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Rozdzia� 4.

Zarz�dzanie sklepem

Zarz�dzanie ofert� i jej parametrami
Do tej pory uda�o nam si� zainstalowa� sklep oraz skonfigurowa� jego najwa�niejsze
opcje. W trakcie instalacji zosta�y zaimportowane przyk�adowe dane dotycz�ce np.
stawek podatkowych, op�at przewozowych czy walut, które znacznie u�atwiaj� zro-
zumienie mechanizmów, jakie oferuje oprogramowanie. Na obecnym etapie najbardziej
interesuj� nas jednak opcje zwi�zane z ofert� sklepu, a co za tym idzie — skupimy si�
na zaimportowanej ofercie narz�dzi zainstalowanej wraz z VirtueMart.

Zrozumienie zasad dzia�ania oprogramowania zwi�zanych z ofert� pozwoli nam na
zdefiniowanie oferty dla w�asnych produktów lub us�ug. W dalszej cz��ci rozdzia�u
zostan� poruszone m.in. tematy zwi�zane z dostawcami, kategoriami produktów, pro-
duktami i ich cechami, jak kolor czy rozmiar.

Zarz�dzanie sklepem wi��e si� nieroz��cznie z zarz�dzaniem zamówieniami, dlatego
zostan� omówione tematy zwi�zane z obiegiem zamówie� i statusów.

Dostawcy, kategorie, produkty
Aby �atwiej by�o zrozumie� tematy zwi�zane z budowaniem oferty sklepu, najlepiej
pos�u�y� si� ofert� zaimportowan� podczas instalacji. W panelu administracyjnym Virtue-
Mart 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
zwi�zane jest z nazw� produktu, kolejne z powi�zanymi mediami (w tym przypadku
zdj�ciami), nast�pne dotycz� ceny, producenta, recenzji, statusu publikacji oraz ko-
piowania i kasowania. Dodatkowo nad tabel� widoczne jest pole rozwijane umo�li-
wiaj�ce wybór kategorii produktów.

Ju� ten widok pozwala si� zorientowa� w hierarchii. Mamy mianowicie produkty, które
mog� przynale�e� do pewniej kategorii oraz do jakiego� producenta. Jak si� dalej oka�e,
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 dost�pnej pozycji. W tym celu klikamy ��cze zawarte
w nazwie produktu. Naszym oczom powinien ukaza� si� obraz z sze�cioma zak�adkami,
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.
Dost�pne jest te� pole Charakterystyka produktu, które pozwala na wpisanie dodatko-
wych informacji z wykorzystaniem prostego edytora.

Rysunek 4.2. Zak�adka Informacje podstawowe
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Kolejna zak�adka (rysunek 4.3), jak sama nazwa wskazuje, dotyczy sposobu wy�wietla-
nia. Dzi�ki pozycjom tu zawartym mamy wp�yw m.in. na szeroko�� opisu produktu dla
listy czy wy�wietlanie wariantów produktu na li�cie. Warianty to nic innego jak lista od-
mian produktu ró�ni�cych si� atrybutami — dla przyk�adu wyró�nikiem mo�e by� kolor.

Rysunek 4.3. Zak�adka Sposób wy�wietlania

Nast�pna zak�adka, Stan (rysunek 4.4), umo�liwia m.in. okre�lenie liczby przedmio-
tów w magazynie, czasu dostawy, dost�pno�ci produktu.

Ciekawa opcja na tej zak�adce dotyczy promocji. W pozycji Lista atrybutów mo�emy
zdefiniowa� atrybut dotycz�cy np. koloru, w polu W�a�ciwo�� okre�li� konkretny kolor
i zmodyfikowa� cen� w zale�no�ci od zastosowanych operatorów.

Dok�adniej opisano to w przyk�adzie zawartym na stronie.

Przyk�ad formatowania listy atrybutów: Nazwa = np. Kolor. W�a�ciwo�� = np. zielony.

Kliknij odno�nik Nowy atrybut, by doda� nazw� nowej cechy, np. kolor, rozmiar.

Nast�pnie kliknij odno�nik Nowa w�a�ciwo��, aby okre�li� warto�� cechy, np. czerwony,
zielony.

Program dokona przeliczenia ceny produktu zale�nie 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 wzgl�du na wybrane
opcje.

Szczególnie dobrze zastosowanie mechanizmu promocji wida� w menu Produkty/Produkty
w promocji. Wybieraj�c z listy dowolny produkt, mo�emy zapozna� si� ze sposobem
przygotowania promocji w zak�adce Stan.
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Rysunek 4.4. Zak�adka Stan

Zak�adka Wymiary i waga produktu (rysunek 4.5) pozwala na zdefiniowanie pól istotnych
g�ównie z punktu widzenia przesy�ki. Oprócz klasycznych pozycji dotycz�cych d�u-
go�ci, wysoko�ci, szeroko�ci czy wagi mamy do dyspozycji pozycje dotycz�ce ilo�ci
egzemplarzy w jednostkowym opakowaniu.

Rysunek 4.5. Zak�adka Wymiary i waga produktu

Je�li chcemy wstawi� b�d	 zmieni� zdj�cie produktu, mo�emy tego dokona� za pomoc�
zak�adki Zdj�cia (rysunek 4.6). Operacje na zdj�ciach mo�emy te� wykona� z poziomu
menu Produkty/Lista produktów i opcji Media.

Ostatnia karta dotyczy produktów pokrewnych i umo�liwia do��czenie odno�ników do
podobnych towarów. Zawiera ona list� pozosta�ych produktów w sklepie (rysunek 4.7).

Wró�my na chwil� do listy produktów w menu Produkty. Jak mo�na zauwa�y�, przy
pozycjach w wybranych kolumnach istnieje mo�liwo�� klikni�cia niektórych z nich,
takich jak Media (rysunek 4.8) czy Dodaj recenzj�.

Zarz�dzanie zdj�ciami jest ma�o skomplikowane. Mo�emy w prosty sposób usun��
grafiki, dokona� ich publikacji lub je podejrze�.
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Rysunek 4.6. Zak�adka Zdj�cia

Rysunek 4.7. Zak�adka Produkty pokrewne

Rysunek 4.8. Media

Media to jednak co� wi�cej ni� tylko zdj�cia. Aby si� o tym przekona�, wystarczy u�y�
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:

� Zdj�cie produktu (du�e i miniatura),

� Zdj�cie,

� Miniatura,

� Plik produktu do pobrania,

� Dodatkowe zdj�cie,

� Plik za��cznika.

Opcje dodawania plików s� wykorzystywane w przypadku plików pobieranych w ramach
naszej oferty lub je�li chcemy do��czy� do produktu np. szczegó�ow� specyfikacj� w PDF
do pobrania.

Zgodnie ze sw� nazw� panel Dodaj recenzj� (rysunek 4.10) umo�liwia dodanie recenzji
do produktu. Mo�na to zrobi�, korzystaj�c z pola opisu, które wymaga domy�lnie wpi-
sania minimum 100 znaków oraz oceny przez odpowiedni wybór liczby gwiazdek.

System recenzji mo�na wy��czy� b�d	 aktywowa� oraz konfigurowa� poprzez menu
Konfiguracja/Ogólne. Dodatkowe opcje zwi�zane z recenzjami dotycz� rozmiaru pola
opisowego oraz mechanizmu publikacji. Mo�emy zdecydowa� si� na automatyczne pu-
blikowanie opinii b�d	 publikacj� po moderacji przez administratora sklepu. Upraw-
nienia do opiniowania posiadaj� wy��cznie zarejestrowani u�ytkownicy. Opiniowanie
jest procesem jednokrotnym, tzn. mo�emy zaopiniowa� produkt tylko raz.

Kolejna przydatna opcja w naszym sklepie wi��e si� z rabatami. W menu Lista ra-
batów mamy wykaz wszystkich rabatów wraz z ich typem (kwotowy b�d	 procento-
wy) oraz okresem obowi�zywania (rysunek 4.11). Je�li usuniemy rabat z listy, zmiana
b�dzie dotyczy�a 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 s�u�y. Typy produktów z za�o�enia s�u��
do opisania skomplikowanych produktów, jak np. elektronika. Typy produktów u�atwiaj�
tworzenie klasyfikacji opartej na parametrach produktów oraz umo�liwiaj� wyszukiwanie
produktów w oparciu o parametry. Zarówno kategoria, jak i typ produktu opisuj� produkt.
Rozgraniczenie polega na tym, �e kategoria z za�o�enia opisuje przeznaczenie produktu, na-
tomiast typ opisuje produkty na podstawie parametrów, rozszerzaj�c w ten sposób opis.

Rysunek 4.12. Nowa pozycja na li�cie typów produktów
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Za�ó�my, �e chcieliby�my opisa� monitory LCD. Jednym z parametrów opisuj�cych
ten produkt jest przek�tna ekranu. W li�cie typów produktów mo�emy zdefiniowa� now�
pozycj� dotycz�c� przek�tnej oraz jako nowy parametr doda� dost�pne przek�tne.

Dla przyk�adowych monitorów mo�emy te� poda� dodatkowo jasno��, rozdzielczo��
i kilka innych parametrów. Je�li parametry zosta�y zdefiniowane, to nie pozostaje nam
nic innego, jak przypisa� produkty z kategorii do utworzonego typu produktu. W tym
celu w li�cie produktów wybieramy przycisk Dodaj typ, nast�pnie wybieramy warto��
i zapisujemy nasz� prac�. W produktach konfigurujemy parametry dla typu.

Menu dotycz�ce produktów oferuje jeszcze kilka pozycji wartych wyja�nienia. Jedn�
z nich jest Drzewo kategorii dost�pne 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� domy�li�, lista pozwala nam na skategoryzowanie produktów, co
korzystnie wp�ywa na prezentacj� ich w ofercie. Dodanie nowej pozycji wi��e si� g�ównie
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 dost�pne opcje zwi�zane
z kuponami (rysunek 4.15). VirtueMart umo�liwia obs�ug� zarówno jednorazowych,
jak i sta�ych kuponów. Aby mo�na by�o si� pos�ugiwa� tym mechanizmem, jeste�my
zobligowani podczas dodawania kuponu do podania jego kodu, informacji, czy b�dzie
to kupon procentowy, czy kwotowy, oczywi�cie kwoty oraz czy b�dzie to kupon jednora-
zowy, czy sta�y.

Rysunek 4.15. Lista kuponów

Aby zamkn�� tematy zwi�zane z ofert�, powinni�my zapozna� si� z pozycj� menu o na-
zwie Producenci. Domy�lnie w sklepie na potrzeby oferty zdefiniowana jest jedna pozycja
o nazwie Producent (rysunek 4.16). Przechodz�c do jej edycji, zauwa�ymy opcje zwi�za-
ne z opisem, adresem WWW i e-mailem producenta.

Rysunek 4.16. Lista producentów

List� producentów mo�emy skategoryzowa�. I tu w przypadku ch�ci dodania pozycji mamy
tylko dwa pola do wype�nienia — zwi�zane z nazw� i opisem kategorii (rysunek 4.17).

Rysunek 4.17. Lista kategorii producentów

Na tym etapie ko�czy si� omawianie tematów zwi�zanych z zarz�dzaniem ofert�. Czas na
zapoznanie si� z zagadnieniem zarz�dzania zamówieniami.

Zarz�dzanie zamówieniami
W chwili dokonania zamówienia zarówno klient, jak i administrator sklepu powinni
otrzyma� e-mail ze szczegó�ami zamówienia. W przypadku pierwszych prób po konfigu-
racji sklepu powinni�my zwróci� uwag�, czy dane nag�ówkowe, kontaktowe, logo itd.
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s� poprawne. Ma to du�e znaczenie dla wizerunku sklepu. To równie� dobry moment
na sprawdzenie poprawno�ci t�umaczenia i konwencji nazewniczych wykorzystanych
w sklepie. Za�ó�my, �e wszystkie dane s� poprawne. Co zatem zawiera e-mail informa-
cyjny? Z punktu widzenia odbiorcy w e-mailu zawarte s� dane dotycz�ce numeru, daty
i statusu zamówienia, dane dotycz�ce zamawiaj�cego i dane do dostawy oraz szczegó�y
zamówienia. Ostatnie pozycje to uwagi klienta, informacje o p�atno�ci i sposobie do-
stawy. Stopka zamówienia zawiera ��cze, z wykorzystaniem którego mo�emy podejrze�
zamówienie w sklepie, oraz adres e-mailowy, na który mo�emy przesy�a� pytania i uwagi.
E-mail o podobnej tre�ci otrzymuje administrator sklepu. W panelu administracyjnym
sklepu, w dziale Zamówienia, powinno pojawi� si� zamówienie z numerem z e-mailowego
powiadomienia.

Sprawd	my, jakie dzia�ania mo�emy wykona� dla zamówienia, które w�a�nie do nas
wp�yn��o. Klikaj�c numer zamówienia, widzimy poszerzony zakres oraz opcje edycyjne.
Widzimy IP, z którego zrealizowano zamówienie, mo�emy zmieni� stan zamówienia (li-
sta stanów zosta�a uprzednio zdefiniowana podczas konfiguracji sklepu), wys�a� po-
wiadomienie do klienta, edytowa� w zasadzie ka�dy szczegó� zamówienia, pocz�wszy od
ilo�ci czy ceny, a na op�atach zwi�zanych z przesy�k� sko�czywszy. Widoczna jest histo-
ria zamówienia, dzi�ki czemu mo�emy �ledzi�, jak zmienia� si� stan zamówienia. Je�li
chcemy przechowywa� papierowe wersje zamówie�, to mo�emy skorzysta� z �atwej
opcji wydruku z dostosowanym wygl�dem.

Po wp�yni�ciu zamówienia przy �cie�ce wymagaj�cej rejestracji u�ytkownika powinno
pojawi� si� konto u�ytkownika w sklepie widoczne z poziomu Joomla!, jak i z poziomu
sklepu, dost�pne z menu Ustawienia/U�ytkownicy. Klikaj�c nazw� u�ytkownika, uzysku-
jemy wgl�d w jego dane, histori� zamówie�, uprawnienia i przypisania do grup klientów.

No dobrze, ale jak w przypadku du�ej liczby zamówie� �ledzi� dzienn� sprzeda� czy
sprawdza�, jakie towary ciesz� si� zainteresowaniem? Mi�dzy innymi do tego s�u�y za-
k�adka Raporty. VirtueMart zosta� wyposa�ony w prosty, ale bardzo przydatny modu�
raportowy. Mo�emy wygenerowa� sumaryczny raport ze sprzeda�y dla okre�lonego
przedzia�u czasowego lub raport obejmuj�cy ka�dy produkt oddzielnie. Dzi�ki temu
mamy �atwiejszy wgl�d w to, co si� sprzedaje, a tak�e mo�emy sprawdzi�, jak sprzeda�
kszta�tuje si� w zdefiniowanych okresach. A to na przyk�ad pozwala si� zorientowa�,
czy kampania reklamowa przynosi korzy�ci, czy mo�e jednak jest nieskuteczna.
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