Ustawienia patnoci
Ustawienia patnoci
W PrestaShop mona akceptowa transakcje pochodzce z rónych róde patnoci, takich jak czeki,
przelewy, patno za pobraniem etc. w ramach usug wiadczonych przez licznych dostawców patnoci,
takich jak PayPal, Skrill, Hipay etc.
Na stronie "Patno" moesz znale nastpujce czci:
Lista zainstalowanych moduów, na której mona dokona bezporedniej konfiguracji zainstalowanych moduów.
Rekomendowane Bramki patnoci - tam znajduj si rekomendowane moduy do zainstalowania (patne i bezpatne).
Trzy pola ogranicze:
Ograniczenia waluty. Wybierz waluty, które Twoje moduy maj akceptowa.
Ograniczenia grupy. Wybierz, jakie grupy uytkowników mog korzysta z wybranych sposobów patnoci.
Ograniczenia kraju. Wybierz kraje, których uytkownicy mog korzysta z wybranych sposobów patnoci.

Instalacja moduu patnoci

Instalacja moduu patnoci nie róni si znacznie od instalacji kadego innego moduu: Wystarczy nacisn
przycisk "Instaluj", a nastpnie skonfigurowa modu. Naley zwróci szczególn uwag na poprawn
konfiguracj moduu i upewni si, e Twoje dane osobowe oraz dane konta bankowego s prawidowe.
Konfiguracja moduu patnoci wymaga, by najpierw posiada zaoone konto u wybranego dostawcy
patnoci.
Zainstalujmy modu "Patno przy odbiorze". Znajd ten modu na licie i nastpnie nacinij "Instaluj".
PrestaShop zajmie si reszt, odwieajc stron z list moduów i informujc o rezultatach instalacji. Na
przykad jeli modu bdzie wymaga konfiguracji, stosowne powiadomienie pojawi si u góry strony. W
przypadku tego moduu nie ma nic do konfigurowania.

Ograniczenia moduów patnoci w odniesieniu do waluty

W ramach okrelonej metody patnoci opcje mog si róni.
Moesz ograniczy wybór dostpnych metod patnoci do konkretnych walut: przykadowo, klient po
wyborze moduu PayPal moe paci za pomoc jakiejkolwiek waluty, ale ci, którzy chc uywa Skrill mog
paci wycznie dolarami:

Domylnie tylko jedna waluta jest dostpna w Twoim sklepie. Jeli chcesz to zmieni, zrób, co nastpuje:
1. Na stronie "Lokalizacja" menu "Lokalizacja", zaimportuj paczk z lokalizacj kraju, który Ci interesuje. Na przykad wybierz USA dla dolara, Wielk
Brytani dla funta etc.
2. Na stronie "Waluty" w menu "Lokalizacje", aktywuj wanie zaimportowan walut.

Jeli musisz ograniczy uycie moduu na podstawie waluty uytkownika, zaznacz po prostu opcje, które Ci
odpowiadaj i nacinij "Zapisz ograniczenia".
Zauwa, e ograniczenia walut dziaaj w róny sposób w zalenoci od danego moduu patnoci:
dla niektórych, jak w przypadku patnoci przy odbiorze, nie mona zmieni domylnych ustawie.
dla innych, jak przelew, czek, Skrill etc, mona zmieni wszystkie ustawienia oprócz "Waluta klienta" oraz "Domylna waluta sklepu".
nastpnie, dla jeszcze innych moduów, jak PayPal czy Hipay, mona zmieni ustawienia walut, ale trzeba wybra pomidzy "Walut klienta" albo
"Domyln walut sklepu, nie obiema jednoczenie.

Klient moe wybra swoj walut z rozwijanego menu na kadej stronie Front-Office.
Domyln walut sklepu ustawia si na stronie Lokalizacja->Lokalizacja.
Jeli zmienisz domyln walut ju po skonfigurowaniu niektórych produktów, konieczne bdzie ponowne
ustawienie wszystkich cen. Waluta domylna powinna zosta okrelona przed dodaniem jakiegokolwiek
produktu.
Ograniczenia grupy

Okrelonym grupom klientów mona zawzi wybór metod patnoci.

Dla przykadu, zwyczajni klienci sklepu bd pacili za pomoc PayPal czy Skrill etc, podczas gdy firmy mog
paci wycznie za pomoc przelewów. W zalenoci zatem od typu klientów, jak i Twoich decyzji, dla
poszczególnych grup klientów zastosowanie mog mie tylko niektóre metody patnoci.
Ograniczenia kraju

Mona równie powiza wybór danej metody patnoci z krajem pochodzenia klienta. Na przykad, moesz
akceptowa wszystkie metody patnoci dla klientów z Francji, Polski i Niemiec, podczas gdy uytkownicy
z Woch i USA bd korzystali tylko z przelewu bankowego.

Tabela wywietla wszystkie znane kraje. Jeli jakiego brakuje, moesz doda go na stronie "Kraje" w menu
"Lokalizacja".
I tu, ponownie jak w przypadku ogranicze walut, opcje patnoci zale od moduu patnoci:
dla niektórych, jedyn opcj jest kraj Twojego sklepu.
dla innych, dostpne opcje patnoci zalene s od pastw, które obsuguj dan metod.
wszystkie pozostae natywne moduy patnoci powinny dziaa we wszystkich krajach.

Znajd kraj, którego szukasz, wedug alfabetycznej listy i zaznacz/odznacz odpowiednie pola dla metod
patnoci, które chcesz udostpni uytkownikom z danego kraju. Gdy tylko wszystkie ustawienia zostan
skonfigurowane, nacinij "Zachowaj ograniczenia" u dou tabeli.
Domylnie wszystkie metody patnoci s wczone dla kraju sklepu.

