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Lokalizacja
Strona gówna w menu „Lokalizacja” pozwala skonfigurowa jednostki stosowane dla Twoich produktów.
Importuj pakiet lokalizacyjny

Ta sekcja zawiera obszern list istniejcych pakietów lokalizacyjnych, które mona zaimportowa. Pozwala
ona nie tylko zainstalowa PrestaShop z odpowiednimi jednostkami lokalnymi, ale równie zawiera wiele
innych danych:
Regiony. Podczas transportu produktu do danego kraju wane moe okaza si, by wiedzie do jakiego regionu geograficznego jest on dostarczany,
poniewa moe mie to wpyw na lokalne opaty celne i podatki. Dodane regiony mona przeglda i edytowa na stronie „Kraje” w menu „Lokalizacja”.
Podatki. Prawdziwe znaczenie lokalizacji ujawnia si w kwestii podatków lokalnych, a te mog by liczne i zrónicowane w zalenoci od pastwa czy
regionu. PrestaShop zapewnia podstawowe wsparcie dla gównych podatków i przepisów podatkowych. Dodane podatki i ustalone reguy
podatkowe mog by przegldane i edytowane na stronach „Podatki” i „Reguy podatkowe” w menu „Lokalizacja”.
Waluty. Zagraniczni klienci doceni w Twoim sklepie moliwo konwersji cen do ich waluty. Obok waluty obowizujcej w Twoim kraju powiniene mie
równie amerykaskiego dolara i euro (chyba e Twoja narodowa waluta jest jedn z tych dwóch). Po dodaniu waluty naley j aktywowa, posugujc si
stron „Waluty” w menu „Lokalizacja” upewniajc si, e kurs wymiany jest prawidowy. Dodane waluty mog by przegldane i edytowane na stronie
„Waluty”.
Jzyki. Wszystkie ogólnodostpne pola w Twoim sklepie mog by tworzone w wielu jzykach. Wane jest, by tak byo przynajmniej w przypadku nazw
produktów i ich opisów. Naley zauway, e importowanie jzyka pociga za sob midzy innymi import jego formatu daty (d/m/r, m/d/r, d.m.r. etc.).
Dodany jzyk moe by przegldany i edytowany na stronach „Jzyki” w menu „Lokalizacja”..
Jednostki. Waga, rozmiar, objto, odlego: te jednostki s niezbdne, by poprawnie opisa produkt klientowi oraz dla wasnej informacji potrzebnej
przy pakowaniu. Mog by one przegldane i edytowane na stronie „Lokalizacja”.
Zmie zachowanie produktów wywietlanych dla grup. To nie s dane do importowania, ale ustawienie, które mona zmieni podczas
importowania.

Jak moesz zauway, te dodatkowe dane s opcjonalne: moesz importowa walut i jzyk dla danego kraju,
ale na przykad nie jego podatki.
Chocia nie naley dodawa zbyt wielu lokalnych danych z uwagi na moliwo przytoczenia nimi zarówno
siebie, jaki klienta, przydatne moe by zaimportowanie pakietu lokalizacyjnego dla najczciej
odwiedzanych krajów (zgodnie z Twoimi statystykami).
Oprócz jednostek domylnych nie mona automatycznie usun wszystkich danych dla danego kraju;
jeeli musisz usun dane, naley to zrobi rcznie na ich odpowiednich stronach w menu „Lokalizacja”.

Konfiguracja

Ta sekcja grupuje cztery domylne, najwaniejsze ustawienia lokalne:
Domylny jzyk. Jest to gówny jzyk Twojego sklepu. Ustawienie to wpynie na jzyk back-office(wczajc to gówny jzyk dla Twoich produktów) oraz
front-office. Naley pamita, e jzyk front-office moe dostosowywa si do ustawie przegldarki klienta.
Domylny kraj. To lokalizacja Twojej firmy. Jeli masz siedziby w wielu pastwach, uyj Twojego gównego bd oryginalnego kraju.
Domylna waluta. To waluta, w której okrelone s pocztkowo ceny Twoich produktów. Waluty dodawane s poprzez import i aktywacj waluty kraju.
Zauwa, e jeli zmienisz walut ju po okreleniu cen produktu, trzeba bdzie rcznie zaktualizowa wszystkie istniejce ceny. Upewnij si, by ustawi t warto
raz na zawsze.
Strefa czasowa. Twoja wasna strefa czasowa przydatna jest na przykad w ustalaniu codziennych zniek: wiesz wtedy dokadnie, kiedy si zaczynaj
i kocz.

Lokalizacja

Jednostki fizyczne prezentowane w tej sekcji (waga, odlego, rozmiar, objto) s niezbdne zarówno dla
prawidowego opisu produktu klientowi, jak i dla Twojej wasnej informacji potrzebnej do pakowania – co
wicej, s kluczowym elementem Twojej wspópracy z przewonikiem.

Wartoci te mona okreli podczas importowania pakietu lokalizacyjnego dla pastwa, ale mog by równie
rcznie edytowane w póniejszym czasie. Przykadowo, jeli wolisz jako jednostk zastosowa centylitr
zamiast litr zmie domylne „l” na „cl”.
Wartoci powinny by podawane w symbolach jednostek okrelonych w Midzynarodowym Ukadzie
Jednostek Miar http://en.wikipedia.org/wiki/International_System_of_Units.
Zaawansowane

Ostatnia sekcja wymaga podania jzyka oraz pastwa, w którym Twój serwer jest zlokalizowany, jako
kodu (identyfikatora) ISO:
Dla jzyka: ISO 639-1 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes).
Dla pastwa: ISO 3166-1 alfa-2 (http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2).

Wartoci te mog by ustalone podczas importowania pakietu lokalizacyjnego dla danego pastwa, ale
mona take edytowa je rcznie w póniejszym czasie.

