
SYSTEMY I PLATFORMY ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

Lab 5

Sprawozdanie z laboratoriów (max 1 strona A4 na temat zrealizowanych zadań i odpowiedzi na pytania

i zagadnienia zawarte w treści, oznaczone symbolem       ) należy przesłać najpóźniej do końca niedzieli

na adres tomasz.kasprzak@cdv.pl. Wraz ze sprawozdaniem powinieneś dołączyć plik z fakturą

z zadania 5.

ZADANIE 1

Produkt wirtualny do pobrania

1. Zaloguj się do panelu administracyjnego na swojej poddomenie.

2. Dodaj nowy produkt – e-book nawiązujący do branży Twojego sklepu. Uzupełnij krótki opis produktu,

opis i obrazek produktu, ustal cenę.

3. W sekcji Dane produktu wybierz typ Prosty produkt i zaznacz opcje: Wirtualny i Do pobrania.

Wgraj plik do pobrania w formacie PDF, może to być pusty plik.

4. Złóż zamówienie z nowo dodanym produktem. Następnie oznacz w swoim sklepie zamówienie jako

Zrealizowane.

5. Przeanalizuj, jakie wiadomości e-mail zostały do Ciebie dostarczone. W sprawozdaniu odpowiedz na

pytanie, dlaczego link do pobrania ebooka został wysłany dopiero w ostatnim mailu?

Pobrany plik zawiera unikalny ciąg znaków dodany do nazwy pliku. Można tę opcję wyłączyć w zakładce

WooCommerce > Ustawienia > Produktu > Produkty do pobrania. We wspomnianej zakładce można

też zmienić sposób pobierania plików.
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ZADANIE 2

Kupony rabatowe

1. Przejdź do zakładki Marketing > Kupony. Dodaj nowy kupon rabatowy. Zaznacz opcję zezwalającą

na darmową wysyłkę. Ustaw minimalną kwotę zakupu.

2. Przetestuj wygenerowany kupon. Złóż zamówienie z wykorzystaniem tego kuponu, wybierając nowy

sposób wysyłki Darmowa dostawa.

3. Stwórz 2 inne kupony, wykorzystując ograniczenia użytkowania i limity wykorzystania. Kupony

powinny być na tyle rzeczywiste, żeby móc je wykorzystywać w Twoim sklepie z dostępnymi

produktami. Zapisz w sprawozdaniu kody kuponów i warunki, jakie należy spełnić, aby móc z nich

korzystać.

ZADANIE 3

Shortcodes, wyświetlanie produktów

Shortcodes, wprowadzone już w Wordpress 2.5, rozszerzają możliwości tworzenia stron i wpisów

i dodawania do nich niestandardowych elementów, bez konieczności ręcznego umieszczania fragmentów

HTML. Można również tworzyć własne shortcodes. Shortcodes mogą posiadać również dodatkowe

parametry, np. [products limit="4" columns="2"] odpowiedzialne jest za wyświetlenie maksymalnie

4 produktów w 2 kolumnach.

1. Zapoznaj się z możliwościami shortcodes dla wyświetlania w różny sposób produktów WooCommerce

– na stronie https://woocommerce.com/document/woocommerce-shortcodes/ (w sekcji Products).

2. Dodaj nową stronę w panelu administracyjnym. Umieść na niej 5 różnych sekcji, np. Najchętniej

kupowane, Ostatnio dodane, Promocje. Każda sekcja powinna składać się z nagłówka H2 (Nagłówek 2)

i odpowiedniego shortcode. Aby w prosty sposób przetestować, czy dany kod wyświetla oczekiwany

rezultat, skorzystaj z narzędzia podglądu – przycisk Podejrzyj zmiany. W sprawozdaniu zanotuj,

jakiego kodu użyłeś i jaki jest oczekiwany rezultat.

3. Po dodaniu wszystkich sekcji opublikuj/zaktualizuj stronę.
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4. Przejdź do zakładki Ustawienia > Czytanie. Zmień stronę główną na statyczną, przed chwilą przez

Ciebie utworzoną. Tym samym po wejściu na Twoją witrynę powinna być wyświetlana strona

z sekcjami z produktami.

ZADANIE 4

Integracja z Paczkomatami

1. Wyszukaj i zainstaluj wtyczkę Inpost Paczkomaty. Po aktywowaniu wtyczki przejdź do WooCommerce

> Ustawienia > Wysyłka.

2. Edytuj utworzoną na poprzednich zajęciach strefę wysyłki. Usuń dotychczasową metodę wysyłki

Paczkomat. Dodaj nową metodę wysyłki – na liście powinna pojawić się nowa metoda Inpost

Paczkomaty.

3. Edytuj tę metodę wysyłki i ustaw koszt wysyłki.

4. Złóż nowe zamówienie z dowolnym produktem/produktami, wybierając jako metodę dostawy

Paczkomat. Zapisz ID tego zamówienia w sprawozdaniu.

ZADANIE 5

Generowanie i wystawianie faktur

1. Przejdź na stronę wtyczki WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips

(https://wordpress.org/plugins/woocommerce-pdf-invoices-packing-slips/).

2. Aby zainstalować ją w swojej witrynie, skorzystaj z innej metody niż dotychczas – pobierz paczkę

z wtyczką z powyższej strony. Przejdź do zakładki Wtyczki > Dodaj nową w swoim panelu

administracyjnym. Kliknij przycisk Wyślij wtyczkę na serwer i wgraj archiwum ZIP z pobraną

wtyczką. Po zainstalowaniu włącz wtyczkę i przejdź do jej ustawień (dostępne również w menu

WooCommerce > Faktury PDF).

3. Uzupełnij nazwę i adres sklepu.

4. Przejdź do tabki Documents. Zaznacz opcję, aby faktura była dodawana do zrealizowanego

zamówienia. Zaznacz także, aby na dokumencie wyświetlane były data faktury i jako numer faktury –

numer dokumentu księgowego. Zapisz zmiany.

5. Złóż nowe zamówienie z dowolnym produktem/produktami. Następnie oznacz w swoim sklepie

zamówienie jako Zrealizowane.

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

https://wordpress.org/plugins/woocommerce-pdf-invoices-packing-slips/


6. Przeanalizuj, jakie wiadomości e-mail zostały do Ciebie dostarczone. Wygenerowaną fakturę dołącz

do sprawozdania wysyłanego po dzisiejszych zajęciach.

ZADANIA DODATKOWE – DLA CHĘTNYCH

Jeśli wykonałeś któreś z zadań dodatkowych, poinformuj o tym w wiadomości ze sprawozdaniem

lub w samym sprawozdaniu.

1. Korzystając z dowolnej wtyczki do customizacji pól przy składaniu zamówienia, dodaj i w logiczny

sposób uporządkuj następujące nieobowiązkowe pola:

a. NIP – powinno znaleźć się w Billing Section, z limitem liczby znaków,

b. Skąd dowiedziałeś się o sklepie? – powinno znaleźć się w Additional Section, z kilkoma

opcjami do wyboru.

2. Wygeneruj i prześlij prowadzącemu aktualny stan magazynowy swoich produktów. Stan powinien być

wygenerowany automatycznie w formacie CSV.

3. Znajdź i zainstaluj wtyczkę do zmiany obrazka produktu po najechaniu na niego. Oczekiwany efekt:

wyświetlając produkt na liście, po najechaniu na jego obrazek, powinno wyświetlać się pierwsze

zdjęcie z galerii produktu.
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