
SYSTEMY I PLATFORMY ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

Lab 3 i 4 – WooCommerce

Z dzisiejszych laboratoriów nie ma do wykonania sprawozdania. Mail o złożeniu zamówienia w Państwa

sklepie przyjdzie na skrzynkę prowadzącego zajęcia – tym samym informując, że zadania zostały

zrealizowane poprawnie. Na kolejnych zajęciach czeka nas kontynuacja wdrożenia WooCommerce.

ZADANIE 1

Instalacja WooCommerce

1. Zaloguj się do panelu administracyjnego na swojej poddomenie.

2. Wybierz z menu Wtyczki > Dodaj nową. Wyszukaj, zainstaluj i włącz wtyczkę WooCommerce.

W przypadku niepowodzenia lub przerwania procesu instalacji, usuń katalog wtyczki z serwera

za pomocą klienta FTP i spróbuj zainstalować ją ponownie. Katalog wtyczki znajdziesz

w /wp-content/plugins/.

W formularzach nie podawaj swoich rzeczywistych danych jak nr konta bankowego czy adres.

Poza swoim imieniem i nazwiskiem używaj fikcyjnych danych.

3. Przejdź przez kreator tworzenia nowego sklepu WooCommerce.

a. Odznacz opcję Otrzymuj porady, aktualizacje produktów i inspiracje bezpośrednio

do swojej skrzynki pocztowej.

b. Nie wyrażaj zgody na udostępnianie niewrażliwych danych w celu budowania lepszego

WooCommerce.

c. Jako typy produktów wybierz Produkty fizyczne i Pliki do pobrania.
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d. Odznacz opcję Dodaj polecane funkcje biznesowe do mojej witryny.

e. Wybierz bezpłatny motyw Storefront.

ZADANIE 2

Bezpośrednie odnośniki

1. Zmień ustawienia bezpośrednich odnośników w swojej witrynie. Wybierz z menu Ustawienia >

Bezpośrednie odnośniki. Stwórz własny format /%category%/%postname%/ i zapisz zmiany.

Zwróć uwagę, aby poprawnie przepisać lub wyklikać tagi – w przeciwnym razie strona może

nie działać prawidłowo.

2. Zwróć uwagę, że w tym miejscu można również ustawić własne formaty odnośników dla kategorii

produktów, tagów produktów i samych produktów.

ZADANIE 3

Wypełnienie sklepu contentem

1. Zapoznaj się z nowymi pozycjami w menu w panelu administracyjnym – WooCommerce, Produkty,

Statystyki, Marketing i możliwościami, jakie udostępniają te zakładki.

2. Stwórz co najmniej 3 kategorie produktów.

3. Stwórz co najmniej 20 produktów. Istotne jest uzupełnienie dla nich:

a. nazwy produktu,

b. krótkiego opisu – wypełnij jednym akapitem tekstu,

c. opisu – wypełnij kilkoma akapitami tekstu,

d. ceny,

e. kategorii,

f. obrazka produktu,

g. galerii produktu – dodaj co najmniej 2 różne zdjęcia poza obrazkiem produktu.
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4. W celu przyspieszenia wypełniania witryny produktami, możesz po utworzeniu produktu przejść

do listy produktów i po najechaniu na produkt wybrać opcję Powiel:

Produkty powinny jednak różnić się od siebie na tyle, żeby dalsze ich testowanie i działanie na nich

miało sens – np. różne nazwy, ceny, kategorie, obrazek produktu.

ZADANIE 4

Testowanie różnych opcji

Każdorazowe zmiany produktu w tym i kolejnych zadaniach zaakceptuj klikając niebieski przycisk

Aktualizuj.

Wszystkie swoje produkty znajdziesz na swojej stronie w zakładce Sklep. Dzięki ustawieniu

bezpośrednich odnośników można do niej dotrzeć również wpisując adres twoja_poddomena/sklep/

1. Dla kilku produktów przetestuj ustawienie ceny promocyjnej i wyświetlenie jej na stronie produktu

oraz stronie kategorii.

2. Dla kilku produktów przetestuj opcję zarządzania stanem magazynowym, ustawiając dla kilku z nich

stan magazynowy różny od 0, a dla kilku równy 0. Zobacz, jakie komunikaty są wyświetlane teraz

na stronie tych produktów.

3. Dla kilku produktów przetestuj tworzenie i korzystanie z atrybutów. Dodaj nowy atrybut o nazwie

kolor, a w polu wartości wpisz kilka opcji zgodnie z instrukcją. Zapisz atrybut. Znajdź, gdzie

na stronie produktu wyświetlane są wprowadzone atrybuty.

Collegium Da Vinci
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61-719 Poznań
61 271 10 10 / info@cdv.pl cdv.pl



ZADANIE 5

Produkt z wariantami

1. Dla wybranego produktu, dla którego został utworzony atrybut (w Zadaniu 3, pkt 3) zmień typ

produktu z Prosty produkt na Produkt z wariantami.

2. Wróć do swojego atrybutu i po kliknięciu na jego nazwę, w rozwiniętych opcjach zaznacz

Dla wariantów. Zapisz atrybuty.

3. Przejdź do zakładki Warianty i wybierz opcję Utwórz warianty ze wszystkich atrybutów.

Kliknij Idź i zaakceptuj powiadomienie.

4. Rozwiń każdy ze stworzonych wariantów, ustaw jego cenę, zaznacz opcję Zarządzać stanem

magazynowym? i wpisz liczbę produktów na stanie. Ceny dla wariantów powinny się różnić.

5. Przejdź na stronę tego produktu i przetestuj, jak zmieniają się wyświetlane informacje w zależności

od wybranego wariantu.

ZADANIE 6

Strefa wysyłki i metody płatności

1. Zanim przetestujesz działanie swojego sklepu i dodawanie produktów do koszyka, należy

skonfigurować wstępnie opcje wysyłki i płatności. Wybierz z menu pozycję Ustawienia > Wysyłka.

Dodaj nową strefę wysyłki. Jako region wybierz Polskę, jako metody – dwukrotnie dodaj metodę

Płaska stawka.

2. Edytuj jedną z metod Płaska stawka. Zmień jej nazwę na Przesyłka kurierska i ustaw cenę.

Podobnie z drugą metodą Płaska skawka – zmień nazwę na Paczkomat i ustaw cenę. Ceny powinny się

różnić.

3. Wybierz z menu pozycję Płatności > Ustawienia. Włącz dwie opcje: Przelew bankowy i Za

pobraniem. Kliknij na nazwę metody Przelew bankowy i na widoku szczegółów uzupełnij dane o koncie

bankowym (w tabeli). Pamiętaj, aby nie podawać rzeczywistych danych.
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ZADANIE 7

Składanie zamówienia

1. Przejdź na stronę swojego sklepu. Dodaj kilka produktów do koszyka. Zobacz, jak zmienia się wartość

zamówienia w zależności od wybranej metody przesyłki. Spróbuj zrealizować zamówienie.

2. Przeanalizuj maile, jakie zostały do Ciebie wysłane ze sklepu. Jeden z nich powinieneś otrzymać jako

administrator witryny, drugi jako klient.

3. Zrealizuj kolejne zamówienie. Tym razem zmień adres e-mail (w kroku gdzie podawane są dane

zamawiającego) na tomasz.kasprzak@cdv.pl.

ZADANIE 8

Analiza zamówienia i zmiana statusu

1. Przejdź w panelu administracyjnym do zakładki WooCommerce > Zamówienia. Zobacz, jakie informacje

można tam znaleźć o każdym ze złożonych zamówień.

2. Dla obu zamówień spróbuj zmienić ręcznie ich status z Wstrzymane (oczekujące na płatność) na

Zrealizowano. Przeanalizuj nową wiadomość mailową, która została automatycznie wygenerowana

przy zmianie statusu.

Po podpięciu bramek płatniczych nie jest konieczna ręczna zmiana statusów zamówień. Wszystko dzieje

się automatycznie po otrzymaniu pozytywnego lub negatywnego komunikatu od pośrednika płatności –

zmiana statusu, wysyłka odpowiedniego maila. Na zajęciach korzystamy jednak z metod przelew

bankowy i za pobraniem, przy których najczęściej sprzedawca musi aktualizować te dane ręcznie

(chyba, że sklep posiada odpowiednie integracje, np. z systemem bankowym itd.).
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