Adres e-mail
Adres e-mail
Twój sklep wysya wiele informacji podczas procesu rejestracji, albo realizacji zamówienia, w tym
miejscu moesz skonfigurowa wiadomoci, które bd wysyane.
E-mail

Tu decydujesz w jaki sposób maile maj by wysyane i odbierane:
Formularz posiada 3 zestawy opcji:

Wylij e-mail do. To ustawienie front-endu. Na koniec procesu zamówienia, klient moe zostawi wiadomo obsudze sklepu. Moesz tutaj okreli do
kogo bdzie on wysany z listy rozwijanej.
Parametry e-mail: w jaki sposób techniczny e-maile s wysyane, moesz wybra pomidzy trzema: Patrz poniej po wicej informacji.
Format e-mail: okrel w jaki sposób wizualny e-maile maj by wysane. Wybierz pomidzy trzema: Patrz poniej po wicej informacji.

Konfiguracja techniczna

Skonfiguruj PrestaShop, aby wysya e-maile do Twoich klientów. Sugerujemy, aby w tej kwestii
skonsultowa si z Twoim dostawc usug hostingowych, które z ustawie tutaj wykorzysta: Opcje s
nastpujce:
Nigdy nie wysyaj e-maili. (moe by pomocne podczas testów, ale jak tylko Twój sklep bdzie dziaa nie korzystaj z tego)
Uyj funkcji mail() w PHP : zalecane, dziaa w wikszoci przypadków, a jeli nie to uyj metody poniej.
Uyj wasnych ustawie SMTP. W tym przypadku pojawi si poniej nowa sekcja z polami do wypenienia: Informacje dla tych pól powinny by
dostarczone przez Twój hosting: nazwa domeny mailowej, serwer SMTP , uytkownik SMTP etc. Upewnij si, e zapisae wszystkie dane tak, jak je
otrzymae.

Twój dostawca powie Ci te, które pola s obowizkowe, a które nie, a take poda Ci informacje dotyczce
hasa oraz szyfrowania.

Na przykad w przypadku Gmaila (usugi oferowanej przez Google), moesz wprowadzi takie informacje:
SMTP server: smtp.gmail.com
User: my.user.name@gmail.com (example)
Password: RT22UE87 (example)
Encryption: SSL
Port: 465

Konfiguracja wizualna

S dwa sposoby wysania e-maili: HTML dobrze wyglda, ale nie dziaa wszdzie, tekst wyglda kiepsko,
ale wywietla si kademu.
Moesz uy jednego z dwóch, albo obu na raz, polecana jest wersja "obydwa".

Test konfiguracji e-maila

Test konfiguracji e-maila. Gdy skonfigurujesz swoje e-maile za pomoc, której z wymienionych metod,
wprowad swój adres e-mail do tego pola, a nastpnie nacinij "Wylij wiadomo testow"
Nastpnie sprawd swoj skrzynk odbiorcz, eby sprawdzi, czy otrzymae e-mail testowy w odpowiednim
formacie. Jeli go nie otrzymasz, uaktualnij konfiguracj o prawidowe informacje.

