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Rozdzia 4.

Zarzdzanie sklepem
Zarzdzanie ofert i jej parametrami
Do tej pory udao nam si zainstalowa sklep oraz skonfigurowa jego najwaniejsze
opcje. W trakcie instalacji zostay zaimportowane przykadowe dane dotyczce np.
stawek podatkowych, opat przewozowych czy walut, które znacznie uatwiaj zrozumienie mechanizmów, jakie oferuje oprogramowanie. Na obecnym etapie najbardziej
interesuj nas jednak opcje zwizane z ofert sklepu, a co za tym idzie — skupimy si
na zaimportowanej ofercie narzdzi zainstalowanej wraz z VirtueMart.
Zrozumienie zasad dziaania oprogramowania zwizanych z ofert pozwoli nam na
zdefiniowanie oferty dla wasnych produktów lub usug. W dalszej czci rozdziau
zostan poruszone m.in. tematy zwizane z dostawcami, kategoriami produktów, produktami i ich cechami, jak kolor czy rozmiar.
Zarzdzanie sklepem wie si nierozcznie z zarzdzaniem zamówieniami, dlatego
zostan omówione tematy zwizane z obiegiem zamówie i statusów.

Dostawcy, kategorie, produkty
Aby atwiej byo zrozumie tematy zwizane z budowaniem oferty sklepu, najlepiej
posuy si ofert zaimportowan podczas instalacji. W panelu administracyjnym VirtueMart wybieramy z menu opcj Produkty. Naszym oczom powinna si ukaza lista 10
produktów, jak to ma miejsce na rysunku 4.1.
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Rysunek 4.1. Produkty

Warto zwróci uwag na nazwy kolumn stabelaryzowanego widoku. Pierwsze pole
zwizane jest z nazw produktu, kolejne z powizanymi mediami (w tym przypadku
zdjciami), nastpne dotycz ceny, producenta, recenzji, statusu publikacji oraz kopiowania i kasowania. Dodatkowo nad tabel widoczne jest pole rozwijane umoliwiajce wybór kategorii produktów.
Ju ten widok pozwala si zorientowa w hierarchii. Mamy mianowicie produkty, które
mog przynalee do pewniej kategorii oraz do jakiego producenta. Jak si dalej okae,
przy edycji konkretnych pozycji z oferty warto zdefiniowa kategorie i producentów,
tak aby potem wygodnie nimi operowa przy dodawaniu produktów.
Przejd my do edycji pierwszej dostpnej pozycji. W tym celu klikamy cze zawarte
w nazwie produktu. Naszym oczom powinien ukaza si obraz z szecioma zakadkami,
tak jak ma to miejsce na rysunku 4.2. Pierwsza z nich dotyczy podstawowych informacji
o produkcie, takich jak cena, kod magazynowy, kategoria, w jakiej zosta umieszczony.
Dostpne jest te pole Charakterystyka produktu, które pozwala na wpisanie dodatkowych informacji z wykorzystaniem prostego edytora.

Rysunek 4.2. Zakadka Informacje podstawowe
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Kolejna zakadka (rysunek 4.3), jak sama nazwa wskazuje, dotyczy sposobu wywietlania. Dziki pozycjom tu zawartym mamy wpyw m.in. na szeroko opisu produktu dla
listy czy wywietlanie wariantów produktu na licie. Warianty to nic innego jak lista odmian produktu rónicych si atrybutami — dla przykadu wyrónikiem moe by kolor.

Rysunek 4.3. Zakadka Sposób wywietlania

Nastpna zakadka, Stan (rysunek 4.4), umoliwia m.in. okrelenie liczby przedmiotów w magazynie, czasu dostawy, dostpnoci produktu.
Ciekawa opcja na tej zakadce dotyczy promocji. W pozycji Lista atrybutów moemy
zdefiniowa atrybut dotyczcy np. koloru, w polu Waciwo okreli konkretny kolor
i zmodyfikowa cen w zalenoci od zastosowanych operatorów.
Dokadniej opisano to w przykadzie zawartym na stronie.
Przykad formatowania listy atrybutów: Nazwa = np. Kolor. Waciwo = np. zielony.
Kliknij odnonik Nowy atrybut, by doda nazw nowej cechy, np. kolor, rozmiar.
Nastpnie kliknij odnonik Nowa waciwo, aby okreli warto cechy, np. czerwony,
zielony.
Program dokona przeliczenia ceny produktu zalenie od zastosowanych operatorów:
+ (znak plus) — doda wpisan kwot do ceny produktu.
- (znak minus) — odejmie wpisan kwot od ceny produktu.
= (znak równa si) — ustawi tak cen produktu bez wzgldu na wybrane

opcje.
Szczególnie dobrze zastosowanie mechanizmu promocji wida w menu Produkty/Produkty
w promocji. Wybierajc z listy dowolny produkt, moemy zapozna si ze sposobem
przygotowania promocji w zakadce Stan.
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Rysunek 4.4. Zakadka Stan

Zakadka Wymiary i waga produktu (rysunek 4.5) pozwala na zdefiniowanie pól istotnych
gównie z punktu widzenia przesyki. Oprócz klasycznych pozycji dotyczcych dugoci, wysokoci, szerokoci czy wagi mamy do dyspozycji pozycje dotyczce iloci
egzemplarzy w jednostkowym opakowaniu.

Rysunek 4.5. Zakadka Wymiary i waga produktu

Jeli chcemy wstawi bd zmieni zdjcie produktu, moemy tego dokona za pomoc
zakadki Zdjcia (rysunek 4.6). Operacje na zdjciach moemy te wykona z poziomu
menu Produkty/Lista produktów i opcji Media.
Ostatnia karta dotyczy produktów pokrewnych i umoliwia doczenie odnoników do
podobnych towarów. Zawiera ona list pozostaych produktów w sklepie (rysunek 4.7).
Wrómy na chwil do listy produktów w menu Produkty. Jak mona zauway, przy
pozycjach w wybranych kolumnach istnieje moliwo kliknicia niektórych z nich,
takich jak Media (rysunek 4.8) czy Dodaj recenzj.
Zarzdzanie zdjciami jest mao skomplikowane. Moemy w prosty sposób usun
grafiki, dokona ich publikacji lub je podejrze.

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdzia 4. i Zarzdzanie sklepem

55

Rysunek 4.6. Zakadka Zdjcia

Rysunek 4.7. Zakadka Produkty pokrewne

Rysunek 4.8. Media

Media to jednak co wicej ni tylko zdjcia. Aby si o tym przekona, wystarczy uy
przycisku Nowy (rysunek 4.9).
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Rysunek 4.9. Dodanie nowego pliku

Pole Typ definiuje typ akcji, jak chcemy wykona. Mamy do wyboru:
 Zdjcie produktu (due i miniatura),
 Zdjcie,
 Miniatura,
 Plik produktu do pobrania,
 Dodatkowe zdjcie,
 Plik zacznika.

Opcje dodawania plików s wykorzystywane w przypadku plików pobieranych w ramach
naszej oferty lub jeli chcemy doczy do produktu np. szczegóow specyfikacj w PDF
do pobrania.
Zgodnie ze sw nazw panel Dodaj recenzj (rysunek 4.10) umoliwia dodanie recenzji
do produktu. Mona to zrobi, korzystajc z pola opisu, które wymaga domylnie wpisania minimum 100 znaków oraz oceny przez odpowiedni wybór liczby gwiazdek.
System recenzji mona wyczy bd aktywowa oraz konfigurowa poprzez menu
Konfiguracja/Ogólne. Dodatkowe opcje zwizane z recenzjami dotycz rozmiaru pola
opisowego oraz mechanizmu publikacji. Moemy zdecydowa si na automatyczne publikowanie opinii bd publikacj po moderacji przez administratora sklepu. Uprawnienia do opiniowania posiadaj wycznie zarejestrowani uytkownicy. Opiniowanie
jest procesem jednokrotnym, tzn. moemy zaopiniowa produkt tylko raz.
Kolejna przydatna opcja w naszym sklepie wie si z rabatami. W menu Lista rabatów mamy wykaz wszystkich rabatów wraz z ich typem (kwotowy bd procentowy) oraz okresem obowizywania (rysunek 4.11). Jeli usuniemy rabat z listy, zmiana
bdzie dotyczya wszystkich produktów z listy, których dotyczy.
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Rysunek 4.10. Dodanie recenzji

Rysunek 4.11. Lista rabatów

Przejd my do listy typów produktów (rysunek 4.12). Aby odpowiedzie sobie, jak z niej
korzysta, najpierw zdefiniujmy, do czego suy. Typy produktów z zaoenia su
do opisania skomplikowanych produktów, jak np. elektronika. Typy produktów uatwiaj
tworzenie klasyfikacji opartej na parametrach produktów oraz umoliwiaj wyszukiwanie
produktów w oparciu o parametry. Zarówno kategoria, jak i typ produktu opisuj produkt.
Rozgraniczenie polega na tym, e kategoria z zaoenia opisuje przeznaczenie produktu, natomiast typ opisuje produkty na podstawie parametrów, rozszerzajc w ten sposób opis.

Rysunek 4.12. Nowa pozycja na licie typów produktów
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Zaómy, e chcielibymy opisa monitory LCD. Jednym z parametrów opisujcych
ten produkt jest przektna ekranu. W licie typów produktów moemy zdefiniowa now
pozycj dotyczc przektnej oraz jako nowy parametr doda dostpne przektne.
Dla przykadowych monitorów moemy te poda dodatkowo jasno, rozdzielczo
i kilka innych parametrów. Jeli parametry zostay zdefiniowane, to nie pozostaje nam
nic innego, jak przypisa produkty z kategorii do utworzonego typu produktu. W tym
celu w licie produktów wybieramy przycisk Dodaj typ, nastpnie wybieramy warto
i zapisujemy nasz prac. W produktach konfigurujemy parametry dla typu.
Menu dotyczce produktów oferuje jeszcze kilka pozycji wartych wyjanienia. Jedn
z nich jest Drzewo kategorii dostpne z menu Lista kategorii (rysunek 4.13). Widok
powinien by nam znany z informacji o produkcie czy listy produktów.

Rysunek 4.13. Drzewo kategorii

Jak nietrudno si domyli, lista pozwala nam na skategoryzowanie produktów, co
korzystnie wpywa na prezentacj ich w ofercie. Dodanie nowej pozycji wie si gównie
z podaniem parametrów opisowych, co wida na rysunku 4.14.

Rysunek 4.14. Informacja o kategorii
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Oprócz opisanych rabatów w naszym sklepie mamy jeszcze dostpne opcje zwizane
z kuponami (rysunek 4.15). VirtueMart umoliwia obsug zarówno jednorazowych,
jak i staych kuponów. Aby mona byo si posugiwa tym mechanizmem, jestemy
zobligowani podczas dodawania kuponu do podania jego kodu, informacji, czy bdzie
to kupon procentowy, czy kwotowy, oczywicie kwoty oraz czy bdzie to kupon jednorazowy, czy stay.

Rysunek 4.15. Lista kuponów

Aby zamkn tematy zwizane z ofert, powinnimy zapozna si z pozycj menu o nazwie Producenci. Domylnie w sklepie na potrzeby oferty zdefiniowana jest jedna pozycja
o nazwie Producent (rysunek 4.16). Przechodzc do jej edycji, zauwaymy opcje zwizane z opisem, adresem WWW i e-mailem producenta.

Rysunek 4.16. Lista producentów

List producentów moemy skategoryzowa. I tu w przypadku chci dodania pozycji mamy
tylko dwa pola do wypenienia — zwizane z nazw i opisem kategorii (rysunek 4.17).

Rysunek 4.17. Lista kategorii producentów

Na tym etapie koczy si omawianie tematów zwizanych z zarzdzaniem ofert. Czas na
zapoznanie si z zagadnieniem zarzdzania zamówieniami.

Zarzdzanie zamówieniami
W chwili dokonania zamówienia zarówno klient, jak i administrator sklepu powinni
otrzyma e-mail ze szczegóami zamówienia. W przypadku pierwszych prób po konfiguracji sklepu powinnimy zwróci uwag, czy dane nagówkowe, kontaktowe, logo itd.
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s poprawne. Ma to due znaczenie dla wizerunku sklepu. To równie dobry moment
na sprawdzenie poprawnoci tumaczenia i konwencji nazewniczych wykorzystanych
w sklepie. Zaómy, e wszystkie dane s poprawne. Co zatem zawiera e-mail informacyjny? Z punktu widzenia odbiorcy w e-mailu zawarte s dane dotyczce numeru, daty
i statusu zamówienia, dane dotyczce zamawiajcego i dane do dostawy oraz szczegóy
zamówienia. Ostatnie pozycje to uwagi klienta, informacje o patnoci i sposobie dostawy. Stopka zamówienia zawiera cze, z wykorzystaniem którego moemy podejrze
zamówienie w sklepie, oraz adres e-mailowy, na który moemy przesya pytania i uwagi.
E-mail o podobnej treci otrzymuje administrator sklepu. W panelu administracyjnym
sklepu, w dziale Zamówienia, powinno pojawi si zamówienie z numerem z e-mailowego
powiadomienia.
Sprawd my, jakie dziaania moemy wykona dla zamówienia, które wanie do nas
wpyno. Klikajc numer zamówienia, widzimy poszerzony zakres oraz opcje edycyjne.
Widzimy IP, z którego zrealizowano zamówienie, moemy zmieni stan zamówienia (lista stanów zostaa uprzednio zdefiniowana podczas konfiguracji sklepu), wysa powiadomienie do klienta, edytowa w zasadzie kady szczegó zamówienia, poczwszy od
iloci czy ceny, a na opatach zwizanych z przesyk skoczywszy. Widoczna jest historia zamówienia, dziki czemu moemy ledzi, jak zmienia si stan zamówienia. Jeli
chcemy przechowywa papierowe wersje zamówie, to moemy skorzysta z atwej
opcji wydruku z dostosowanym wygldem.
Po wpyniciu zamówienia przy ciece wymagajcej rejestracji uytkownika powinno
pojawi si konto uytkownika w sklepie widoczne z poziomu Joomla!, jak i z poziomu
sklepu, dostpne z menu Ustawienia/Uytkownicy. Klikajc nazw uytkownika, uzyskujemy wgld w jego dane, histori zamówie, uprawnienia i przypisania do grup klientów.
No dobrze, ale jak w przypadku duej liczby zamówie ledzi dzienn sprzeda czy
sprawdza, jakie towary ciesz si zainteresowaniem? Midzy innymi do tego suy zakadka Raporty. VirtueMart zosta wyposaony w prosty, ale bardzo przydatny modu
raportowy. Moemy wygenerowa sumaryczny raport ze sprzeday dla okrelonego
przedziau czasowego lub raport obejmujcy kady produkt oddzielnie. Dziki temu
mamy atwiejszy wgld w to, co si sprzedaje, a take moemy sprawdzi, jak sprzeda
ksztatuje si w zdefiniowanych okresach. A to na przykad pozwala si zorientowa,
czy kampania reklamowa przynosi korzyci, czy moe jednak jest nieskuteczna.
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