
Sistemas  de  pago.  Módulos  e  servizos-Pago.  Dos  módulos  que  aparecen  activos

configuramos  os  que  nos  parezan  máis  axeitados.  Neste  caso  optamos  por

PrestashopPaymentsbyHipay.

Categorías de produtos: Menú catálogo-categorías.

Alta de produtos: Menú catálogo produtos

Debemos cubrir datos na fichas que aparecen no menú:
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No caso  do  artigo  corneta,os  datos  máis  relevantes  son   os  reflectidos  nas  seguintes

imaxes. (As capturas de pantallas non inclúen tódolos  datos). 

O alumnado deberá introducir  tamén os datos correspondentes aos restantes 9 artigos.

Información

Prezo
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Asociacións

Cantidades

Imaxes dos produtos
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Provedores:

Almacéns

Menú horizontal superior na web

Na  opción  Módulos  e  servizos,  buscamos  o  modulo  Menú  horizontal  superior  e

configurámolo tal e como aparece na imaxe.
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Configurador do tema:

Módulos e servizos-Módulo configurador de tema-  Configuramos o tema dacordo cos

nosos gustos (A imaxe so mostra unha pequena parte das opcións dispoñibles)

Seguridade:

Preferencias-configuración-habilitar  SSL  SecureSocketsLayer  (Seguridade  da  capa  de

transporte).

Ao mesmo activamos o sistema de  pago  co  módulo PrestaShopPaymentsbyHiPay  que

establece sistema anntifraude nos pagos.

Xestión das existencias e movemento de stocks

Existencias Xestión de existencias:
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Existencias movemento de stocks

Visualización da tenda:

Polo de agora  estivemos configurando e xestionando a tenda a través do Back office.

Mentras imos facendo as configuracións habitualmente facemos probas de visualización

para comprobar o que van a ver os clientes cando accedan á web da tenda. Para facer isto

debemos desactivar o modo de mantemento.

Chegou  o  momento  de  entrar  na  tenda  como  cliente,  ver  o  contido  e  realizar  unha

operación para comprobar que todo funciona.

Escribimos no navegador a URL da tenda e aparecerá o contido da nosa tenda (a captura

de pantalla non inclúe o documento completo)

Na  parte  inferior  da  tenda  debe  aparecer  o  contido  informativo:  a  empresa,  termos  e

condicións , devolucións, etc. así como información de contacto.
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Facemos un proceso de compra e comprobamos o funcionamento:

Eliximos un produto e engadímolo a cesta

Podemos seguir engadindo produtos ou continuar co pago. Optamos por continuar co pago

co cal se nos presenta un resumo da compra realizada.

Continuamos coa compra e aparécennos dúas opcións:
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Que  estamos  rexistrados,  porque  fixemos  anteriormente  algunha  compra.  Nese  caso

confirmamos os datos.

Que  non  estamos  rexistrados  por  que  somos  un  novo  cliente.  Nese  caso  temos  que

proceder a rexistrarnos.

Unha  vez  feito  o  rexistro  comprobamos  que  os  datos  de  rexistro  son  correctos  e

continuamos

Eliximos o sistema de transporte que se nos ofrece
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Volve a aparecer un resumo da compra e os sistemas de pago dispoñibles

Seleccionamos o sistema de pago e pulsamos continuar.
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Dentro  das  modalidades  de  tarxeta  de  crédito  eliximos  a  que  no  interese  e

cumprimentamos a información solicitada. Unha vez cumprimentados os datos damos a

opcion Pagar e se todos os datos son correctos a operación aparecerá como realizada con

éxito e rematada.
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Materiais

Documentos de apoio ou referencia

Guía del usuario de Prestashop 1.6 http://doc.prestashop.com/pages/viewpage.action?

pageId=26148902

Curso de Prestashop - Manual de prestashop 1.6

http://www.lawebdelprogramador.com/cursos/Prestashop/7393-Manual-de-prestashop-

1.6.html

Primeros pasos con Prestashop

http://doc.prestashop.com/display/PS16/Primeros+pasos+con+PrestaShop+1.6#Primero

spasosconPrestaShop1.6-Elijasutema

Recursos didácticos.

Aula de informática configurada en rede con conexión a internet e canón.
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Avaliación

Criterios de avaliación seleccionados 

para esta actividade

Tipo de 

evidencia 

de 

aprendizax

e Instrumento de avaliación

Peso na 

cualificaci

ón

da UD

CA2.4 - Deseñouse unha tenda virtual. Tenda virtual 
configurada en 
interntet

TI.1 sobre tenda virtual   visible en internet e 
informe

50

CA2.5 - Planificouse a xestión dos pedidos recibidos e todo
o proceso loxístico.

Tenda 
virtual(carro 
compra e  
xestión 
existencias)

TI.2.- Sobre tenda virtual en internet e informe 10

CA2.7 - Establecéronse os medios de pagamento que se 
vaian utilizar.

Tenda virtual 
(sistemas de 
pagamento)

TI.3 sobre tenda virtual en internet e informe 10

CA2.8 - Seleccionáronse os sistemas de seguridade que 
garantan a privacidade e a invulnerabilidade das 
operacións.

Tenda virtual 
(SSL, Pago 
seguro)

TI.4 sobre tenda virtual en internet e informe 10

Exemplos de probas

Instalación configuración e xestión de tenda online.

Empregando a plataforma Prestashopcloud crea unha tenda online na que debes incluir

como mínimo os seguintes aspectos.

Información da tenda: nome, enderezo, teléfono.

Logotipo persoalizado.

Moeda predeterminada.

Información de atención ao cliente.

Información sobre a empresa.

Termos e condicións de uso

Devolucións

Idiomas de acceso

Sistema de transporte

Almacéns (debe existir un como mínimo, e debe estar activa a xestión avanzada)

Provedores

Sistemas de pago: mínimo 2.

Catálogo: 2 categorías e 10 produtos como mínimo. Debes incluír  datos do produto

referidos  a:  información,  prezo,  optimización  de  busca,  transporte,  cantidades,

imaxes.

Configura o tema de forma personalizada.

Obtén  un  informe  de  :  Vendas,  pedidos,  devolucións,  carros  devoltos,  visitantes  e

situación dos stocks.

Establece condicións de seguridadade SSL e pago seguro a través dun módulo de pago.

Traballo e datos a entregar:
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URL para visualizar a tenda online.

Información (usuario e contrasinal) para comprobar a xestión da tenda no Back office

Breve memoria en formato dixital na que se expliquen os datos de configuración da

tenda e se recolla un proceso completo de compra así como un informe da xestión

das existencias e proceso loxístico e sistemas de seguridade.

Nota:  Recoméndase que as  imaxes que se utilicen (fotos  dos produtos e  logos)  sexan

obtidas polo alumnado  cámara fotográfica, móbil, etc. En todo caso se se utilizan imaxes

dispoñibles en internet estas deberán ser libres de dereitos.

Exemplos de táboas de indicadores para avaliar os criterios de Avaliación  
indicados

CA2.4 - Deseñouse unha tenda virtual.

Nome Data

CA2.4 - Deseñouse unha tenda virtual.

Indicadores SI Non Observacións

Facilitouse a URL e datos de administración

Adaptouse o tema  as necesidades da tenda proposta

Engadíronse módulos axeitados ao tipo de tenda

Creouse o catalogo cos datos propostos

Empregáronse imaxes de calidade libres de dereitos

Achégase información corporativa e de contacto.

Infórmase do sistema de devolucións

Cúmprense os requisitos en canto ao número de artigos.

Engadiuse logotipo.

Configuráronse  os idiomas  solicitados

Inclúese a información establecida pola normativa

CA2.5 - Planificouse a xestión dos pedidos recibidos e todo o proceso loxístico

Nome Data

CA2.5 - Planificouse a xestión dos pedidos recibidos e todo o proceso loxístico.

Indicadores SI Non Observacións

Activouse o  carro  de xeito que se poida completar  o proceso de compra

Configurouse o almacén coa  xestión avanzada.

Creáronse os sistemas de transporte

Establecéronse os sistemas de devolución.

Obtívose un informe de vendas, pedidos ,devolucións e situación dos stocks

Obtívose un informe  de visitantes e  carros devoltos

Déronse de alta os provedores dos artigos

CA2.7 - Establecéronse os medios de pagamento que se vaian utilizar.

Nome Data

CA2.7 - Establecéronse os medios de pagamento que se vaian utilizar.

Indicadores SI Non Observacións

Establecéronse como mínimo pago con tarxeta de crédito e transferencia

Permítese encher o formulario dos sistemas de pagamento

Recoñécense distintos módulos de sistemas  de pagamento
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Nome Data

CA2.7 - Establecéronse os medios de pagamento que se vaian utilizar.

Indicadores SI Non Observacións

Garántese

 o reembolso nas devolucións

CA2.8  Seleccionáronse  os  sistemas  de  seguridade  que  garantan  a  privacidade  e  a

invulnerabilidade das operacións.

Nome Data

CA2.8 - Seleccionáronse os sistemas de seguridade que garantan a privacidade e a 
invulnerabilidade das operacións.

Indicadores SI Non Observacións

Establecéronse as condicións de seguridade SSL

Instaláronse módulos de pago seguro.

Visualízanse na web os sistemas de pago

Infórmase na web dos sistemas de seguridade establecidos
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