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Zgodny z Magento

Moduł Galeria – Magento jest kompatybilny z następującymi wersjami oprogramowania:
-1.7.0.2
W przypadku posiadania innej wersji prosimy o kontakt.

Instalacja
Przed rozpoczęciem instalacji modułu za pomocą Magento Connect Manager prosimy o wgranie klucza
licencji „plik txt” do głównego katalogu Magento.

Aby zainstalować dodatek, należy użyć funkcji Magento Connect Manager z menu System.

Wybieramy moduł i klikamy Upload.

Problem z instalacją
W przypadku, gdy licencja modułu nie posiada wpisanych wszystkich adresów sklepu to moduł się wyłączy
tuż po instalacji lub nie zostanie zainstalowany. Jeżeli taka sytuacja nastąpi należy skontaktować się z dostawcą
licencji w celu dokupienia licencji na kolejną domenę.
Jeśli w licencji są wpisane wszystkie adresy sklepu należy sprawdzić czy serwer posiada ioncubeloader,
jeżeli nie, to należy poprosić administratora serwera o zainstalowanie ioncubeloader.
Po otrzymaniu poprawnej licencji lub po zainstalowaniu ioncubeloader należy wejść w katalog:
app/etc/modules odszukać plik .xml od instalowanego modułu i go zedytować, zmieniając parametr active z false
na true (co prezentuje poniższy obrazek).
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Odinstalowanie modułu:
Usunięcie / wyłączenie modułu można wykonać na kilka sposobów.
1. Można wpisać false zamiast true w pliku xml odpowiedzialnym za widoczność modułu.
2. Można wyłączyć moduł w System ->> Konfiguracja -> Zaawansowane ->> wyłączamy moduł na
n liście.
3. Należy usunąć pliki modułu oraz dodane atrybuty w systemie magento.

Konfiguracja

Aby wyświetlić konfigurację modułu,
modułu wchodzimy w menu Narzędzia->Galeria->Konfiguracja.
>Konfiguracja.

Strona 4 z 13

FUTURE-SOFT
SOFT SP. Z O.O.
ul. Gosławicka2/215 45-446,
45
Opole
tel. +48667700732 sales@future-soft.pl
sales@future
NIP: 599-316-99-06

Konfiguracja Magento

Opis konfiguracji:
Wielkość miniaturki – długość do której zostaje zmniejszony krótszy bok zdjęcia
Treść wiadomości nad produktami – treść która zostaje wyświetlona nad listą produktów (jeżeli
produkty są dodane do zdjęcia)

Samoczynne przewijanie galerii – można ustawić czy galeria będzie automatycznie przewijana po
kliknięciu na zdjęcie, czy też nie. Jeżeli wybierzemy „tak” to zostaje udostępniona kolejna opcją w której
ustalamy czas wyświetlania zdjęcia.
Podmiana szablonu kategorii – jeżeli posiadamy własny temat zmieniamy opcję na
n „nie” trzeba wtedy
ręcznie dodać blok z galerią w odpowiednim pliku (opis
(opis poniżej w dziale dodatkowa konfiguracja)
konfiguracja
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Dodatkowa konfiguracja

Aby dodać blok z galerią w dowolnym miejscu, na stronie za pomocą edytora szablonów wbudowanego
w Magento należy wpisać następujący kod:
{{block type="websoft_galeria/compositions"
name="websoft.galeria.compositions" composition_id="2"}}
Gdzie composition_id należy zmienić na id wybranej kompozycji.
Jeżeli mamy własny temat należy wyłączyć opcję „Podmiana szablonu kategorii” w konfiguracji,a
następnie wkleić w plik szablonu bloku Maget_Catalog_Block_Category_View
(standardowo jest nim: app/design/frontend/base/default/template/catalog/category/view.phtml ) :
<?php echo $this->getLayout()->createBlock('websoft_galeria/compositions')>setBlockId('ws_compositions')->toHtml(); ?>
Przykład można zobaczyć w pliku app\design\frontend\base\default\template\websoft\galeria\
view.phtml
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Kolekcje
Dodawanie kolekcji
Aby dodać kolekcję wchodzimy w menu Galeria->Kolekcje
>Kolekcje a następnie klikamy przycisk Add New.

Wypełniamy pola:
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Edycja/Usuwanie kolekcji

Aby edytować lub usunąć kolekcję klikamy w rząd z wybraną kolekcją na liście:

Zmieniamy interesujące nas pola lub klikamy przycisk „Delete” w prawym górnym rogu ekranu:

Dodawanie/usuwanie zdjęć w kolekcji

Aby dodać lub usunąć zdjęcie klikamy w odpowiedni odnośnik na liście kolekcji:
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Aby dodać zdjęcia zaznaczamy zdjęcia, wybieramy akcję „Dodaj” i klikamy „Submit”.

Analogiczna sytuacja dla usuwania zdjęć:
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Zdjęcia
Wgrywanie zdjęć

Aby wgrać zdjęcia wchodzimy do katalogu Magento, następnie ws_galeria ->> images

W tym katalogu możemy wgrywać zdjęcia:

Teraz należy uruchomić panel administracyjny Magento, a następnie Narzędzia ->
- Galeria -> Zdjęcia
Na tym ekranie klikamy „Odśwież zdjęcia” aby przeskanować katalog „images” (oraz utworzyć minitaurki
dla nowych zdjęć) który zawiera nasze zdjęcia.
Przycisk „Odśwież miniaturki” przebuduje miniaturki dla wszystkich zdjęć, jest to przydatne w sytuacji
gdy zmieniamy wielkość miniaturki w konfiguracji, wtedy nowe zdjęcia zostaną dodane z nową
wielkością miniaturek, wcześniejsze zdjęcia pozostają jednak z poprzednią wielkością miniaturek.
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Związanie zdjęć z produktami
Aby dodać produkty do zdjęć klikamy „Edycja produktów” na liście zdjęć.

Wybieramy interesujące nas zdjęcia z listy, następnie wybieramy akcję „Zapisz” i klikamy przycisk
„Submit”.
Pinezki do produktów

Na obrazku z powiązanymi produktami możemy ustawić pinezki gdzie te produkty się znajdują.
Konfiguracja odbywa się po naciśnięciu przycisku „Edycja pinezek” w zakładce „Nardzędzia->Galeria„Nardzędzia
>Zdjęcia”:

UWAGA: Obrazek musi mieć zdefiniowane/powiązane
zdefiniowane/powiązane produkty aby wyświetliły się pinezki do
zaznaczenia go.
Następnie ukazuje się nam pole do edycji pinezek:
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Każda pinezka to jeden produkt. W chmurkach po najechaniu na pinezkę pojawia się nazwa produktu.
Aby nie wyświetlać pinezki z produktem, wystarczy przesunąć ją na górną krawędź obrazka.

Po zapisaniu w galerii, na obrazku ujrzymy:
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Changelog
Wersja v1.5.0
- Uniemożliwiono stworzenie dwóch kolekcji przypisanych do tej samej kategorii.
Wersja v1.4.0
- Poprawka aplikacji.
Wersja v1.3.0
- Usunięto konflikt bibliotek JavaScript.
Wersja v1.2.0
- Dodana obsługa opisu do zdjęć.
Wersja v1.1.0
- Wydanie modułu.
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