
A02.Tenda virtual: configuración  e 
xestión

Introdución

Na actividade desenvolveremos os aspectos máis salientables da configuración e xestión
dunha  tenda  virtual  con Prestashop,  partindo  da  instalación  da  tenda  desenvolvida  na
actividade anterior.

Xestión da tenda con Prestashop

Cada vez que queiramos iniciar a xestión da tenda  temos que entrar na web  de Prestashop
e elixir a opción  Inciar sesión. Escribimos a conta de correo electrónico que facilitamos
para darnos de alta  e o contrasinal e pulsamos iniciar sesión. 

Unha vez  iniciada a sesión na opción A miña tenda faremos clic en Detallas da tenda

Temos á  nosa disposición datos informativos da tenda creada  facilitándonos a IP  e o
nome do dominio para que calquera persoa poida acceder a través do navegador.

Aparecerán tamén as opcións Back office (permítennos xestionar a tenda) e a opción Front
office que nos permite visualizar a tenda tal e como aparece ao público.
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Eliximos a opción Back office e iniciamos xestión da tenda.

Aspectos básicos do programa

Cando iniciamos por primeira vez a xestión vemos que por defecto aparece cargada   unha
tenda de  exemplo para que poidamos familiarizarnos co  funcionamento do programa.
Unha vez que botemos unha ollada, o contido que aparece por defecto debe ser eliminado
ou modificado.

En Prestashop traballamos con temas (plantillas), algún dos cales son gratuítos como a que
aparece de exemplo e moitos outros son de pago.

Os  temas  soen  estar  adaptados  ao  tipo  de  negocio  que  queremos  iniciar  polo  que
deberíamos  elixir  o  máis  axeitado  en  cada  caso.  Se  queremos  un  tema  deseñado
especificamente para a nosa tenda,  temos a nosa disposición empresas que se dedican a
esta actividade, por suposto cobrando.

Dentro  dos  temas  existe  a  posibilidade  de  personalizalos  facendo  cambios  en  cores,
disposición e contido dos menús, etc.

Nos temas inclúense  distintos módulos (bloques de imaxes, información, etc) como por
exemplo: Módulos de sistemas de pago, Bloque CMS, BloqueBanner. Igual que no caso
dos temas  existen módulos gratuítos e módulos de pago.

Unha vez seleccionado o tema continuaremos coa xestión da tenda.

Aspectos básicos de configuración

A  continuación  sinalamos  as  opcións  de  menú  onde  podemos  configurar  os  datos
seguintes:

Nome da tenda:

Preferencias- Contactos da tenda- Detalles do contacto.

Por defecto como nome da tenda aparecerá o nome que utilizamos cando nos rexistramos
en Prestashop e coincidirá co nome do dominio. No caso de que queiramos cambiar o
nome da tenda podemos facelo (non se modificará o nome do dominio).

Logotipo  da tenda:

Preferencias- Temas
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Subiremos o logotipo da empresa nun ficheiro habitualmente JPEG, GIF ou similar. Este
logo aparecerá  na cabeceira da tenda e se o estimamos oportuno nas facturas,  correos
electrónicos, iconas de localización, etc.

Catálogo:

Neste  menú  inclúense:  produtos,  categorías,  atributos  dos  produtos,  categorías  dos
produtos, fabricantes, provedores, etiquetas e adxuntos.

Categoría:  Serven para  agrupar  artigos  que  teñen características  comúns.  Unha vez
creadas as categorías podemos crear un menú na web para que sexan máis fáciles de
localizar os produtos.

Os campos a rechear son:

Nome: denominacion da categoría

Amosado: permite decidir si amosamos a categoría ao cliente ou non.

Categoría pai: Permítenos agrupar subcategorías dentro de categorías.

Descrición: Explicación do contido da categoría.

Imaxe: Imaxe representativa da categoría

Meta título: título que aparecerá no recadro do buscador

Meta descrición: texto que aparecera no recadro do buscador

Meta palabras clave: palabras únicas e separadas por comas de cada categoría

URL amigable: enderezo que aparecerá na barra do explorador

Acceso de grupo: Danos a posibilidade de restrinxir o acceso a distintos grupos que 
accedan a web. Por exemplo, so poderían ver determinados contidos os usuarios 
rexistrados.

Produtos:

Permítenos ver, engadir e modificar o listado de produtos.

No listado aparecen entre outros os seguintes datos dos produtos: imaxe, nome, refencia,
categoría, prezo, estao de existencias.

Se queremos modificar datos dun produto que aparece no listado unicamente temos que ir
a opción editar e modificar os datos que queiramos, gardando unha vez feitosos cambios.
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No caso de que queiramos engadir novos produtos, deberemos elixir a opción Engadir
produto que se atopa na lista de botóns que aparece na parte superior.

Para cada produto debemos introducir os datos correspondentes a: prezo, optimización en
motores  (SEO),  asociacións,  transporte,  combinacións,  cantidades,  imaxes,
funcionalidades, personoalización, axustes, provedores. É interesante facer un percorrido
polos datos recollidos nun dos produtos exemplo para ver cada un dos apartados,  posto
que pode darnos idea de que datos introducir en caso de dúbida.

Xestión de almacéns:

Para crear un almacén debemos ter activa a opción Xestión avanzada de Stocks, que se
atopa  no  menú  Preferencias-  Produtos.Unha  vez  activada  esta  opción  no  Menú
Existencias- Almacén, podemos crear ou xestionar un almacén.
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Transporte

No menú de Transporte dentro da opción transportista podemos dar de alta ou modificar
datos das empresas coas que teñamos contratado os sistemas de envío. No mesmo menú e
dentro da categoría preferencias podemos establecer os gastos de envío, o envíogratuíto a
partir dun determinado valor   e o envíogratuíto a partir de determinado peso.

Pedidos:

Os pedidos efectúanse mediante o carro de compra. No menú Clientes na opción de Carro
de compra podemos ver un resume das compras realizadas.

Páxina 9 de34



Devolución de mercancía:

Debemos habilitar a opción de devolución de mercancía no menú pedidos e establecer o
prazo de devolución tendo en conta a normativa.

Clientes:

No menú preferencias opción Clientes podemos establecer a forma de rexistro dos clientes
establecendo o proceso de rexistro e os datos que se solicitan de forma obrigatoria.
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Seguridade:

Preferencias_ Configuración_ Habilitar SSL

Tamén podemos instalar un módulo de pago seguro.

Xestión global do proceso loxístico:

Inicio:  amósanos información  detallada  de:  Pedidos,  devolucións,  carros  abandonados,
produtos fora de stock, visitantes da tenda, etc.
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Tarefas:

Tarefa 1.Configuración e xestión duha tenda virtual

Utilizando a plataforma Prestashopcloud debes configurar  e xestionar una tenda online
atendendo as instrucións que se sinalan a continuación:

Información para configurar a tenda

Nome da tenda: A elixir polo  alumnado

Actividade: Venda de instrumentos musicais.

Enderezo: Amor Ruibal, s/n. CP 15903. Santiago de Compostela

Teléfono: 981 88 88 88

Logotipo:

Debes crear un logotipo para a tenda, e facer as configuracións necesarias para que
apareza na web e nos correos electrónicos e facturas.

Moeda:

Establece como moeda predeterminada para a tenda o Euro.

Información para atención ao cliente:

Engade información da empresa, co enderezo, número de teléfono e un botón para que
se envíen correos electrónicos. 

Configura  o  contido  das  páxinas  estáticas  como  mínimo  con  información  nos

seguintes apartados:

About us (A empresa).

Termos e condicións.

Pago Seguro.

Devolucións.

Establece os idiomas nos que pode aparecer o contido da tenda

Galego, Español e Inglés
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Sistema de transporte:

Para o envío da mercancía establécense as seguintes opcións:

Recollida na propia tenda

Galiloxística. (Envío en 48 horas en península)

Correo postal (Envío en 72 horas en península)

Envío gratuíto a partir de 50 €.

Almacén:

Nome:  Almacén Central

Enderezo: Amor Ruibal s/n. 15703 Santiago de Compostela

Transportista: Galiloxística

Tipo de Aministración: PMP

Moeda: Euro

Activa a xestión avanzada de almacéns

Cando des de alta artigos debes dalos de alta no almacén e establecer unha localización.

Provedores:

Nomes: Musical Iberia,  Sur Instrumental.

Debes seleccionar a opción de utilizar un sistema de xestión avanzada para o produto.

As cantidades dispoñibles para o produto están baseadas  no stock de almacén (usando
a xestión avanzada).

Sistemas de pago:

Establece os sistemas de pago, de xeito que como mínimo poidas pagar con tarxeta de
crédito  ou  transferencia  bancaria.  Lembra  que  debes  activar   e  configurar  os
módulos correspondentes.

Catálogo:

Categorías: os produtos á venda estarán agrupados en Vento, Corda e Percusión

Artigos: son os que aparecen na táboa seguinte
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Detalle do primeiro artigo:

Información:

Tipo de produto: standard

Nome: corneta

Código de referencia: V0001

Activado: Sí

Visible: En toda a tenda

Condición: Novo

Descrición: corneta militar

Prezo:

Prezo maiorista sen IVE: 100 €

Prezo de venda sen IVE: 150 €

Imposto: IVA 21%

Amosar aicona Rebaixas e o texto desconto na páxina do produto e no catálogo

Optimización en motores de busca:

Meta título: trompeta

Meta descrición: trompeta militar

URL amigable: trompeta

Asociacións

Vento

Transporte

Galiloxística

Gastos de envío adicionais: non se establecen

Combinacións: non se establecen

Cantidades:

Existencias: 5 unidades
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Denegar pedidos cando non haxa existencias

Imaxes:

As imaxes proceden do Banco de imaxes do CNICE e Pixabay.com

Para os restantes 9 artigos o alumnado deberá introducir información nos mesmos 
campos que se sinalan para o primeiro artigo, escribindo os datos que considere 
oportunos. En todo caso deberá respectar a información que se da na táboa 
superior. As imaxes utilizadas deben ser libres de dereitos.

Configura un menú horizontal superior de xeito que aparezan as categorías dos

produtos.

Configura o tema que se facilita por defecto. 

Pide información da xestión das existencias e movemento de stocks.

Entra na tenda como cliente e fai un proceso de compra completo.

O alumnado deberá  configurar  e  xestionar  a  tenda virtual  que se propón
seguindo os parámetros que se sinalan. Non se trata dunha proposta totalmente
pechada senón que disporá de liberdade no deseño e configuración da súa tenda
virtual. Unha vez rematada a actividade debe poñer a disposición do profesorado a
URL para visitar a tenda en internet e en caso de que sexa necesario os datos  para
acceder ao Back Office da tenda e comprobar a configuración

Solución:

O alumnado debera entrar na súa web en Prestashop e xestionar a tenda a través do Back
Office ou ver o contido a través do Front office
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Eliximos a opción Detalles da tenda  na que poderemos ver o nome da tenda (dado no
momento do rexistro) o enderezo IP  e o subdominio que nos permitirá acceder á tenda.

Eliximos a opción Back office para iniciar a xestión.

Desactivamos a visión da tenda, para que apareza como tenda en mantemento e non se
poida ver o contido.

Menú: Preferencias-Mantemento

Borramos o  contido da tenda exemplo cargada por defecto.

O  borrado  das  categorías,  produtos  e  todos  os  demais  datos  pode  facerse  de  forma
individualizada  pero  supón un  proceso  moi  largo  e  traballoso,  polo  que  se  queremos
eliminar todo o contido podemos empregar un módulo que nos permite facer o borrado
completo de xeito automático.

No  menú  eliximos  a  opción  Módulos  e  servizos  buscamos  o  Módulo:  Limpiador  de
Prestashop  seleccionamos  configurar  e  poñemos  en  Sí  as  opcións  que  nos  interesen
procedendo ao seu borrado. A propia ferramenta advírtenos de que esta opción non ten
volta atrás.
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Información da tenda:Menú Preferencias: Contactos da tenda

Logo da tenda: Menú Preferencias Temas
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Moeda: Menú Localización-localización

Información de atención ao cliente: Módulos e temas. Bloque de contacto. Configurar

Configuar páxinas estáticas: A empresa, termos e condicións, pago seguro, devolucións.

Menú preferencias-CMS-Modificar.

Introduciremos en cada apartado os contidos que estimemos oportunos
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Idiomas: Localización-idiomas

Deberemos ter activados os idiomas galego, español e inglés

Sistema de transporte: Menú transporte- Transportistas. Permítenos agregar e modificar
transportistas podendo establecerse tamén as condicións de envío.
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Almacéns: En existencias-almacéns podemos dar de alta almacéns.

Provedores

No Menú catálogo-provedores podemos dar de alta e modificar.
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