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Organizacja menu w Back-Office PrestaShopa nie jest ustalona na sztywno, chocia domylne
ustawienie zostao stworzone, aby mie najbardziej przydatne strony byy jak najatwiej dostpne, moesz
by innego zdania i moesz chcie zmieni ukad w caoci, albo po czci.
Ta strona pozwala Ci przemieszcza, edytowa, wycza a nawet tworzy strony w menu.

Przemieszczanie menu

Poszczególne pozycje w menu, mog zmienia pooenie na licie. Wystarczy, e naciniesz krzyyk w
kolumnie "Pozycja" i przecign dan lini na wybran pozycj, gdy tylko upucisz element, PrestaShop
zachowa jego pozycj automatycznie.
Moesz równie wyczy menu poprzez naciniecie zielonego znaczka w kolumnie "Wczony". Pamitaj
jednak, e wyczy to menu dla wszystkich uytkowników, jeli chcesz ukry to menu tylko przed czci
uytkowników to moesz to uczyni poprzez nadanie odpowiednich uprawnie ich profilom na stronie
"Uprawnienia".
Przemieszczanie stron

Aby dosta si do stron powizanych z menu, nacinij "Szczegóy" dla danego menu, pojawi si wtedy lista
przypisanych stron dla tego elementu z tymi samymi kolumnami.

Dokadnie tak jak w przypadku menu, aby zmieni pooenie danej strony wystarczy przecign "krzyyk" w
kolumnie "Pozycja".
Moesz take przemieci stron do innego menu. nie mona zrobi tego z poziomu listu, tylko trzeba wej w
tryb edycji strony, a nastpnie w polu "Nadrzdny" wybra menu, gdzie strona powinna by przypisana.
Nacinij "zapisz", a strona zostanie zachowana w wybranym menu.
Moesz take wyczy stron poprzez naciniecie zielonego znaczka w kolumnie "Wczony". Pamitaj jednak,
e wyczy to stron dla wszystkich uytkowników, jeli chcesz ukry t stron tylko przed czci uytkowników to
moesz to uczyni poprzez nadanie odpowiednich uprawnie ich profilom na stronie "Uprawnienia".
Tworzenie nowej strony lub menu

Nacinij "Dodaj nowy", aby wywietli formularz.

Formularz posiada kilka opcji, które mog wyda si skomplikowane.
Nazwa. Nadaj unikaln nazw nowej stronie/menu.
Klasa. W skrócie: strony Back-Office PrestaShopa oparte s na okrelonych plikach wewntrznych PHP, które nazywane s "admin controllers" i
przechowywane s w katalogu: /controllers/admin. Gdy utworzysz now stron, musisz wiedzie, w który kontroler celowa i co wane w nazw
jago klasy, która stanowi nazw pliku PHP.

Na przykad, chcesz stworzy stron, wywietlajc stron backupu, musisz najpierw znale nazw jego
kontrolera ( w tym przypadku AdminBackupController) i skopiowa go do Pola "Klasa"
Modu. W niektórych przypadkach kontroler, dla którego chcesz stworzy stron pochodzi z moduu. W tym przypadku, musisz take wskaza
identyfikator moduu (zazwyczaj to nazwa jego katalogu) i skopiowa go do pola "Modu", nazwa musi by zapisana maymi literami. W ten sposób
PrestaShop bdzie wiedzie, e nie ma szuka kontrolera w katalogu /controllers/admin , tylko w katalogu /modules/nazwa-tego-moduu/
Wywietlany (Status). Moesz wyczy w kadej chwili stron, ale pamitaj, e wyczasz j dla wszystkich uytkowników, nie tylko dla siebie.
Nadrzdny. Moesz wybra menu, do którego strona ma zosta przypisana.

Jeli chcesz utworzy nowe menu, wybierz "Strona gówna" jako poziom nadrzdny.

