Twoje moduy
Twoje moduy
Strona "Moduy" w menu "Moduy" otwiera dostp do listy moduów. Na tej stronie moesz instalowa,
odinstalowywa, konfigurowa i aktualizowa kady modu. Wszystkie moduy natywne s objanione w
rozdziale im powiconym. Ten rozdzia wyjania jedynie, jak dziaa strona moduów.
Powiadomienia

Poniej nazwy strony s widoczne powiadomienia, które bdziesz otrzymywa po zainstalowaniu moduu.
W wikszoci przypadków powiadomienia pomog Ci dokoczy konfiguracj moduów, które zostay
zainstalowane, ale nie s jeszcze gotowe do uycia: aktualizacja ich ustawie powinna sprawi, e
powiadomienie zniknie, a modu bdzie dziaa prawidowo.

Jeli na stronie Addons pojawi si aktualizacja dla którego z Twoich moduów, PrestaShop da Ci o tym
zna. Pojawi si przycisk "Uaktualnij wszystko" u góry strony. Nacinij go, by zaktualizowa wszystkie
wymienione moduy.

Lista moduów

Ta lista pozwala na szybkie odnalezienie moduu, który chcesz zainstalowa albo którego ustawienia
chcesz zmieni.
W pierwszej czci moesz szuka okrelonego moduu albo filtrowa moduy, dopóki nie znajdziesz tego,
którego szukasz.

Pole wyszukiwania. Moduy zaczn si pojawia, kiedy zaczniesz wpisywa ich nazw.
Listy filtrowania. Lista moduów automatycznie zostanie przeadowana po wyborze ustawienia i
pojawi si moduy zgodne ze wszystkimi ustawieniami.
Zainstalowane i niezainstalowane. Bardzo prawdopodobne, e bdziesz chcia zmieni co w
zainstalowanym module albo zainstalowa nowy. To filtrowanie jest uywane najczciej.
Aktywne i nieaktywne. Tylko zainstalowane moduy mona konfigurowa, std ten sposób
filtrowania
Autorzy. Moesz filtrowa moduy po autorach. Standardowo tylko moduy autorstwa
"PrestaShop" s dostpne, ale gdy dodasz inne moduy, ten filtr okae si bardzo przydatny.
Po lewej stronie znajduje si lista wszystkich kategorii moduów wraz z liczb moduów w nich dostpnych.
Wybierz kategori, aby zobaczy moduy przynalene wycznie do niej.
Jedna z kategorii nazywa si "Ulubione" i jest pusta. Pozwoli ona na zebranie moduów, z których
korzystasz najczciej i szybki do nich dostp. Za pomoc polecenia "Oznacz jako ulubiony" (dostpnego
pod trójktem przy poleceniu "Instaluj"), moesz doda wybrany modu do ulubionych.
Moduy mog mie 4 statusy aktywnoci:
Niezainstalowany.
Zainstalowany, ale nieaktywny.
Zainstalowany i aktywny.
Zainstalowany i aktywny, ale z ostrzeeniami.

Niektóre moduy posiadaj znaczek "Popularne". Pochodz one ze strony Addons i s patne. Przycisk
"Instaluj" zosta w ich przypadku zastpiony znaczkiem z koszykiem zakupowym oraz cen moduu. Jego
nacinicie przenosi na stron, na której mona kupi modu.
Rónica pomidzy wyczeniem a odinstalowaniem
Kiedy nie musisz duej uywa jakiego moduu, moesz go albo odinstalowa, albo wyczy. Efekty obu
czynnoci s niemal takie same: modu nie jest dostpny, jego opcje nie bd ju widoczne w panelu
administracyjnym i jakikolwiek element, który dodawa on na stronie sklepu, zniknie.
Rónica polega na tym, e ustawienia moduu w przypadku jego wyczenia zostan zachowane na
wypadek jego ponownego wczenia, podczas gdy odinstalowanie usuwa wszelkie dane powizane z tym
moduem.
Dlatego te powinno si odinstalowywa moduy wycznie w przypadku, gdy nie interesuj Ci informacje z
nimi powizane i ich nie potrzebujesz. Jeli jeste pewien, e na pewno nie potrzebujesz tego moduu,
moesz nawet nacisn przycisk "Usu".
Wykonywanie czynnoci na moduach

Oto dziaania moliwe do wykonania w zalenoci od statusu moduu:

Niezainstalowane moduy:
Instaluj. Rozpocznie si instalacja moduu w PrestaShop. Modu zostanie automatycznie wczony i moe doda nowe opcje w Twoim panelu
administracyjnym.
Oznacz jako Ulubiony. Modu zostanie dodany do listy Ulubionych.
Zainstalowane moduy:
Konfiguruj. Niektóre moduy posiadaj stron konfiguracji. W tym przypadku oferuj link do konfiguracji, pod którym waciciel sklepu bdzie
móg uzupeni wszystkie ustawienia.
Wycz. Po zainstalowaniu modu zostaje automatycznie wczony. Moesz go wyczy, co usunie z panelu administracyjnego wszystkie jego
funkcje, ale pozostawi w pamici wszelkie ustawienia, na wypadek ponownego uruchomienia.
Wcz/Wycz na komórkach. To wyczy dziaanie moduu na stronie sklepu przegldanej na urzdzeniach mobilnych (smartfonach i
in.)
Wcz/Wycz na tabletach. To wyczy dziaanie moduu na stronie sklepu przegldanej tylko na tabletach.
Wcz/Wycz na komputerach. To wyczy dziaanie moduu na stronie sklepu przegldanej tylko na komputerach.
Wyczy. To przywraca ustawienia moduu do ich domylnej wartoci.
Odinstaluj. To polecenie wyczy modu i usunie dane z nim powizane.
Oznacz jako Ulubiony. To pozwoli doda modu do ulubionych.
Usu. To usunie cakowicie modu z listy moduów i wymae wszystkie dane z nim powizane.

Najlepiej oceniane moduy ze strony Addons mog by promowane na licie Twoich moduów w zalenoci
od ustawie lokalnych sklepu. Pojawiaj si one wród innych moduów, ale przyciski akcji z nimi powizane
nie s oznaczone jako "Instaluj", tylko pokazuj cen np. "30€". Nacinicie tego przycisku przeniesie Ci na
stron moduu, na której mona go kupi, pobra i zainstalowa w sklepie.
czenie si ze stron Addons

W podstawowej konfiguracji strona "Moduy" pozwala wycznie na aktualizacj moduów standardowych,
czyli tych doczonych do PrestaShop. Jeli kupie moduy na stronie Addons i chcesz, by take one
automatycznie si aktualizoway, musisz poczy swój sklep PrestaShop z Addons.
Nacinij na "Brak poczenia z PrestaShop Addons" u góry strony. To wywoa okno logowania. Wypenij je
swoimi danymi potrzebnymi do logowania, a PrestaShop bdzie móg aktualizowa zakupione tam przez
Ciebie moduy. Po zalogowaniu pod tym linkiem moesz zobaczy status Twojego zalogowania.

Jeli moduy si nie aktualizuj, sprawd na wszelki wypadek, czy nadal jeste zalogowany.

