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Zarzdzanie magazynem jest niezbdne poczwszy od momentu, kiedy ilo produktów, które sprzedajesz
stopniowo wyczerpuje si. Aby dowiedzie si czy potrzebujesz zaawansowanego zarzdzania
magazynem zaproponowanym przez PrestaShop przeczytaj dzia "Pojcia ogólne” tego rozdziau : http://
doc.prestashop.com/display/PS16/General+Concepts.
Jeli chcesz korzysta z zaawansowanego zarzdzania magazynem, musisz:
Poczy produkty z hurtowniami.
Poczy hurtownie z dostawcami.
Poczy hurtownie z waciwymi sklepami.

Zarzdzanie magazynem w PrestaShop odbywa si poprzez kilka ekranów i dzieli si na dwa róne
poziomy.
S to nastpujce poziomy:
Brak zarzdzania stanem magazynowym: Nie zarzdzasz jakkolwiek iloci. PrestaShop zakada, e ilo produktów jest nieskoczona. Uyj tej opcji, jeli
sprzedajesz usugi lub produkty wirtualne (np. pliki).
Proste zarzdzenie stanem magazynowym: Dla kadego sprzedawanego produktu, moesz wskaza aktualnie dostpn ilo (wcznie z kombinacjami
produktów. Ta opcja jest rekomendowana, jeli nie posiadasz zbyt wielu produktów lub masz niewielki magazyn.
Zaawansowane zarzdzanie stanem magazynowym: Dla kadego sprzedawanego produktu (i jego kombinacji), moesz wskaza, gdzie znajduje si
dostpna ilo (w nieograniczonej liczbie magazynów - z rónymi dostawcami i metodami wyceny). Moesz równie zobaczy ruchy Twojego magazynu,
jego stan w danym momencie, jak i jego natychmiastowe pokrycie oraz skadanie zamówie u dostawców.

S to nastpujce ekrany:
Preferencje -> Produkty -> “
Katalog -> Produkty -> strona produktu (informacja) -> dodane od jednej do dwóch zakadek do tworzenia/edycji strony produktu:
Ilo:
W trybie prostym: moesz rcznie ustawi ilo kadego produktu.
W trybie zaawansowanym: ilo jest zarzdzana z menu “Magazyn” PrestaShop.
Magazyny: w trybie zaawansowanym, mona wskaza lokalizacj produktu lub jego kombinacji w magazynie.
Magazyny: w trybie zaawansowanym, moesz skorzysta z wszystkich stron zarzdzania zapasami (tworzenie magazynów, ruch magazynowy,
stany magazynowe, pokrycie magazynu, dostawa zamówie).

Kolejne sekcje opisuj kolejno kady z ekranów.
Zarzdzanie magazynem z poziomu karty produktu
Zarzdzanie iloci

W PrestaShop 1.4 naleao rcznie ustawi liczb produktów dostpnych do sprzeday w sklepie.
W PrestaShop 1.5 i 1.6 istnieje moliwo rcznego ustawienia iloci produktów dostpnych w sklepie.
Jednake jeli uruchomie zaawansowane zarzdzanie zasobami, masz równie moliwo automatycznego
sprecyzowania tej liczby w zalenoci od stanu Twojego fizycznego magazynu. Zauwa zatem, e jest
moliwa globalna aktywacja funkcjonalnoci zaawansowanego zarzdzania zasobami, ale uywaj jej tylko
wtedy kiedy masz tylko kilka produktów.

Po wczeniu opcji "Wcz zarzdzanie magazynem" (na stronie "Preferencje > Produkty"), wszystkie
produkty s widoczne jako dodane w nowej zakadce do ich strony administracyjnej o nazwie “Ilo”. Ten
prosty, przejrzysty i unikalny interface pozwala Ci na zarzdzanie iloci dostpn do sprzeday dla danego
produktu i wszystkich jego ewentualnych kombinacji.
Przy uyciu tylko tej opcji moesz w kadym przypadku zarzdza iloci produktu (produkt po produkcie).
Jeeli nie chcesz tego robi rcznie (produkt po produkcie) i chcesz, aby kada ilo produktów bya
bezporednio zarzdzana poprzez zaawansowanego managera zapasów PrestaShop, musisz aktywowa
inn opcj, która znajduje si na stronie "Preferencje > Produkty" : "Wcz zaawansowane zarzdzanie
magazynem".

Zakadka “Ilo” otwiera si wraz z sekcj wyjaniajc, któr warto przeczyta w caoci. Ta sekcja jest ledzona
przez interface zarzdzania iloci dostpn do sprzeday i otwiera si j za pomoc trzech opcji:
Chc uywa zaawansowanego zarzdzania stanem magazynowym dla tego produktu.
Dostpne iloci biecego produktu i jego kombinacji bazuj na stanie magazynowym w magazynie (przy uyciu systemu zaawansowanego
zarzdzania stanem magazynowym).
Chc poda dostpne iloci rcznie.

Domylnie tylko trzecia opcja (“Chc dostpne iloci rcznie.”) jest aktywowana. Dopóki nie zaznaczysz
pierwszej opcji (“Chc uywa zaawansowanego zarzdzania stanem magazynowym dla tego produktu”)
Ilo produktów bdzie zarzdzana w taki sam sposób jak odbywao si to w wersji 1.4, tzn. rcznie. Tak wic
musisz samodzielnie doda dostpn ilo, a PrestaShop odejmie odpowiedni cz po kadorazowej sprzeday.

Jeeli chcesz, aby ilo danego produktu bya zsynchronizowana z zapasami magazynu (jednej lub kilku),
musisz zmieni sposób zarzdzania ilociami:
1. Zaznacz okienko wyboru “Chc uywa zaawansowanego zarzdzania zasobami dla tego produktu”, aby zmieni sposób zarzdzania.
2. Druga opcja, “Dostpna ilo dla tego produktu jest synchronizowana z magazynem fizycznym znajdujcym si w hurtowni” jest zatem dostpna.
Wybierz j, aby zsynchronizowa dostpn ilo konkretnego produktu z zapasami Twojej hurtowni.

Po wybraniu drugiej opcji kolumna “ILO” w tabeli stanie si niemoliwa do modyfikacji. A zatem liczby
(ilo) bd bezporednio pobierane z aktualnego magazynu wskazanego przez Twojego zaawansowanego
managera zapasami, anieli z zakadki “Ilo” kadego produktu.
Przypadek zestawów jest do szczególny. W istocie, wiedzc e na chwil obecn nie ma moliwoci dodania
odmian konkretnego produktu do pakietu, deweloperzy PrestaShop zdecydowali (jeli jest to konieczne)
na oparciu si o domyle odmiany, tak aby dekrementowa magazyn fizyczny.
Ponadto komunikat wskazuje zalecan maksymaln liczb zestawów.
Pozostae elementy tej strony zostay wyjanione w rozdziale "Zarzdzanie katalogiem" tego przewodnika.
Zarzdzanie dostawcami

Od tej pory istnieje moliwo zdefiniowania kilku dostawców jednego produktu. Dla kadego dostawcy
przypisanego do danego produktu istnieje moliwo nadania identyfikatora dostawcy oraz cenny
jednostkowej netto dla konkretnego produktu, jak równie dla wszystkich jego kombinacji. Informacje te
s wykorzystywane przy dokonywaniu zamówienia u dostawcy

Zarzdzanie magazynami

Po aktywacji zaawansowanego zarzdzania zasobami, zakadka “Magazyny” automatycznie doda si do
karty produktu, aby okreli w jakim lub jakich hurtowniach moe znajdowa si dany produkt (fizycznie) i
kada z jego ewentualnych kombinacji. Istnieje równie moliwo sprecyzowania miejsca wystpowania w
hurtowni danego produktu i jego odmian.

Przed moliwoci poczenia jakiego produktu i zdefiniowania miejsca wystpowania, wczeniej naley
wskaza co najmniej jeden magazyn (zobacz poniej). Ten etap jest niezbdny. Wane jest take okrelenie,
co najmniej jednej hurtowni, w której to okrelony produkt moe si znajdowa, gdy bdzie to miao istotny
wpyw na przygotowanie zamówie w ramach multishipping.
Zarzdzanie hurtowniami

Od tej pory uywajc zaawansowanego zarzdzania magazynem masz moliwo stworzenia jednej lub wielu
hurtowni. Aby to zrobi otwórz stron “Hurtownie” z menu “Magazyn”.

Przy tworzeniu nowej hurtowni, musisz wypeni nastpujce pola:
Numer referencyjny i Nazwa. Unikalny login hurtowni i jego nazwa. Upewnij si, e uywasz nazwy rozpoznawalnej. Musisz by w stanie z atwoci
rozróni hurtownie pomidzy sob, które znajduj si na rozwijanej licie.
Adres, Kod pocztowy*, “Miasto” i “Kraj”. Adres fizyczny hurtowni. Ta informacja bdzie uywana przy zamówieniach dokonywanych przez
waszych dostawców.
Kierownik. Osoba odpowiedzialna za hurtowni/magazyn, wybrana sporód jej pracowników zarejestrowanych w Twoim e-sklepie. Jeeli konta
pracowników nie zostay stworzone, musisz koniecznie to zrobi.
Przewonik. Licencjonowani przewonicy, którzy zajm si przesykami pochodzcymi z e-sklepu. Przytrzymaj klawisz Shift i kliknij, aby wybra wicej ni
jednego dostawc.
Sposób wyceny. Sposób, w który zarzdzasz e-sklepem, w zalenoci od prawa podatkowego Twojego kraju. Przeczytaj dzia "Zasady zarzdzania
magazynem", aby dowiedzie si wicej.
Waluta wyceny magazynu. Waluta wyceny dla hurtowni magazynu (sporód zarejestrowanych walut).

Nie ma moliwoci zmiany sposobu i waluty wyceny okrelonej hurtowni po pierwszej inicjacji. W razie
koniecznoci zmiany tego ustawienia musisz stworzy now hurtowni i usun t niewaciw. Moesz równie
usun hurtowni, jeli nie zawiera ona ju adnego produktu.
Uwaaj przy wyborze dostawców, gdy bdzie to miao zasadniczy wpyw podczas przygotowywania
zamówie w ramach mutlishopping.

W przypadku, gdy zarzdzasz wieloma butikami, musisz równie pamita aby poczy kady sklep z jedn lub
kilkoma hurtowniami. Pozwala to na zdefiniowanie, z której hurtowni zamówienia Twoich klientów bd
mogy by wysyane do odpowiedniego sklepu.
Po utworzeniu magazynu, wszystkie jego dane s wywietlane w sposób syntetyczny i zwizy. Kliknij na
ikon “Wywietl” po prawej, aby wywietli podgld z informacjami dotyczcymi e-sklepu, w tym liczb odniesie
produktów znajdujcych si w magazynie, sumy iloci, ogóln wycen ksigow, opis przechowywanych
produktów oraz histori ruchów magazynu powizanego z konkretn hurtowni.

Strona ze szczegóowymi informacjami na temat magazynu zawiera równie dwa linki:
Zobacz szczegóy produktu. Przekieruje Ci na stron "Biecy stan magazynu" hurtowni.
Zobacz szczegóy aktywnoci tej hurtowni. Przekieruje Ci na stron "Ruchy magazynu" hurtowni.

Zarzdzanie magazynem

Nastpnie po stworzeniu przez Ciebie hurtowni naley zainicjowa magazyn dla kadej z nich. Aby to zrobi
przejd do strony “Zarzdzanie magazynem" z menu "Magazyn".

Wszystkie dostpne produkty w Twoim katalogu zostan wylistowane w tym interfejsie. Dla ewentualnych
odmian istnieje moliwo zarzdzania nimi poprzez uycie operacji “Szczegóy".
W razie potrzeby ten interface umoliwia rczn zmian magazynu:

Doda zapasy do magazynu. Dodaj zapas dla konkretnego produktu w okrelonym magazynie.
Usun zapasy z magazynu. Usu zapas dla konkretnego produktu w okrelonym magazynie.
Transfer zapasów pomidzy magazynami. Przeno zapasy z jednej hurtowni do drugiej.

Dwie ostatnie opcje wywietlaj si tylko wtedy, gdy istnieje ju zapas produktu w jednej z hurtowni.
Opcja "Transfer zapasów pomidzy magazynami" pojawia si tylko wtedy, gdy macie zapisane minimum
dwie hurtownie
Dodawanie zapasów do hurtowni

Aby doda zapasy konkretnego produktu lub jego odmian do magazynu uyj opcji “Dodaj do magazynu”
(strzaka w gór). Otworzy si strona, na której zostan wywietlone istotne informacje umoliwiajce
rozpoznanie danego produktu (odniesienie, cod EAN-13 i UPC oraz nazw). Informacja zawarte w tym
formularzu nie mog zosta zmienione dlatego te wywietlaj si na szaro.

Musisz zatem sprecyzowa:
Ilo zapasów przeznaczona do dodania. Liczba ta musi by dodatnia. Nie moesz doda zapasów przy uyciu ujemnej liczby.
Dostpne do sprzeday?. Jeli liczba zapasu jest przeznaczona do uycia w sklepie lub zwyczajnie przechowywana i zarezerwowana do
póniejszego uycia.
Skad/przechowalnia/hurtowania. Miejsce, do którego dany produkt powinien zosta dodany. Formularz pozwala Ci na dodanie zapasów danego
produktu tylko do jednej hurtowni. Jeli musisz doda zapasy produktu do wicej ni jednej hurtowni musisz ponowi cay proces dodawania dla kadej
hurtowni.
Cena jednostkowa netto. Cena jednostkowa produktu w trakcie dodawania do zapasów (aby dokona wyceny).
Waluta. Warto odnoszca si do ceny jednostkowej. Jeli jaka waluta nie jest dostpna, moesz j stworzy na stronie “Waluty” w menu “Lokalizacja” lub
importowa j ze strony “Lokalizacja” (z tego samego menu), importujc pakiet lokalizacyjny kraju, który posuguje si walut, któr chcesz uy.
Etykieta. Wygenerowana etykieta dla ruchów magazynu, w celu przyszych odniesie. Ma tylko i wycznie charakter informacyjny.

Po rozwiniciu kursorem pól "Iloci do dodania" i "Cenna jednostkowa netto" domylnie jako
przypomnienie. Wywietl si wartoci ustawione podczas ostatniego dodawania.
Usuwanie zapasów z hurtowni

Kiedy chcesz usun pewn warto zapasów jakiego produktu, musisz uy opcji “Usu z magazynu” (strzaka
w dó dostpna wycznie wtedy, kiedy produkty s ju w magazynie). Nastpnie otworzy si nowa strona z
formularzem, na której znajduj si najistotniejsze informacje, tak aby uatwi Ci jego rozpoznanie
(odniesienie, kod EAN-13 i UPC oraz jego nazw). Ta informacja nie moe zosta zmieniona w tym
formularzu, tak wic jest nieaktywna.
Musisz zatem sprecyzowa:
Ilo zapasów przeznaczona do usunicia. Liczba ta musi by dodatnia. Nie moesz usun czci zapasów przy uyciu liczby ujemnej.
Przeznaczone do sprzeday. Jeeli konkretna ilo ma by usunita sporód sporód tych uytecznych w e-sklepie lub sporód caoci zapasów.
(zawierajce si w niej zarezerwowane iloci).
Przechowalnia/skad. Tutaj ustalisz z jakiego magazynu wycofa dan ilo. Formularz pozwala Ci na wycofanie zapasów produktu z jednego skadu,
jednej przechowalni/hurtowni. Jeeli musisz wycofa zapasy produktu z wicej ni jednego skadu, musisz ponowi proces wycofywania dla kadego
skadu.
Etykieta. Wygenerowana etykieta dla ruchów magazynu, w celu przyszych odniesie. Ma tylko i wycznie charakter informacyjny.

Transfer zapasów z jednego skadu do innego

Transfer magazynu umoliwia transfer zasobów z jednego magazynu do drugiego lub z jednego statusu
do innego (nadajce si do sklepu / zarezerwowane) w obrbie jednego magazynu. Kliknij na przycisk
"Transfer magazynu" (strzaka w bok, dostpna tylko wtedy, gdy istniej ju produkty w magazynie).
Otworzy si nowa strona zawierajca formularz, w którym zawarte zostay najwaniejsze informacje suce
identyfikacji produktu (odniesienia, EAN13 i kod UPC oraz nazwa). Te informacje, które nie mog zosta
zmienione zostay zaznaczone na szaro.
Musisz zatem sprecyzowa:
Ilo do przeniesienia. Liczba musi by dodatnia.
Pierwotny magazyn. Magazyn “ródowy”, z którego chcesz przenie produkty lub w którym chcesz zmieni stan niektórych zapasów.
Czy ten produkt jest w sprzeday w magazynie ródowym/pierwotnym?. Jeli ilo przeznaczona do wycofania z pierwotnego magazynu. Liczba
ta musi znajdowa si pomidzy liczb uywan w sklepie a t zarezerwowan.
Magazyn odbiorczy. Magazyn “docelowy” do którego chcesz przenie produkty. Jeli chcesz po prostu zmieni stan niektórych zasobów w
magazynie “ródowym”, zadbaj o to aby dobrze wybra ten sam skad jako “ródowy” jak i “docelowy”.
Czy ten produkt jest uyteczny do sprzeday w magazynie docelowym?. Jeli ilo przeznaczona do dodania do magazynu “docelowego” jest
uywana w sklepie lub zarezerwowana. Moesz uy tej opcji, kiedy chcesz tylko zmodyfikowa stan czci zapasów w magazynie “ródowym”:
Jeli nie chcesz zmieni stanu w chwili transferu pomidzy dwoma skadami: Upewnij si oba ustawienia "Dostpne do sprzeday?" s
identyczne.

Jeli chcesz zmieni stan w ramach jednego magazynu lub w chwili transferu pomidzy
dwoma magazynami. Upewnij si oba ustawienia "Dostpne do sprzeday?" s róne.
To co wie si z wycen jest zarzdzane automatycznie wedug trybu zarzdzania wybranego dla kadej
hurtowni. Tak samo zostaa rozwizana konwersja walut.
Ruchy magazynowe

Ten interface pozwala na przegldanie historii ruchów magazynowych. Mona wywietli wszystkie ruchy
magazynowe, jak i tylko te zwizane z jednym skadem/hurtowni. Aby zawzi wyszukiwanie zastosuj filtry.

Kiedy sekcja "Filtruj ruchy poprzez hurtownie" jest ustawiona na hurtowni, istnieje moliwo
wyeksportowania otrzymanej listy do pliku CSV.
Natychmiastowy stan magazynu

Ten interface pozwala na otrzymanie w sposób globalny sprecyzowanego widoku magazynu lub
poprzez konkrety skad/hurtownie. Wywietlone liczby s aktualne ju w momencie wywietlania si na
stronie.

Dla kadego produktu lub jego kombinacji dostpne s nastpujce wskaniki:
Cena jednostkowa (netto).
Szacowanie produktu pod wzgldem dostpnoci (fizycznej) w magazynie.
Ilo dostpna w magazynie.
Zapasy dostpne do sprzeday.
Realna ilo (zostao to ju wczeniej wyjanione).

Pod wzgldem wybranego sposobu wyceny, rozkad cen jednostkowych i powizana wycena s dostpne
po klikniciu na opcj “Szczegóy" (znak "+").
Dodatkowo, istniej dwa sposoby wyeksportowania wywietlonej listy dla konkretnego skadu/hurtowni do
pliku CSV:
Eksportuj wskaniki zwizane z iloci.
Eksportuj wskaniki zwizane w wycen (cena).

Pokrycie magazynu

Ten interfejs pozwala na sprawdzenie pokrycia magazynu. Wskazuje on liczb dni sprzeday, któr
magazyn jest w stanie pokry. Jest to bardzo pomocna informacja, aby przewidzie z góry konieczne
uzupenienia. Jest ona obliczana na podstawie wczeniej zapisanych ruchów magazynowych.

Moesz uzyska pokrycie magazynu dla wszystkich magazynów, bd te dla konkretnego magazynu.
Moesz równie wybra okres (tydzie, dwa tygodnie, trzy tygodnie, miesic, sze miesicy, rok), którego
zapisane ruchy bd brane pod uwag celem obliczenia pokrycia. Wreszcie moesz uwypukli magazyn,
którego liczba dni sprzeday jest mniejsza ni wprowadzona ilo (w dniach). Ta funkcja uwypukli te
produkty, na które naley zwróci uwag.
Aby otrzyma pokrycie zapasami dla odmian produktu, bdziesz musia skorzysta z opcji “Szczegóy" dla
wybranego produktu.
Istnieje moliwo otrzymywania alertów dotyczcych pokrycia zapasami produktu. Modu notyfikacji
poprzez e-mail (alert mailowy) moe bra pod uwag pokrycie zapasami. Jest zatem moliwe wskazanie
liczby dni pokrycia poczwszy, od tego w którym otrzymujesz powiadomienie. Przeczytaj dokumentacj
tego moduu.
Zamówienia u dostawcy

Jedn z gównych funkcjonalnoci zarzdzania magazynami jest moliwo skadania zamówie w dostawców
w celu lepszego zarzdzania uzupenianiem zapasów.
Ten interface pozwala na zarzdzanie caoci zamówie u dostawców, jak równie modelami zamówie
wielokrotnego uytku.

Tworzenie modelu zamówie odbywa si w taki sam sposób jak tworzenie zamówienia (z wyjtkiem pola
"Data dostawy"). A zatem dalej zostanie omówiony sam proces tworzenia zamówienia.
Tworzenie zamówienia

Tworzenie zamówienia u dostawcy skada si z dwóch etapów: tworzenia zamówienia, nastpnie dodania
do niego produktów.

Zacznij od zdefiniowania nagówków zamówienia:
Okrel unikalne odniesienie. Chodzi o odniesienie administracyjne - nie uywaj zatem liczby, która wydaje si Tobie unikalna.
Wybierz dostawc. Jeli podany dostawca nie znajduje si w rozwijanej listy, musisz go stworzy za porednictwem strony "Dostawcy" z menu
"Katalog".
Wybierz magazyn aby otrzyma zamówienie. Musisz mie ju utworzony co najmniej jeden magazyn.
Wybierz walut, w jakiej zostanie sfinalizowane zamówienie. Jeli jest taka potrzeba, moesz stworzy lub zaimportowa walut przechodzc kolejno
przez strony "Waluty" lub "Lokalizacja" z menu "Lokalizacja".
Wybierz jzyk, w którym zostanie sfinalizowane zamówienie. Jeli jest taka potrzeba, moesz stworzy lub zaimportowa jzyk przechodzc kolejno przez
strony "Waluty" lub "Lokalizacja" z menu "Lokalizacja".

Jeli jest taka potrzeba, wybierz ogólny rabat procentowy. Moesz zostawi pole na “0” jeli nie ma
rabatu odnonie tego zamówienia.
Jeli jest taka potrzeba wybierz ilo fizyczn produktu, poniej której wszystkie produkty musz zosta uzupenione i automatycznie dodane do
zamówienia. Iloci do zamówienia dla kadego wstpnie dodanego produktu bdzie wczeniej ustalona ilo pomniejszona o aktualnie dostpn (ilo).
Wybierz przewidywan dat dostawy.

Drugi etap polega na dodaniu produktów do zamówienia. Aby go zrealizowa moesz:
Klikn na przycisk “Zapisz zamówienie i pozosta".
Klikn na przycisk "Zapisz". Zostaniesz w tym wypadku przekierowany do listy zamówie na dostaw: kliknij na opcj “Edytuj” zamówienia, które wanie
stworzye.

Interface formularza tworzenia zamówienia zosta zaktualizowany, tak aby przedstawi drugi formularz
(pod wypenionymi ju polami). Musisz uy drugiego formularza, aby doda produkty do Twojego
zamówienia, przy pomocy zintegrowanej wyszukiwarki. Produkty, które dodajesz pojawiaj si na nowej
licie.

Dla kadego produktu naley sprecyzowa lub uaktualni nastpujce informacje: jednostkow cen netto
zakupu, ilo do zamówienia, ewentualn stop podatkow (jeli ma zastosowanie), ewentualny rabat dla
tego produktu.

Raz stworzone zamówienie pojawia si na licie ze statusem “w trakcie tworzenia”. Ten status umoliwia
Ci na wywietlenie i edycj informacji, które wprowadzie, jak równie dodanie produktów do zamówienia.
Gdy zmienisz jego status na “Zamówienie zatwierdzone”, nie moesz edytowa zamówienia po raz
kolejny.
Nie ma moliwoci usunicia zamówienia dostawy. Moesz je jedynie anulowa.
Przy raz stworzonym zamówieniu musisz kontynuowa proces wskazujc zmiany statusu w interface
PrestaShop. To wanie do tego suy pierwszy przycisk znajdujcy si na licie. Kliknij na ikon “Zmie status”
w celu otwarcia formularza zmian statusu. Aby uzyska wicej informacji, przeczytaj sekcj “Zmie status
zamówienia dostawy” poniej.
Ikona "+" na licie zamówie dostaw wywietla histori zamówienia. Dziki niej dowiesz si kto zamawia, co
zamawia i kiedy?
Tworzenie modelu zamówienia

Zalet tego modelu jest to, e suy jako podstawa do generowania zamówienia.

Proces tworzenia modelu zamówienia dostawy jest taki sam jak przy tworzeniu zamówienia, za
wyjtkiem:
Przewidywana data dostawy nie jest wymagana.
"Automatycznie zaadowa produkty" wartoci bdzie ilo do zamówienia dla zaadowanych produktów, a nie rónice magazynowe.

Ponad to, w przeciwiestwie do normalnego zamówienia dostawy:
Model nie posiada statusu.
Model moe zosta usunity.
Model nie posiada historii zmian.

Przy raz stworzonym modelu wystarczy uy opcji "Uyj tego modelu, aby stworzy zamówienie dostawcy"
(ikona "dwa okna"), by rozpocz tworzenie zamówienia.
Zmiana statusu zamówienia dostawy

Kada komenda ma klika dziaa. Niektóre z nich pozwalaj na na zmian statusu. Domylnie istnieje sze
ronych domylnych statusów, lecz moesz równie doda wasne (przeczytaj sekcj "Konfiguracja") tego
rozdziau.

Status zamówienia pomaga w zrozumieniu ruchów Twojego magazynu dziki kodowi kolorystycznemu.
Poniej znajduje si wyjanienie szeciu domylnych statusów:
1. W trakcie tworzenia. Jest to etap tworzenia zamówienia, w którym masz moliwo wprowadzenia dowolnych modyfikacji.
2. Zatwierdzone zamówienie. Ten etap zatwierdza zamówienie oraz nie pozwala na zmian zamieszczonych w nim informacji (ceny zakupu, iloci,
itp.). Na tym etapie pojawia si nowa opcja(akcja), która pojawia si w kolumnie Opcje (Akcje) pozwalajcej na edycj w formacie PDF dokumentu
zamówienia do wysania dostawcy.
3. W oczekiwaniu na przyjcie. Jak tylko dostawca otrzyma Twoje zamówienie i je zatwierdzi musisz zmieni status zamówienia na “W oczekiwaniu
na przyjcie”.
4. Czciowe przyjcie zamówienia. Jak tylko nastpi pierwsze przyjcie produktu, musisz zmieni status zamówienia na “Czciowe przyjcie
zamówienia”. Wielokrotne przyjcia s moliwe a historia jest zachowywana dla kadego produktu. Za kadym odbytym przyjciem stan magazynu jest
aktualizowany.
5. Cakowite przyjcie zamówienia. Kiedy nastpi cakowite odebranie zamówienia lub czciowe (przez wzgld na czciow anulacj), musisz nada
zamówieniu ten wanie status. Na tym poziomie nie ma to wpywu na zapasy, jak równie nie ma moliwoci wprowadzania zmian w zamówieniu.
6. Zamówienie anulowane. Ten status dotyczy zamówie anulowanych niezalenie od powodu. Na tym poziomie nie ma to wpywu na zapasy, jak
równie nie ma moliwoci wprowadzania zmian w zamówieniu.

Interface zmian statusu zmienia si przy kadej zmianie statusu, eby przedstawia tylko moliwe statusy w
zalenoci od aktualnego statusu. Niedostpne statusy s zaznaczone siwym kolorem.
Szczegóy zamówienia dostawy

Klikajc na opcj “Wywietl” z listy zamówie wywietli si zwiza informacja dotyczc Twojego zamówienia.
Moesz równie pobra dokument zamówienia wygenerowany w formacie PDF (pod warunkiem, e
zatwierdzie zamówienie) z poziomu listy zamówie lub z poziomu strony zmian statusu.
Opcja “Szczegóy” umoliwi Ci wywietlenie historii zmian statusu dla realizowanego zamówienia.
Zapisywanie przyjcia produktów

Musisz zmieni status Twojego zamówienia dostawy wewntrz PrestaShop jak tylko dziaania zostan
podjte. Aby to zrobi uyj ikony “Zmie status” z kolumny “Akcje” (“Opcje”) z listy zamówie. Formularz tej
strony przedwstpnie wybiera ten, który jest zgodny z ogóln logik, jednake moesz wybra jakikolwiek z
dostpnych statusów.
Podczas przygotowywania zamówienia do dostawy zmie jego status na “W trakcie tworzenia”. Po
skoczeniu przygotowywania zamówienia nadaj mu status “Zamówienie zarezerwowane”, a póniej
wydrukuj zamówienie PDF, które wylesz swojemu dostawcy. Jak tylko potwierdzi on otrzymanie
zamówienia, nadaj mu status “W oczekiwaniu na przyjcie”.

Podczas statusów “W oczekiwaniu na przyjcie” i “Czciowe przyjcie zamówienia” pojawia si nowa opcja
w kolumnie “Akcje” (“Opcje”). Za pomoc ikony “ciarówki”, opcja "Aktualizacja biecego odbioru
produktów" pozwala Ci na odbiór produktu/towaru w okrelonej kolejnoci w cigu ostatniego dnia…
Formularz, który otwiera si po klikniciu na ikon z “ciarówk” pozwala Ci na wgld ile artykuów oczekuje i
na wskazanie iloci produktów dostarczonych podczas tego dnia. Kliknij na przycisk “Zapisz zmiany",
aby wskaza, e produkty zaznaczone zostay dobrze dostarczone, w iloci któr wskazae w polu
"Dzisiejsza otrzymana ilo ?". Okienko po lewej w kadym wersie musi by zaznaczone, eby PrestaShop
móg wzi to pod uwag.
Ta operacja moe by wykonana tyle razy ile potrzeba. Istnieje równie moliwo przyjmowania i
uwzgldnienia w magazynie wicej produktów, ni planowano.
Jeli otrzymae mniej towaru (zapasów) ni oczekiwae, PrestaShop zmieni automatycznie status
zamówienia na "Zamówienie otrzymane w czci".
Historia odbioru jest dostpna dla kadego produktu (opcja "Szczegóy" lub "+") jak równie wskazówka
odnonie otrzymanej, oczekiwanej i pozostaej iloci. Jeli “ilo otrzymana” jest równa “iloci oczekiwanej”
linia je czca bdzie wywietlona na zielono, natomiast jeli “ilo otrzymana” przewyszy “ilo oczekiwan” linia
wywietli si na czerwono.
Kiedy wszystkie produkty zamówienia zostan wysane, musisz rcznie zmieni status zamówienia
dostawy na “Zamówienie przyjte w caoci”. Zakoczy to proces zamówienia dostawy i pojawi si nowa
opcja eksportowania, któr moesz uy w celu pobrania pliku CSV zawierajcy wszystkie informacje
zwizane z tym zamówieniem.
Import CSV

Istnieje moliwo zaimportowania zamówie i produktów do zamówienia poprzez interfejs dedykowany
importowi CSV.
Konfiguracja

Strona konfiguracji pozwala dostosowa sposób pracy niektórych czci zaawansowanego menedera
magazynu:
Dostpnych statusów dla zamówienia u dostawcy.
Etykiet ruchów magazynowych.

Domylne statusy, dla niektórych ruchów magazynowych standardowo stosowane.
Dodawanie nowego domylnego statusu zamówienia

Istnieje moliwo dodania wasnych statusów w zalenoci od Twojej dziaalnoci. Nie ma natomiast moliwoci
usunicia domylnych statusów.
Lista na stronie gównej pozwala Ci na posiadanie lepszego widoku dostpnych statusów i ich wpyw na
zamówienie.
Kliknij na przycisk “Stwórz” aby otrzyma formularz tworzenia.

Status ma etykiet, kolor, i daje moliwo wprowadzenia zmian, jeli:
Zamówienie jest edytowalne. Tak dugo jak zamówienie jest edytowalne, tak dugo nie moesz go
wysa do dostawcy.
Dokument zamówienia moe by wygenerowany.
Odbiór produktów jest w oczekiwaniu, co oznacza e nie otrzymae wszystkich zamówionych produktów.
Odbiór produktów jest w trakcie realizacji, co oznacza e oczekujesz jeszcze na przesyk produktów.

Dodawanie statusu ruchów magazynu

Istnieje równie moliwo dodania statusów ruchów magazynu. Kliknij na przycisk “Stwórz” znajdujcego si
w sekcji "“Nadaj statusy ruchom magazynu”, aby otworzy formularz tworzenia.

Wystarczy zdefiniowa status i sprecyzowa czy koresponduje on z dodaniem do magazynu lub
wycofaniem z magazynu. Statusy te bd przydatne podczas dodawania/wycofywania/przeniesienia z
magazynu fizycznego (jak zostao to wczeniej wytumaczone).
Edycja domylnego statusu zamówienia dostawy

Istnieje moliwo wybrania domylnych statusów zamówie dostawy dla nastpujcych standardowych
przypadków:

Inkrementacja magazynu (rczna).
Dekrementacja magazynu (rczna).
Dekrementacja magazynu nawizujca do wysyki zamówienia od klienta.
Inkrementacja magazynu nawizujca do odbioru produktu zamówieniu dostawy.

