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Aktualizacja PrestaShop
Nowe wersje PrestaShop pojawiaj si co kilka miesicy, czasem nawet co tydzie. Niektóre z nich
znaczco róni si od wersji poprzednich, wiekszo zawiera tylko drobne poprawki, ale wszystkie
aktualizacje sprawiaj, e PrestaShop jest coraz doskonalszym narzedziem sprzeday, w którym jest
coraz wiecej ulepsze i coraz mniej bdów. Dlatego te zalecamy uywanie mozliwie najnowszej wersji
tego oprogramowania.
Istniej dwa sposoby aktualizowania PrestaShop:
Automatyczny
Rczny

Automatyczna aktualizacja wykorzystuje darmowy modu 1-Click Upgrade.
Rczna aktualizacja nie jest ju wspierana, ale jej dokumentacj zachowujemy dla celów archiwizacyjnych
- oraz dla tych osób, które z jakich wzgldów nie mog przeprowadzi aktualizacji automatycznej.
Uwaga
Proces aktualizacji moe wpyn na wszystkie pliki i foldery, równie te znajdujce sie w katalogu gównym
sklepu. W tym zbiorze znajduj si take wszystkie kluczowe pliki niezbdne do dziaania sklepu, wszystkie
domylne moduy i domylny szablon. Jeli te pliki w Twoim sklepie zostay zmodyfikowane, po aktualizacji
wszystkie te zmiany zostan utracone.
Przeprowadzony prawidowo, cay proces opisany w niniejszej instrukcji powinien zaj nie wicej niz pó
godziny. Nie wolno pomija adnych kroków opisywanej tu procedury, poniewa moe to spowodowa, e
aktualizacja sie nie powiedzie.

Kopia zapasowa i moliwe problemy
W razie gdyby cos poszo nie tak, trzeba wczeniej utworzy kopi zapasow danych i wiedzie, jak w razie
problemów j przywróci.
Jeli potrzebujesz rozwizania innych problemów, zapoznaj sie z tymi informacjami.

Wsparcie PrestaShop
W celu rozwizania jakichkolwiek problemów ze swoim sklepem, albo uzyskania pomocy przy
instalacji sklepu, skontaktuj sie z nami i poznaj nasza ofert profesjonalnego wsparcia.
Nasz zespó ekspertów jest do Twojej dyspozycji w zakresie rozwizywania wszystkich problemów
zwizanych z aktualizacj twojego sklepu PrestaShop:
Przez e-mail: mozesz uy formularza znajdujcego sie pod adresem https://www.prestashop.com/en/support

Telefonicznie: +33.1 40 18 30 04 (w godzinach: 9:00 – 18:00 czasu rodkowoeuropejskiego)
Dowiedz si wicej o naszej ofercie wsparcia: http://support.prestashop.com
I koniecznie odwied nasze bardzo pomocne forum spoecznoci PrestaShop

Sprawdzanie wymaga, jakie trzeba speni, eby zaktualizowana wersja PrestaShop dziaaa
poprawnie
Zanim dokonasz jakichkolwiek zmian w Twoim obecnym sklepie, powiniene sprawdzi, czy Twój serwer
spenia minimalne wymagania techniczne, konieczne do poprawnego dziaania nowej wersji
PrestaShop. Wymagania te opisane s na tej stronie: http://www.prestashop.com/en/systemrequirements.
Powiniene na przykad sprawdzi, czy na serwerze, na którym zainstalowany jest Twój sklep, dziaa
wymagana wersja PHP czy MySQL. Jei nie, moesz samemu zaktualizowac to oprogramowanie do
waciwego, albo poprosic Twojego dostawc usug hostingowych, aby dokona tej aktualizacji za Ciebie.
Jeli nie masz pewnoci, w jakich wersjach PHP i MySQL s zainstalowane Twoim serwerze, zapytaj
Twojego dostawc usug hostingowych.
Jeli Twój dostawca hostnigu z jakich przyczyn nie chce zaktualizowa konfiguracji Twojego serwera,
oznacza to, e moe warto pomyle nad zmian dostawcy. Prosimy NIE dokonywa adnych aktualizacji,
dopóki nie masz pewnoci, e Twój serwer spenia minimalne wymagania techniczne.

Informacja dla osób chccych aktualizowa sklep w wersji niszej ni 1.4.x
Starsze wersje PrestaShop mog nie dawa aktualizowa si tak atwo jak wersje nowsze: ich kod jest
zupenie inny, lokalizacja wielu plików w midzyczasie zmienia si, powstay nowe pliki, podczas kiedy
inne znikny. Z tego wzgldu ryzyko napotkania wielu bdów podczas aktualizacji ze starszych wersji do
najnowszej jest niestety do znaczne.
Majc starszy sklep jest si równie ograniczonym do stosowania wycznie aktualizacji w trybie rcznym:
modu 1-Click Upgrade dziaa wycznie w PrestaShop w wersji 1.4 i nowszych.
Naley zatem zachowa szczególn ostrono. Im starsz wersj PrestaShop aktualizujesz, tym wicej uwagi
powiniene powici kopii zapasowej, plikach, które w toku prac deweloperskich zostay zmienione na
wyczny uytek w Twoim sklepie, czy unikalnemu szablonowi.

