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Posiadanie grup sklepów pozwala Ci dzieli pewne charakterystyki pomidzy sklepami w tej grupie:
katalog, pracowników, przewoników, moduy etc. Pozwala to na zarzdzanie zbiorem sklepów tak
prosto, jakby to by jeden sklep, podczas gdy moesz kady sklep "dostroi" rcznie.
Dodawanie nowych parametrów do wszystkich sklepów wymaga tylko jednej czynnoci. Gdy jeste w
trybie multistore, rozwijane menu jest dostpne dla wikszoci stron administracyjnych i pozwala Ci na
filtrowanie zmian wedug sklepu/grupy sklepów.
Technicznie rzecz biorc, gdy zaznaczasz grup sklepów w menu multisklepu, wywietlane encje
odpowiadaj zbiorowi encji nalecych do sklepów tej grupy
Mówic ogólnie, parametry s nadawane wszystkim encjom nalecym do wybranej encji w menu
rozwijanym Multisklepu.
Nacinij "Dodaj nowa grup sklepów" a pojawi si formularz, z kilkoma opcjami i spor iloci tekstu: naley
przeczyta kady opis od pocztku do koca, poniewa pomog podj Ci decyzj odnonie tych opcji. Niektóre z
nich s nieodwracalne (nie moesz ich wyczy po uruchomieniu), wic to bardzo wane wiadomie je
uruchamia.

Dostpne opcje to:
Nazwa grupy sklepów. Nazwa jest prywatna, klienci jej nie bd widzie, niemniej jednak wybierz nazw, która co oznacza, im wicej grup bdziesz
mia tym waniejsze bdzie wyszukanie odpowiedniej grupy szybko.
Wspódziel klientów. Raz wczone nie bdzie mona wyczy. To jest wietna opcja, jeli chcesz pozwoli klientom na korzystanie z tych samych
dostpów we wszystkich, lub grupach sklepów.
Wspódziel iloci dostpne do sprzeday. Moesz mie róne iloci tego samego produktu do sprzeday w Twoich sklepach. Z t opcj, wszystkie sklepy z
tej grupy bd dzieliy t sam dostpn ilo produktów.
Udostpnij zamówienia. Raz wczone nie bdzie mona wyczy. Ta opcja moe by wczona tylko jeli opcje "Wspódziel klientów" oraz "Wspódziel
iloci dostpne do sprzeday" s wczone. Z t opcj zalogowani klienci bd mogli podejrze histori zamówie ze wszystkich sklepów w grupie.

Wywietlany. Moesz okreli, czy wywietla od razu grup, czy moe póniej. Moesz wczy i wyczy grup w kady momencie.

Dwie grupy sklepów nie mog dzieli klientów, koszyków i zamówie
Istniejce grupy sklepów mog by edytowanie na licie grup na stronie "Multisklep", po prostu nacinij na
edytuj przy odpowiedniej grupie, a pojawi si formularz. Jak bya mowa powyej, nie moesz edytowa
niektórych ustawie.

