2. oldal

Termékcsoportok
Mi ez?
A webáruházban a termékek termékcsoportokba rendezve láthatók. A Viltor
áruházakban többszintű, hierarchikus szerkezetű termékcsoport rendszer is
kialakítható. Ez azt jelenti, hogy egy adott termékcsoport esetleg más termékcsoportok
„leszármazottja” is lehet vagy belőle is új termékcsoportok ágazhatnak le.

Termékcsoport létrehozása
A „Termék besorolás” menü „Termékcsoportok” almenüjére kattintva hozhatjuk létre az
új termékcsoportokat.

Az „Új csoportnév” mezőbe írjuk be a termékcsoport nevét, majd üssük le az Enter
billentyűt, ezzel elkészül az adott termékcsoport.

Ha egy már meglévő termékcsoport „alá” szeretnénk létrehozni egy új termékcsoportot,
akkor kattintsunk egérrel az eredeti termékcsoportra (lépjünk be a termékcsoportba),
majd itt hozzuk létre az újat. A termékcsoportok részleteit (akció, kép, leírás) a
termékcsoport sorában látható „részlet” gombra kattintva módosíthatjuk.

3. oldal

Termékek
Mi ez?
A webáruházban megvásárolható termékek adatait adhatjuk meg.

Termék létrehozása
A „Termékek” / „Termék felvitel” menüpontban hozhatunk létre új terméket.

A legfontosabb mezők az

fülön:

• „Termék elnevezése” - a termék webáruházban megjelenő neve
• „Termékcsoport” - válasszunk egy termékcsoportot a már felrögzített csoportok közül
• „Termék leírása” - ismertető az adott termékről
• „Bruttó ár” - a termék darabára
Ezután válasszuk ki a termék fényképét az
adatokat a

fülön, majd mentsük el a termék

gomb segítségével.

Termék módosítása
A „Termékek” / „Termék módosítás” menüben módosíthatjuk a már felrögzített
termékek adatait.

A megjelenő táblázatban kattintsunk a módosítandó termékre, változtassuk az adatain,
majd mentsük el a változásokat a

gombbal.

4. oldal

A webáruház külső megjelenése
Mi ez?
A webáruház külső arculatát az úgynevezett sablonok határozzák meg. A Viltor
rendszerben számos sablon közül választhatunk, így módosíthatjuk áruházunk
megjelenését a vásárlók előtt.

Sablon kiválasztása és betöltése
Lépjünk be a „Megjelenés” / „Sablon választás” menüpontba.

Itt a különböző füleken más és más jellegű sablonok színváltozatai jelennek meg. Ha a
sablon képére kattintunk, akkor kinagyítva láthatjuk azt. A sablon kiválasztáshoz
kattintsunk a sablon alatt látható rádiógombra.

A kiválasztott sablont a

gombbal élesíthetjük az áruházunkon. Sablont

váltani akárhány alkalommal lehet, amíg meg nem találtuk a számunkra leginkább
megfelelő arculatot.

5. oldal

Logó feltöltés
Mi ez?
Vállalkozásunk logóját feltölthetjük és megjeleníthetjük a webáruházban.

Logó feltöltése
Válasszuk ki a „Megjelenés” / „Beállítások” menüpontot.

Itt válasszuk ki a

fület, majd a „Logó” feliratnál tallózzuk ki a cég logójának

képét. Ezután kattintsunk a

gombon.

Cég adatok kitöltése
Mi ez?
Fogyasztóvédelmi előírás, hogy a webáruháznak minden céges adatot meg kell
jelenítenie. Ezen adatokat az adminisztrációs felületen tudjuk feltölteni.

Céges adatok lerögzítése
Válasszuk a „Beállítások” / „Előfizetői adatok” menüpontot.

Itt értelemszerűen töltsük ki a céges adatokat, majd a
véglegesítsük a változásokat.

gombbal

