz rzecz do zrobienia bdzie
posiadanie spójnego motywu dla dwóch aplikacji. Mona albo przystosowa domyslny motyw kadej
aplikacji aby wyglday one na jak najbardziej podobnie do siebie, lub mie projektanta/developera który
zbuduje dwie spójne kompozycje dla obydwu stron. Zauwa, e szablon API PrestaShop uywa swojej
wasnej funkcji wywoywania PHP:
PrestaShop 1.6 Przewodnik Projektanta: http://doc.prestashop.com/display/PS16/Przewodnik+projektanta
Dokumentacja rozwoju szablonu WordPress: https://developer.wordpress.org/themes/getting-started/

Aby zoorientowa si jak moe dziaa motyw kombi PrestaShop-WordPress, sprawd darmowy szablon
Velvet Sky: http://www.smashingmagazine.com/2011/06/26/free-prestashop-and-wordpress-ecommerce-theme-velvet-sky/ (Uwaga: nie jest kompatybilny z PrestaShop 1.6+).

Miksuj do woli
Moesz chcie miesza obydwa motywy. Na przykad moe chcesz zobaczy zawarto WordPress pomidzy
penymi kolumnami treci PrestaShop (nowe produkty, aktualny koszyk, itd). Podobnie moesz chcie eby
twój sklep wywietla linki do treci WordPress. Wszystko to i wicej moe by z kilku dobrze dobranych
wtyczek WordPress i moduach PrestaShop.
Dwie wtyczki WordPress mog by pomocne:
PrestaShop Integrator (http://wordpress.org/plugins/prestashop-integration/) dodaje 3 widety i shortcode do instalacji WordPress:
Integracja PrestaShop widet Hook: Moesz zintegrowa kady z czterech hooków PrestaShop do dowolnych motywów WordPress: Na
górze stron, w bloku lewej kolumny, w bloku prawej kolumny, stopce.
Widet moduu integracji PrestaShop: Moesz wstawi modu PrestaShop w szablonie WordPress, poprzez jeden z hooks PrestaShop.
Integracja widetu Produktów PrestaShop: Wywietli liste produktów doczanych w post WordPress.
[ps_product_list] shortcode: Te hooks sprawiaj, e moliwe jest wywietlanie produktów z kadej kategorii PrestaShop do strony albo
postu WordPress.
Zgodno uytkownika Prestashop (http://wordpress.org/plugins/prestashop-user-compatibility/) twoi uytkownicy PrestaShop maj moliwo logowania
si do WordPress.

Jako alternatyw, moesz uy tych wtyczek WordPress:

WordPress-PrestaShop Sprzeda Krzyowa (http://wordpress.org/plugins/wordpress-prestashop-cross-sales/) zawiera produkty PrestaShop na
twoim post albo pasku bocznym WordPress.
Integracja DeMomentSomTres PrestaShop (http://wordpress.org/plugins/demomentsomtres-prestashop/) integracja treci z PrestaShop do
WordPress z uyciem serwisu internetowego PrestaShop i WordPress shortcodes.

Z drugiej strony, PrestaShop ma dedykowane moduy WordPress (ale wikszo jest patna):
WordPress Sync (http://addons.prestashop.com/pl/495-blog-forum-aktualnosci) pomaga zintegrowa twój blog z twoim sklepem. Moesz importowa
treci i trzyma je obydwie w sync.
WordPress Cart (http://addons.prestashop.com/pl/451-import-eksport-danych) czy twój blog WordPress z twoim sklepem PrestaShop. Wywietla
twój koszyk zakupów i linki do konta uytkownika.
PrestaShop to WordPress (http://addons.prestashop.com/pl/1174-prestashop-to-wordpress.html) umoliwia na wstawienie do szeciu widetów na
swoim blogu WordPress: Koszyk, kategorie, producentów, nowe produkty, promocje i najczciej kupowane.

