Doprava

Pri pridaní novej dopravy vyplníme jej názov a zvolíme typ ceny, ktorý je popísaný nižšie

Logo je zobrazené v nákupnom košíku pri doprave

V košíku:

Cena dopravy môže byť stála, cenu nastavíme napríklad na 4 € s DPH. Pri zvolení sumy nákupu od
ktorej je doprava zdarma, je užívateľ vyzvaný v košíku na dokúpenie tovaru v zvyšnej hodnote pre
získanie dopravy zdarma.
Cena dopravy závisí od ceny nákupu:

Pri zvolení „ Cena dopravy závisí od ceny nákupu“ môžeme pridať cenové úrovne nákupu podľa
ktorých bude vypočítaná cena dopravy. Pre pridanie nového poľa klikneme na pridanie ďalšej ceny.
Cena dopravy bude 5 € pri nákupe do 20 €. Pri nákupe do 50 € bude cena dopravy 3 €. Pri nákupe
nad 50 € bude cena dopravy 1 €. Tiež môžeme definovať pole, od akej sumy je doprava úplne
zadarmo.
Cena dopravy závisí od váhy tovaru:
Po zvolení tejto možnosti si definujeme hladiny hmotnosti a cien rovnako ako pri doprave závislej od
ceny nákupu. Pri tomto type dopravy musíme uvádzať pri produktoch aj hmotnosť produktu.

Pri pridávaní dopravy volíme aj akému spôsobu platby je daná doprava určená:

Ak chceme pridať inú cenu dopravy pre Slovenskú poštu pre dobierku a inú cenu pre
platbu prevodným príkazom urobíme to tak, že si najprv pridáme dopravcu „Slovenská pošta“, kde
zadáme cenu dopravy napríklad 4 € a zaškrtneme dobierku. Prevodný príkaz necháme nezaškrtnutý.
Následne si pridáme znovu dopravu „Slovenská pošta“ kde zadáme cenu dopravy 2 € a zaškrtneme
prevodný príkaz. Dobierku necháme nezaškrtnutú. Užívateľovi je tak v košíku ponúknutá cena dopravy
podľa zvoleného spôsobu platby.
Zákazník je takto motivovaný k platbe prevodom, čo je pre Vás ako obchodníka často výhoda.

Platba:

Pre pridanie novej platby zvolíme tlačidlo „Pridať novú platbu“ a zadáme jej názov:

Zašle po objednávke na mail klienta aj predfaktúru

Platbe je možné nahrať ikonu

V externej platbe
definujete prepojenie na
platobný modul. Pozrite si
návod pre vybranú
externú platbu
Popis slúži na stručné opísanie platby a je zobrazení v košíku pod
názvom platby.

Zvoľte krajinu pre ktorú je platba určená. Novú krajinu pridáme cez moduly – krajiny.

V Použiť do exportu pre volíte či sa pre túto platbu budú exportovať údaje pre konkrétnu dopravu.
Ak by ste potrebovali pridať export pre iného dopravcu ako je v ponuke, kontaktujte nás.

Krajiny

Slúžia na určovanie odlišnej platby a dopravy pre krajinu Vášho zákazníka. Aktivujú sa automaticky
pridaním druhého jazyka.
Aktivovaním sa pridá zákazníkom do nákupného košíka, registrácie a Vám do Nastavení platby
možnosť zvoliť krajinu. Zákazníci, ktorí si pri registrácii zvolia príslušnú krajinu, dostávajú v košíku
ponuky platby a dopravy rovno podľa ich krajiny.

