Kraje
Pastwa
Podczas instalacji PrestaShop musi zna list wszystkich istniejcych krajów, aby klienci mogli jasno
wskaza, gdzie mieszkaj.
Istnieje okoo 200 krajów na wiecie, ale w PrestaShop jest 244 zarejestrowanych 244. Rónica ta wynika
z faktu, e lista krajów obejmuje regiony zamorskie stanowice cz kraju waciwego.
Na przykad, departamenty francuskie oficjalnie znane jako DOM (Gwadelupa, Martynika, Reunion,
Majotta i Gujana Francuska) obecnie maj równy status z Francj i nosz nazw Francuskiego regionu
metropolitalnego.Podobnie, Alaska i Hawaje nale do USA.
Mimo to, przesyka do Gwadelupy nie jest równoznaczna z przesyk do Francji, jeli ju to tylko dla opat
wysyki.Dlatego te lista krajów w PrestaShop oddziela kraj od kontynentu.

Domylnie wczony jest tylko twój kraj. Jeli chcesz doda inne musisz je wczy je jeden po drugim, w miar
potrzeb klientów. Jeli nie jeste pewien, które z nich naley wczy, sprawd statystyki. Zobacz z jakich
krajów pochodzi wikszo uytkowników.
Na dole listy sekcja "Opcje krajów" suy tylko do wywietlenia na front-office krajów, które obejmuj Twoi
dostawcy. Warto wczy to ustawienie. Zapobiegnie ono przed koniecznoci przewijania wszystkich nazw
krajów przez klienta i uatwi mu znalezienie wasnego kraju.

Dodawanie nowego kraju

Normalnie PrestaShop jest wyposaony w baz danych ze wszystkimi obecnymi krajami. Jednake w
przypadku gdyby zosta stworzony nowy kraj, istnieje moliwo dodania go.

Kraj. Oficjalna nazwa kraju, który chcesz doda, we wszystkich obsugiwanych jzykach.W razie jakichkolwiek wtpliwoci odnonie nazwy kraju,
sprawd jego stron na Wikipedii.
Kod ISO. Kod kraju ISO-3166, który mona znale na oficjalnej stronie ISO: http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists
/country_names_and_code_elements.htm.
Prefiks pocze. Midzynarodowy kod poczenia kraju, który moesz znale na stronie Wikipedii: http://en.wikipedia.org/wiki
/List_of_country_calling_codes.
Domylna waluta. Moesz uy domylnej waluty (jak równie ustawi j na stronie "Lokalizacja", w menu "Lokalizacja"), lub wybra jedn z ju istniejcych.
Pamitaj, e w razie potrzeby moesz doda now walut za pomoc strony "Waluty".
Strefa. Podregion wiata, do którego jest przypisany konkretny kraj. Jeli to konieczne, moesz doda nowe strefy za pomoc strony "Strefy", z menu
"Lokalizacja".
Czy trzeba zip / kod pocztowy?. Wskazuje, czy uytkownik mieszkajcy w danym kraju musi poda kod pocztowy, podczas logowania si do sklepu.
Format kodu pocztowego i kodu zip. Moesz równie poda wicej szczegóów na temat formatu kodu pocztowego (lub kodu zip). Jeli nie umiecisz
niczego, PrestaShop nie bdzie weryfikowa poprawnoci kodu pocztowego, gdy otrzyma nowy adres dla danego kraju.
Uyj nastpujcych kodów dla kodu pocztowego: "L" dla litery "N" dla numeru i "C" dla kodu ISO kraju (ten, który wprowadzie przy ISO powyej).
Jeli nie wiesz jak wyglda format kodu pocztowego w konkretnym kraju, moesz to sprawdzi na stronie Wikipedii http://en.wikipedia.org/wiki
/List_of_postal_codes. Upewnij si, e nie skopiowae notacji z Wikipedii, ale j dostosowae! Na przykad, Wikipedia wskazuje, e kod pocztowy na
Malcie to "AAA 9999 *", a zatem dla PrestaShop zapis ten powinien wyglda nastpujco "LLL NNNN" (bez kocowego *).
Format adresu. Podaj szczegóy dotyczce ukadu adresu, podczas wywietlania go do klientowi. Moesz klikn na poszczególne linki pomocnicze na
stronie pola tekstowego, aby doda wicej pól. W uytkowaniu na ywo, s one automatycznie zastpione przez PrestaShop z danymi z konta klienta.
Zmiany s zapisywane podczas zapisywania caej strony. Jeli popenisz bd, w zalenoci od sytuacji moesz skorzysta z jednego z czterech
przycisków pomocniczych na dole.
Wczone. Wyczony kraj nie bdzie znajdowa si w podpowiedziach podczas rejestrowania si klienta w Twoim sklepie.
Zawiera stany/regiony. Wskazuje czy kraj skada si ze stanów/regionów, czy te nie. Dodaje to nowe pole w formularzu adresu PrestaShop.
Naley pamita, e "stanami" mog by regiony, prowincje, departamenty. Wszystko to co ma jakiekolwiek znaczenie dla adresu pocztowego danego
kraju.
Czy potrzebny jest numer identyfikacji podatkowej? oraz Wywietlanie etykiety podatku (np "brutto"). Numer identyfikacji podatkowej jest
uywany przez urzdy skarbowe krajów okrelonych przez prawa podatkowe. Nie kady kraj potrzebuje, czy posiada taki numer. Dowiedz si, czy nie
potrzebujesz takiego numeru w ramach Twojej dziaalnoci.
Przypisanie sklepu. Moesz udostpni kraj do wybranych produktów w Twoim sklepie, na przykad sklepy, które celuj w okrelon lokalizacj.

