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Strona ta zawiera ogólne funkcje i ustawienia dotyczce pracy PrestaShopa, zawiera ona 4 czci:
Ogólny

Ogólne ustawienia:

Automatycznie sprawdzaj aktualizacje moduów. Moesz wczy opcj regularnego sprawdzania nowych wersji moduów na stronie Addons. Jeli
bdziesz z tego korzysta, przy module wymagajcym aktualizacji pojawi si informacja "Aktualizuj"
Sprawd adres IP cookie. To dodatkowa opcja bezpieczestwa, moesz wczy sprawdzanie, czy klient czy si z IP zachowanego w cookie
(ciasteczku) jego przegldarki.
Okres wanoci plików cookie Front Office. Domylnie okres wanoci ciasteczka PrestaShopa wynosi: 480 godzin (20 dni). Jeli uwaasz, e Twoje
bezpieczestwo tego wymaga, moesz skróci ten okres.
Okres wanoci plików cookie Back Office. Domylnie okres wanoci ciasteczka PrestaShopa wynosi: 480 godzin (20 dni). Jeli uwaasz, e Twoje
bezpieczestwo tego wymaga, moesz skróci ten okres.

Limit wielkoci wysyanych danych

Ta cz pomoe Ci okreli dopuszczalne limity danych przesyanych, przez Ciebie i Twoich
wspópracowników (nie od klientów!).

S trzy moliwe opcje, jedna ogólna i 2 szczegóowe.
Maksymalny rozmiar zacznika. Domylna warto jest pobierana z ustawie serwera, ale moesz j obniy w razie potrzeby.
Maksymalny rozmiar dla pobieranego produktu. Jeli sprzedajesz produkty wirtualne (usugi albo produkty, które mona pobra), ten limit moe
ograniczy rozmiar pliku, który Twój zespól moe przesa - w wyniki czego take ograniczony jest limit wielkoci produktu. Zaplanuj ten rozmiar
zawczasu, aby nie blokowa niepotrzebnie Twój zespó póniej.
Maksymalny rozmiar zdjcia produktu. Podobnie jak w poprzednim punkcie. Moesz utworzy limit na wielko przesyanego zdjcia. To moe te suy
jako przypomnienie, e naley redukowa rozmiar zdjcia przed przesaniem, poniewa ich rozmiar moe mie wpyw na prdko strony (czas adowania
pliku z serwera) oraz kwestie zwizane z utrzymaniem przepustowoci strony.

Pomoc

Aby pomóc Ci w codziennym korzystaniu z PrestaShop, druyna deweloperów dodaa wiele porad i
informacji pomocniczych w ramach interfejsu.

Okienka pomocy dla Back Office. Moesz okreli, czy chcesz, aby informacje dodatkowe pojawiajce si w panelu administracyjnym, byy nadal
widoczne.

Powiadomienia

Powiadomienia to te mae znaczki wraz z numerami widoczne na kadej stronie back-office, na prawo
od nazwy sklepu. Liczba w dymku okrela ilo nowych akcji powizanych z nimi od ostatniego razu, gdy
na nie nacisne.

Moesz okreli otrzymywanie ich dla wybranych typów danych:
Poka powiadomienia o nowych zamówieniach. Nacinicie przycisku koszyka, wywietla list nowych zamówie wraz podstawowymi informacjami
dotyczcymi transakcji wraz z bezporednim linkiem do strony zamówienia.
Poka powiadomienia o nowych klientach. Wywietla list nowych klientów, którzy zarejestrowali si w sklepie ostatnio.
Poka powiadomienia o nowych wiadomociach. Wywietla ostatnie wiadomoci od klientów wysane za pomoc formularza dostpnego na stronie.

