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Termék 
Termék menüpont > Termék 

Termék 

A „Termék” menüpont alatt listázásra kerül a weboldalunkon létező összes termékünk. Ezen az oldalon 

lehetőségünk van szűrni az elemek között. A fejléc címekre kattintva „abc” vagy „ár” szerint csökkenő 

vagy növekvő sorrendbe tudjuk rendezni termékeinket. 

A termékek sorba rendezhetők a következő tulajdonságok alapaján: 

1. ID – Legrégebben vagy legkorábban feltöltött termékek sorba rendezése 

2. Név – Abc szerinti csökkenő vagy növekvő 

3. Állapot – Engedélyezett, nem engedélyezett 

4. Kategória – Abc szerint csökkenő vagy növekvő 

5. Gyártó - Abc szerint csökkenő vagy növekvő 

6. Modell - Abc szerint csökkenő vagy növekvő 

7. Ár - Ár szerint csökkenő vagy növekvő 

8. Mennyiség – Raktáron lévő mennyiség, csökkenő vagy növekvő 

9. Cikkszám - Abc szerint csökkenő vagy növekvő 

 

Szűrési lehetőségünk is van a sorba rendezésen kívül. Ezt a címsorok felett található választó listákra 

kattintva, az általunk választott opció(k) kiválasztását követően a „Szűrés” gombra kattintva tudunk 

szűrni. 

 

 

Szűrési lehetőségek a következő tulajdonságok alapján: 

1. Engedélyezve – Mind, igen, nem 

2. Rendelhető - Mind, igen, nem 

3. Változat - Mind, igen, nem 

4. Új - Mind, igen, nem 

5. Kiemelt- Mind, igen, nem 

6. Kifutó - Mind, igen, nem 

7. Ár megjelenítése - Mind, igen, nem 

8. Mennyiség megjelenítése - Mind, igen, nem 

9. Csak képpel - Mind, igen, nem 

10. Ingyenes szállítás - Mind, igen, nem 
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Termékek szerkesztése 

A termékek a következő helyen szerkeszthetők adminisztrátorkén bejelentkezve:  

Termékek > Összes termék > Ceruza ikon a termék rekord jobb szélén:  

vagy 

Termék adatlap > Szerkesztés gomb a kép fölött 

 

A termék szerkesztőhöz elérve minden termék tulajdonságának módosítására lehetőségünk van.  

Figyelem! Minden fül beállítását követően kattintsunk a mentés gombra, hogy mentésre kerüljön az adott fülön elvégzett 

beállítás. 

Általános fül: 

 

Kitölthető mezők: 

• Név: termék név beállítása 

• Nettó ár: a termék nettó ár beállításával a bruttó ár is automatikusan kiszámításra kerül az áfa 

értékével 

• Bruttó ár: a termék bruttó ár beállításával a nettó ár is automatikusa kiszámításra kerül az áfa 

értékével. 

• Áfa: a választó listából az előre definiált áfákból lehet választani, a nettó és bruttó ár közötti 

kalkuláció ez alapján történik 

• Csoport: a választó listából az előre definiált kedvezményes termékcsoport választható ki 

• Mennyiség: a raktáron lévő termékmennyiség adható meg 
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• Mértékegység: a választó listából az előre definiált mértékegységből lehet választani, ez fog 

megjeleni a termék adatlapon mint értékesítési egység. 

Attribútum fül: 

Itt állíthatunk be a következő alap tulajdonságokat: 

• Engedélyezve: a termék megjelenjen-e a vásárlók számára 

• Rendelhető: a termék rendelhető legyen a vásárlók számára 

• Ár megjelentése: az ár megjelenjen-e a vásárlók számára a termékkártyán és 

termékadatlapon, amennyiben kikapcsoljuk, úgy a „Kosárba” gomb helyett „Érdekel” gomb 

jelenik meg, ezzel üzenet küldhető a webáruház számára (a termék nem lesz rendelhető) 

• Mennyiség megjelenítése: raktárkészlet kiírtatásra a termékadatlapon  

• Új: „Új termékek” szegmensbe kerül a termék és „Új” matrica is megjelenik a termékkártyán 

• Kiemelt: a „Kiemelt termékek” szegmensben megjelenjen-e a termék 

• Kifutó: a „Kifutó” szegmensben megjelenjen-e a termék 

• Ingyenes szállítás: ingyenesen szállítható-e a termék, amennyiben ilyen terméket tesznek a 

kosárba úgy a szállítás díjtalan lesz. A termékkártyán egy „Ingyenes szállítás” matrica is 

megjelenik. 

• Fordított áfás: a termék fordított áfásként is megrendelhető, ami áfa nélküli értékesítést tesz 

lehetővé 

• Promóciós: promóciós termék ingyenes lesz, és csak akkor rakható a kosárba és rendelhető, 

ha más termék is bekerült, mely eladási árral rendelkezik. 
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Kategória 

Ebben a menüpontban állítható be, hogy termékünk melyik kategóriában helyezkedjen el. Egy termék 

több kategóriában is elhelyezhető.  

A „Keresés” mező lehetőséget biztosít számunkra, hogy szűrni tudjunk az általunk létrehozott 

kategóriák közül.  

Pipáljuk ki a kategóriák előtt szereplő jelölő négyzeteket, ahol el szeretnénk helyezni termékünket. 

 

Figyelem! Amennyiben a termék nincs elhelyezve egy kategóriában sem, úgy a vásárlók számára nem található meg a 

weboldalon a termék. 

Gyártó 

Ebben a menüpontban hozzárendelhetjük termékünkhöz, hogy milyen gyártóval rendelkezik. Az itt 

megjelenő gyártókat előre definiálnunk kell a Gyártó szekcióban. Egy terméknek egyetlen gyártója 

lehet, így több kiválasztására nincs lehetőség. 

A „Keresés” mező lehetőséget biztosít számunkra, hogy szűrni tudjunk az általunk létrehozott gyártók 

közül.  

Pipáljuk ki a gyártók előtt szereplő jelölő négyzeteket, ahol el szeretnénk helyezni termékünket. 

 

Kedvezmény 

Ebben a menüpontban adhatunk termékünknek kedvezményeket. Százalékos vagy fixáras 

kedvezményt állíthatunk be, valamint kezdő és végdátumot akciónkra.  

Kitölthető mezők: 

• Kedvezményes ár – Itt adhatjuk meg a kedvezmény mértékét. Amennyiben a „Kedvezmény 

típusa” százalékra van állítva, úgy az itt beírt szám fogja megadni a százalékos kedvezményt. 
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Abban az esetben, ha a „Kedvezmény típusa” a webáruház valutájára van állítva (pl.: Ft) úgy az 

itt beírt érték fix árat fog jelenteni nettóban kifejezve.  

• Kedvezmény típusa – Itt választható ki, hogy fix vagy százalékos kedvezményt szeretnénk 

alkalmazni termékünkre. 

• Kedvezmény kezdete- Kezdeti dátum adható meg az akciónak. Ettől a dátumtól kezdve lép 

életbe a kedvezmény. 

• Kedvezmény lejárat – Vég dátum adható meg az akciónak. Ettől a dátumtól ér véget a 

kedvezmény. 

 

Extra 

Ebben a menüpontban a további extra tulajdonságok adhatók meg: 

Kitölthető mezők: 

• Egység- Az itt magadott érték adja meg a rendelési egységeket. Például, ha az érték „2” akkor 

ez a termék kettesével rendelhető. 

• Súly- A termék súlyát írhatjuk be. Szállítási díjaknál a súlysávnál játszik szerepet. A kosár 

tartalmában lévő súlyok összeadódnak, és ez alapján kerül számításra a szállítási díj, abban az 

esetben, ha az be van állítva. A súly mértékegységét a „Termék beállításokon” belül állíthatjuk 

be. 

• Garancia- Itt adhatjuk meg a termékhez tartozó garanciát hónapokban kifejezve. 

• Cikkszám- A termék cikkszámát tudjuk itt módosítani, megadni. A termék cikkszám megjelenik 

a termék adatlapon is, és egyértelműbb azonosítást biztosít. 

• Vonalkód- A vonalkód szegmensbe tölthető ki a termékek vonalkódja. 

• Szélesség- A szélesség dobozba írhatjuk be a termék szélességét. Az itt beírt értékek a 

„Termék beállításokban” definiált hosszmértékegységben értendők. 

• Magasság- A magasság dobozba írhatjuk be a termék magasságát. Az itt beírt értékek a 

„Termék beállításokban” definiált hosszmértékegységben értendők. 

• Mélység- A mélység dobozba írhatjuk be a termék mélységét. Az itt beírt értékek a „Termék 

beállításokban” definiált hosszmértékegységben értendők. 

• Származási hely- Ebben a mezőben tölthetjük ki az ország nevét, ahonnan a termék származik.  
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A termékadatlapon a rövid leírás alatt fognak megjelenni azok az értékek, amik itt ki vannak töltve. 

Matrica 

A matrica menüpont alatt rendelhetjük termékünkhöz az előre definiált matricáinkat. Az itt megjelenő 

matricákat előre definiálnunk kell a Matrica szekcióban.  

Egy termékhez több matrica is rendelhető. 

A matricák előtt lévő jelölő négyzet pipálásával kerül hozzárendelésre a termékhez az adott matrica. 

 

Meta 

Meta adatok itt tölthetők ki a termékhez, mely SEO szempontból elengedhetetlen: 

• Meta cím 

• Meta kulcsszavak (vesszővel elválasztva) 

• Meta leírás 
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Multishop 

Amennyiben több webáruházat is üzemeltetünk, úgy itt a jelölőnégyzetek segítségével választhatjuk ki, 

hogy melyik webshop(ok)-ra kerüljön a termék. A megfelelő webáruház kiválasztását követően a 

„Továbbít” gombbal tudjuk a beállításokat küldeni, a webáruházba. 

Statisztika 

Ezen a fülön megtekinthetjük a termékünk általános statisztikáit.  

• Megtekintve: Hányan tekintették meg a terméket eddig. 

• Létrehozva: Termék létrehozásának dátuma. 

• Létrehozta: A felhasználó neve, aki létrehozta a terméket (adminisztrátor) 

• Módosítva: Mikor lett utoljára módosítva a termék. 

• Módosította: A felhasználó neve, aki utoljára módosította a terméket. 

Kép fül 

Ebben a menüpontban tölthetünk fel képeket termékeinkhez, és határozhatjuk meg, mely kép legyen 

ez elsődleges (az a kép ami a termékkártyákon is megjelenik elsőként). 

Termékkép/képek feltöltése 

A „Fájlok kiválasztása” gomb megnyomásával több képet is kiválaszthatunk feltöltésre. A felugró 

tallózó ablakból navigáljunk az általunk feltölteni kívánt képhez/képekhez, majd nyissuk meg azokat.  

Ekkor a gomb mellet vagy a fájl nevét fogjuk látni, amit megnyitottunk, vagy ha több képet is 

kiválasztottunk akkor a képek számát.  

Miután ez megtörtént kattintsunk a mentés gombra, és láthatjuk, hogy a kép/képek feltöltésre 

kerültek.  

Az elsődleges képet úgy választhatjuk ki, hogy a feltöltött képek listájából az „Alapértelmezett” 

oszlopból kijelöljük azt, melyet elsődlegesre szeretnénk állítani. 

 

 

Képek újrahasználhatósága 

Amennyiben olyan kategóriában van termékünk, melyben már volt kép feltöltés termékhez, úgy a 

„Mostanában feltöltött képek ebben a termékkategóriában” szegmens segítségünkre lehet. Használata 

megkönnyíti dolgunkat úgy, hogyha termékünk is azonos képekkel rendelkezik, mint a kategóriában 

feltöltötteknek, akkor innen kiválaszthatunk akár több képet is melyet csatolhatunk a termékünkhöz, 

így nem kell újra és újra feltölteni ugyan azokat a képeket.  
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Képek törlése 

A képeket úgy törölhetjük, hogy a termékkép táblázat jobb szélén lévő „Törlés” oszlopban a kívánt 

képhez a jelölő négyzetet/négyzeteket kijelöljük, majd a „Mentés” gombra kattintva törlésre kerülnek. 

Videó fül 

Videók feltöltése 

Ebben a menüpontban adhatunk videókat a termékünkhöz. A videók a bővebb leírás melletti „Videó” 

helyezkedik el a termékadatlapon.  

A „Csatolmányok”-ban feltöltött videók linkjeit tudjuk ide beilleszteni, így tudunk feltöltött videókat 

hozzá rendelni termékünk adatlapjához.  

YouTube videó linkek be másolása is engedélyezett, mely szintén meg fog jelenni a „Videó” fülön a 

termék adatlapon. 

 

 

Videó inaktiválása és törlése 

A videókat inaktiválhatjuk, úgy, hogy a feltöltött videók listájában az „Állapot” alatt találtható 

jelölnégyzet mellől kivesszük a jelölést és mentünk. Az aktiválás ugyanígy történik, csak ki kell jelölnünk 

a négyzetet és ez után menteni. 

A videókat úgy törölhetjük, hogy a feltöltött videók listájában a „Törlés” oszlopban a jelölő négyzetet 

kijelöljük majd, a mentés gombot megnyomjuk. 

Csatolmány fül 

 

Ebben a menüpontban tudunk csatolmányokat hozzáfűzni a termékünkhöz. Amennyiben töltöttünk 

már fel csatolmányokat úgy listázásra kerülnek, melyeket kijelölve és mentés gombra kattintva 

adhatunk termékünkhöz.  
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Csatolmány feltöltése 

A „Hozzáadás” gomb megnyomásával megnyílik a csatolmány feltöltő oldal.  

Ezen az oldalon csatolmányt tudunk feltölteni a következő formátumokban: PDF, BMP, GIF, JPEG, PNG, 

TIFF, TXT, MP4 

A csatolmányhoz a következő adatok tölthetők ki: 

Név – A csatolmány elnevezést csak az adminisztrátorok látják. 

Megjelenített név – A csatolmány megjelenített neve fog megjelenni a felhasználók számára, amikor 

csatoljuk egy tartalomhoz, termékhez vagy kategóriához fájlunkat. 

A „Fájl kiválasztása” gomb megnyomásával választajuk ki számítógépünkről azt a fájlt, melyet feltölteni 

szeretnénk. A megnyitás sikeressége abból látszik, hogy a „Fájl kiválasztása” gomb mellett az általunk 

feltölteni kívánt fájl neve szerepel. „Mentés” gombra kattintva felkerül a csatolmány weboldalunkhoz, 

melyet innentől termékhez, kategóriához, vagy akár tartalmi oldalhoz is csatolhatunk. 

Csatolmány kiválasztása már feltöltött fájlból 

Amennyiben már van feltöltött csatolmányunk, amit szeretnénk hozzá társítani termékünkhöz, úgy az 

csatolmányok fülön megjelenő listából, jelölő négyzet segítségével tudjuk hozzáadni azokat. 

Kapcsolódó termék 

Ebben a menüpontban állíthatunk termékünkhöz kapcsolódó termékeket, melynek segítségével tudjuk 

ösztönözni a vásárlókat további termék elhelyezésre a kosárba. Ide olyan termékeket célszerű 

elhelyezni, ami szorosan kapcsolódik termékünkhöz (pl.: távirányítóhoz az elem). 

Kapcsolódó termék kiválasztása 

Válasszuk ki azt a kategóriát melyből szeretnénk termékünkhöz csatolni terméket. A kiválasztás után a 

keresés mezőbe tudjuk szűkíteni a találatokat. A jelölőnégyzet segítségével jelöljük ki az általunk 

választani kívánt kapcsolódó termékeket, majd kattintsunk a mentés gombra.  
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Kapcsolódó termék törlése 

A kapcsolódó termékek listájában jelöljük ki a törlés oszlopból azokat az elemeket melyeket törölni 

szeretnénk, majd kattintsunk a mentés gombra. 

Paraméter 

A paraméter menüpontban láthatjuk, a már előre létrehozott paramétereket, és azokhoz tartozó 

értékeket. Ki tudjuk jelölni, hogy termékünkhöz mely értékek tartoznak. A kijelölés után kattintsunk a 

„Mentés” gombra így hozzáadódik a termékünkhöz a paraméter értékkel együtt.  

A paraméterek a termékadatlapon látszódnak a kosárban gomb alatt, valamint ha termék szűrőt is 

használunk oldalunkon, akkor az ott megadott szűrési feltételeknek megfelelően listázásra fog kerülni 

termékünk. 

 

 

Változat 

A változat lehetőséget biztosít arra, hogy az azonos tulajdonsággal és típusszámmal létező termékeket 

egy termékben tároljuk. A termékkártyára kattintva választhatunk a változatokból, ezáltal a 

termékekből. Ezt az funkciót leginkább ruházati terméket értékesítő cégek szokták használni. 
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Először is jelöljük be, hogy a termékünk egy változat lesz-e vagy sem. A változat a fő termék(nem 

változat) alá fog kerülni. Ezután írjuk be a modell számát. Fontos, hogy az összekötni kívánt 

termékeknek legyen ugyan az a modell számuk. 

Válasszuk ki a már „Változat” menüpontban létrehozott változatot. Láthatjuk, hogy a listán külön-külön 

feltüntetésre kerültek a változat típusok, melyek értékeiből tudunk válogatni.  

Lokalizáció 

Amennyiben több nyelvű oldallal rendelkezünk, ebben a menüpontban tudjuk megírni külön nyelvekre 

a termék nevét, meta adatokat, és termék leírásokat. 
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Kategória 
Termék > Kategória 

A kategória menüpont arra szolgál, hogy termékeinknek egy strukturált rendszert alakíthassunk ki, így 

könnyebben megtalálható legyen a vásárlók számára. A kategóriában szereplő termékek megjelennek 

a webáruházban. A kategóriák szülő és gyerek viszonyban vannak egymással. A gyerek kategóriák a 

szülő kategóriákban helyezkednek el, így ki tudunk alakítani több szintű rendszert (pl.: Bútorok 

(szülőkategória) >> Asztalok (gyerekkategória)). 

A kategória menüpontban listázásra kerülnek a fő kategóriák. Itt van lehetőségünk megtekinteni a 

kategóriáinkat, valamint azt, hogy ezekben milyen további gyerek kategóriák vagy termékek 

helyezkednek el.  

A már meglévő kategóriákat a „Szem” ikonra kattintva tekinthetjük meg webáruházunkban. 

A kategóriákban lévő termékeket a „Doboz” ikonra kattintva tudjuk megtekinteni. 

Termékeket hozhatunk létre a kategóriához a „Hozzáadás” gomb segítségével. A termékek 

létrehozásával kapcsolatos információkat a „Termékek” szegmensben talál. 

 

Kategória létrehozása 

Kategóriát a „Hozzáadás” gombbal tudunk létrehozni. Itt meg kell adnunk a kategória nevét 

kötelezően. Ez fog megjelenni a weboldalon a látogatók számára is. 

Attribútum fül  

Ezen a fülön az alábbi beállításokat lehet eszközölni: 

Engedélyezve: a kategória legyen látható a vásárlók/látogatók számára (ha nincs engedélyezve, a 

benne lévő termékeket sem találhatók meg a weboldalon.) 

Új: a kategória megjelölhető újnak, így egy új matrica fog rajta megjelenni. 

Kiemelt: ha kiemelt kategóriát beállítjuk, úgy a vastagított betűvel fog megjelenni a kategória listában, 

a vásárlók számára. 

Leírás: a leírásban megadott szöveg megjelenik a termék listázási oldal tetején. Tehát, ha a látogató 

belép a kategóriában, akkor az abban lévő termékek listázása felett fog megjelenni az itt megadott 

szöveg.  

Szülő fül 

Ebben a menüpontban állíthatjuk be kategóriánknak a szülőjét. Amennyiben a legmagasabb szülő 

kategóriát szeretnénk adni, úgy a „Főkategóriát” jelöljük szülő kategóriának.  

Szülőkategóriának van lehetőségünk kijelölni többet is, így egy kategória több helyen is szerepelhet. 

Meta fül 

Ebben a menüpontban tölthetjük ki a kategóriához tartozó meta leírásokat. SEO-zás szempontjából 

fontos, hogy előrébb kerülhessünk a keresőmotorok által nyújtott találatokban.  
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Amennyiben mindent beállhattunk úgy a „Mentés” gombra kattintva tudjuk létrehozni a kategóriát a 

beállításoknak megfelelően. 

Kategóriához képet, csatolmányt, lokalizációt, valamint termék beállításokat a kategóriában úgy tudunk 

létrehozni, hogy a már elkészített kategóriát szerkesztjük! 

Kategória szerkesztése: 

A kategória listázásnál kattintsunk a ceruza ikonra vagy a kategória címére, így megjelenik a kategória 

szerkesztő. Itt módosíthatjuk a létrehozáskor megadott beállításokat (név, leírás, engedélyezett, új, 

kiemelet, meta adatok, multishop). 

A kategória szerkesztésével a következő lehetőségek nyílnak meg: 

• Kép 

• Csatolmány 

• Lokalizáció 

• Termékbeállítás 

 

 

Képfeltöltés 

A kép fülön tudunk kategória képet feltölteni a „Fájlok kiválasztása” gomb segítségével 

számítógépünkről. A megnyitás sikeressége abból látszik, hogy a „Fájl kiválasztása” gomb mellett az 

általunk feltölteni kívánt fájl neve szerepel. 

A kitallózott fájlt a „Mentés” gomb megnyomásával tudjuk hozzáadni a kategóriához.  
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Csatolmányfeltöltés 

A „Hozzáadás” gomb megnyomásával megnyílik a csatolmány feltöltő oldal.  

Ezen az oldalon a csatolmányt tudunk feltölteni a következő formátumokban: PDF, BMP, GIF, JPEG, PNG, 

TIFF, TXT, MP4 

A csatolmányhoz a következő adatok tölthetők ki: 

Név – A csatolmány elnevezést csak az adminisztrátorok látják. 

Megjelenített név – A csatolmány megjelenített neve fog megjelenni a felhasználók számára, amikor 

csatoljuk egy tartalomhoz, termékhez vagy kategóriához fájlunkat. 

A „Fájl kiválasztása” gomb megnyomásával választajuk ki számítógépünkről azt a fájlt, melyet feltölteni 

szeretnénk. A megnyitás sikeressége abból látszik, hogy a „Fájl kiválasztása” gomb mellett az általunk 

feltölteni kívánt fájl neve szerepel. „Mentés” gombra kattintva felkerül a csatolmány weboldalunkhoz, 

melyet innentől termékhez, kategóriához, vagy akár tartalmi oldalhoz is csatolhatunk. 

 

Csatolmány kiválasztása már feltöltött fájlból 

Amennyiben már van feltöltött csatolmányunk, amit szeretnénk hozzá társítani kategóriánkhoz, úgy az 

csatolmányok fülön megjelenő listából, jelölő négyzet segítségével tudjuk hozzáadni azokat. 

Lokalizáció  

Amennyiben több nyelvű oldallal rendelkezünk, ebben a menüpontban tudjuk megírni külön nyelvekre 

a termék nevét, meta adatokat, és termék leírásokat. 

Kategória beállítás 

Ebben a menüpontban tudunk beállítani kedvezményeket és egyéb tulajdonságokat, a kategória 

termékeire nézve. A beállításokat az adott kategória szerkesztését alatt érjük el. Kattintsunk a ceruza 

ikonra, hogy megkezdhessük a kategória szerkesztését, beállításait. 



19 
 

 

 

Kedvezmény beállítása a kategória termékeire: 

Kedvezményes ár – Itt adhatjuk meg a kedvezmény mértékét. Amennyiben a „Kedvezmény típusa” 

százalékra van állítva, úgy az itt beírt szám fogja megadni a százalékos kedvezményt. Abban az esetben 

ha a „Kedvezmény típusa” a webáruház valutájára van állítva (pl.: Ft) úgy az itt beírt érték fix árat fog 

jelenteni nettóban kifejezve.  

Kedvezmény típusa – Itt választható ki, hogy fix vagy százalékos kedvezményt szeretnénk alkalmazni 

kategóriánk termékeire. 

Kedvezmény kezdete- Kezdeti dátum adható meg az akciónak. Ettől a dátumtól kezdve lép életbe a 

kedvezmény. 

Kedvezmény lejárat – Vég dátum adható meg az akciónak. Eddig a dátumig érvényes a 

kedvezményünk. 

 „Ár megjelenítése” gomb segítségével ki illetve, bekapcsolhatjuk a kategóriában lévő termékek árának 

megjelenését. Amennyiben nem jelenik meg egy termék ára, úgy az nem lesz rendehető a 

webáruházban, csak egy „Érdekel” gomb fog megjelenni a „Kosárba” helyett. Az „Érdekel” gomb 

segítéségével üzenet küldhető a webáruház részére a termékkel kapcsolatban. 

A termékekről tömegesen eltüntethetjük a kategóriában a raktározási állapotokat. A „Mennyiség 

megjelenítése” ki kapcsolásával a kategóriában szereplő összes termék raktározási adata eltűnik a 

termékkártyáról és az adatlapról is (raktár státusz, darabszám, stb.). 
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Gyártó 
Termék > Gyártó 

Ebben a menüpontban tudunk létrehozni gyártókat, melyeket a későbbiekben a termékekhez fogunk 

tudni kötni. Gyártó alapján szűrhetők a termékek. 

Gyártó hozzáadása 

A „Hozzáadás” gomb segítségével hozhatunk létre új gyártót. A megnyíló oldalon, kötelező megadnunk 

a gyártó nevét, valamint megadhatjuk weboldalát is. A weboldal megadásával a megjelenő márkákra 

kattintva a termék adatlapon, navigálásra kerülünk az itt megadott oldalra.  

A gyártóhoz hozhatunk létre leírást is. Amennyiben rendelkezünk „Gyártóink” menüponttal, ahol 

listázásra kerülnek a gyártók, úgy gyártóhoz kiíratásra kerül, a látogatók számára. 

Gyártó szerkesztése 

A gyártó listázásnál kattintsunk a ceruza ikonra így megjelenik a gyártó szerkesztő. Itt módosíthatjuk a 

létrehozáskor megadott beállításokat (név, leírás, engedélyezett, weboldal). 

A kategória szerkesztésével a következő lehetőségek nyílnak meg: 

• Kép 

• Lokalizáció 

• Kedvezmény 

Kép feltöltése 

A kép fülön tudunk gyártó képet feltölteni a „Fájlok kiválasztása” gomb segítségével számítógépünkről. 

A megnyitás sikeressége abból látszik, hogy a „Fájl kiválasztása” gomb mellett az általunk feltölteni 

kívánt fájl neve szerepel. 

A kitallózott fájlt a „Mentés” gomb megnyomásával tudjuk hozzáadni a kategóriához.  

 

Lokalizáció  

 Amennyiben több nyelvű oldallal rendelkezünk, ebben a menüpontban tudjuk megírni külön 

nyelvekre a termék nevét, meta adatokat, és termék leírásokat. 

Kedvezmény 

Kedvezményes ár – Itt adhatjuk meg a kedvezmény mértékét. Amennyiben a „Kedvezmény típusa” 

százalékra van állítva, úgy az itt beírt szám fogja megadni a százalékos kedvezményt. Abban az 

esetben, ha a „Kedvezmény típusa” a webáruház valutájára van állítva (pl.: Ft) úgy az itt beírt érték fix 

árat fog jelenteni nettóban kifejezve.  
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Kedvezmény típusa – Itt választható ki, hogy fix vagy százalékos kedvezményt szeretnénk alkalmazni 

termékeinkre. 

Kedvezmény kezdete- Kezdeti dátum adható meg az akciónak. Ettől a dátumtól kezdve lép életbe a 

kedvezmény. 

Kedvezmény lejárat – Vég dátum adható meg az akciónak. Eddig a dátumig érvényes a 

kedvezményünk. 

 „Ár megjelenítése” gomb segítségével ki illetve, bekapcsolhatjuk a gyártók alatt lévő termékek árának 

megjelenését. Amennyiben nem jelenik meg egy termék ára, úgy az nem lesz rendehető a 

webáruházban, csak egy „Érdekel” gomb fog megjelenni a „Kosárba” helyett. Az „Érdekel” gomb 

segítéségével üzenet küldhető a webáruház részére a termékkel kapcsolatban. 

A termékekről tömegesen eltüntethetjük a gyártó alatt szereplő termékek raktározási állapotát. A 

„Mennyiség megjelenítése” ki kapcsolásával a kategóriában szereplő összes termék raktározási adata 

eltűnik a termékkártyáról és az adatlapról is (raktár státusz, darabszám, stb.). 
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Áfa 
Termék > Áfa 

Az áfa menüpont alatt hozhatunk létre új áfákat, módosíthatunk, illetve törölhetünk meglévőket. Itt 

kerülnek listázásra a már előre definiált áfák, melyeket szerkeszteni a sorok végén megjelenő ceruza 

gombra kattintva tudjuk.  

 

Áfa létrehozása 

A „Hozzáadás” gomb megnyomásával tudunk új Áfát létrehozni. A „Név” mezőbe az Áfa nevét, míg a 

„Mérték” mezőbe értékét tudjuk megadni (százalékos alapon). Ezen felül beállíthatjuk, hogy ez az Áfa 

alapértelmezett legyen (ez kerül rá az összes termékre alapértelmezetten, és szállítási, fizetési 

díjazásokra is), valamint hogy engedélyezett legyen a weboldalon.   

 

Miután sikerült mindent beállítanunk úgy a „Mentés” gombra kattintva tudjuk menteni az Áfát. 

Áfa szerkesztése 

Az Áfát az Áfa menüpontban, azok listázásnál a ceruza gombra nyomva tudjuk szerkeszteni. 

Módosításokat követően kattintsunk a „Mentés” gombra. 

Áfa törlése 

Az áfa szerkesztése menüpontban a „Törlés” gombra kattintva tudjuk törölni.  
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Pénznem 
Termék > Pénznem 

A pénznem menüpont alatt hozhatunk adhatunk weboldalunkhoz új pénznemeket, módosíthatunk, 

illetve törölhetünk meglévőket. Itt kerülnek listázásra a már előre definiált pénznemek, melyeket 

szerkeszteni a sorok végén megjelenő ceruza gombra kattintva tudjuk.  

 

Pénznem létrehozása 

A „Hozzáadás” gomb megnyomásával tudunk új pénznemet létrehozni. Az „ISO” kódba írhatjuk, a 

pénznem hivatalos ISO kódját pl.: HUF,EUR,stb., a „Név” mezőbe az pénznem nevét, a „Jel” mezőbe a 

pénznem jelét(ez kerül kiíratásra a termék értékek után) míg a „Mérték” mezőbe a váltás mértékét 

tudjuk megadni (a weboldal alap valutájához képest). Ezen felül beállíthatjuk, hogy ez az Áfa 

alapértelmezett legyen (ez kerül rá az összes termékre alapértelmezetten, és szállítási, fizetési 

díjazásokra is), valamint hogy engedélyezett legyen a weboldalon.   

 

Miután sikerült mindent beállítanunk úgy a „Mentés” gombra kattintva tudjuk menteni a pénznemet. 

Pénznem szerkesztése 

A pénznemeket lista nézetben a ceruza gombra kattintva lehet szerkeszteni. Módosításokat követően 

kattintsunk a „Mentés” gombra. 

Pénznem törlése 

Az „Pénznem" szerkesztése menüpontban a „Törlés” gombra kattintva tudjuk törölni.  
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Csatolmány 
Termék > Csatolmány 

Ebben a menüpontban tudunk csatolmányokat feltölteni. Amennyiben töltöttünk már fel 

csatolmányokat úgy listázásra kerülnek.  

Csatolmány szerkesztése 

A listázásban a szerkeszteni kívánt elem ceruza ikonjára kattintva tudjuk megtenni. 

Szerkeszthető a csatolmány neve, megjelenített neve, valamint fájlt is cserélhetünk. 

Csatolmány feltöltése 

A „Hozzáadás” gomb megnyomásával megnyílik a csatolmány feltöltő oldal.  

Ezen az oldalon a csatolmányt tudunk feltölteni a következő formátumokban: PDF, BMP, GIF, JPEG, PNG, 

TIFF, TXT, MP4 

A csatolmányhoz a következő adatok tölthetők ki: 

Név – A csatolmány elnevezést csak az adminisztrátorok látják. 

Megjelenített név – A csatolmány megjelenített neve fog megjelenni a felhasználók számára, amikor 

csatoljuk egy tartalomhoz, termékhez vagy kategóriához fájlunkat. 

A „Fájl kiválasztása” gomb megnyomásával választajuk ki számítógépünkről azt a fájlt, melyet feltölteni 

szeretnénk. A megnyitás sikeressége abból látszik, hogy a „Fájl kiválasztása” gomb mellett az általunk 

feltölteni kívánt fájl neve szerepel. „Mentés” gombra kattintva feltöltésre kerül a csatolmány 

weboldalunkra, melyet innentől termékhez, kategóriához, vagy akár tartalmi oldalhoz csatolhatunk. 
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Paraméter 
Termék > Paraméter 

A paraméter oldalon tudunk előre definiálni tulajdonságokat, melyeket a későbbiekben a termékekhez 

csatolhatunk. A termékekre így fogunk tudni szűrni, tehát példaként, ha egy fekete színű paramétert 

csatolunk egy termékhez, úgy a szűrőben a „fekete” szín kiválasztását követően listázásra fog kerülni 

ez a termék. 

Paraméter létrehozása 

Paraméter típusokat(csoportokat) a „Hozzáadás” gomb megnyomását követően tudjuk megkezdeni. A 

megjelenő oldalon kötelezően kitöltendő mezők: 

Név: Paraméter típus nevét itt vegyük fel. Például: Szín. 

Nyitva: az oldal betöltésekor az adott paramétertípusra való szűrés alapértelmezetten nyitva legyen és 

láthatóak legyenek az értékei, vagy csukva.  

Csúszkával: csuszkát állíthatunk be szűréshez. Általában számoknál szokták beállítani (tól-ig határ). 

Például: Szélesség : 10 mm – 500 mm. 

 

A beállításokat követően kattintsunk a „Mentés” gombra így mentve a beállításokat és létrehozva az új 

paramétert. 

Paraméter értékek 

A paraméterekhez értékeket kell rendeljünk, hogy azokat beállíthassuk termékeinkhez. Paraméter 

listázásánál kattintsunk paraméter mellett található, „Paraméter érték szerkesztő ” gombra.  

Ezt követően kattintsunk a „Hozzáadás” gombra. A „Név” mezőbe töltsük ki a paraméter értékét, és 

kattintsunk a „Mentés” gombra.  

 

Paraméter szerkesztése 

A paraméterek listázásánál a ceruza ikonra kattintva tudjuk szerkeszteni az adott paraméter típust. A 

paraméter szerkesztő oldaláról is könnyedén elérhetjük az adott paraméter értékeit, a „Paraméter 

érték szerkesztése” gombra kattintva. A paraméter szerkesztőben, a paraméter létrehozásában 

ismertetett beállításokon tudunk módosítani. Bővült funkció a szerkesztésben, hogy a lokalizációt 

beállíthatjuk. 



26 
 

Változat 
Termék > Változat 

A „Változat” menüpontban tudunk létrehozni variáns típusokat, mely azokban a webshopokban a 

leggyakoribb, ahol egyes termékek tulajdonságai ugyan azok 1-1 tulajdonságon kívül. Ennek 

segítségével egy termék alá tudjuk zárni a különböző variánsokat. Sűrűn használatos forma ruházati, 

számítástechnikai termékeket értékesítő weboldalakon. 

Példa: Különböző méretű fehér cipő, melynek modell száma megegyezik. Ebben az esetben a termék 

tulajdonságok nagy része megegyezők (kép, szín, anyag, modell, stb.) viszont a cipő mérete más és 

más, melyek külön cikkszámon futnak. Így egy termékadatlap alá kerül az összes ilyen termék, melyen 

ki lehet választani, a cipő méreteket. 

Változat típus létrehozása 

Változat típusokat(csoportokat) a „Hozzáadás” gomb megnyomását követően tudjuk megkezdeni. A 

megjelenő oldalon kötelezően kitöltendő mezők: 

Név: Változat típus nevét itt vegyük fel. Például: Cipő méret. 

Értékek: pontosvesszővel( ; ) elválasztva vegyük fel az értékeket. Például: 38;39;42. 

Engedélyezve: alapértelmezetten be van kapcsolva, amennyiben ki szeretnénk kapcsolni az adott 

változat képzőket úgy kapcsoljuk ki. 

A termékek összekötését a termék szegmensben, azon belül a változat beállításoknál tekinthetjük 

meg. 

Változatok szerkesztése 

A változatok listázásánál a ceruza ikonra kattintva tudjuk szerkeszteni az adott változat típust 

értékeivel. A változat létrehozásában ismertetett beállításokon tudunk módosítani. Bővült funkció a 

szerkesztésben, hogy a lokalizációt beállíthatjuk. 

  

Lokalizáció beállítása 

Fontos a lokalizáció beállításánál, hogy pontosan olyan sorrendbe vegyük fel az értékeket, ahogy az 

alapnyelvben meg van adva.  

Példa:  

Magyar: Szín -> Fekete; Fehér; Piros; Kék 

Angol: Color -> Black; White; Red; Blue 
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Vízjel 
Termék > Vízjel 

A vízjel lehetőséget biztosít számunkra, hogy képeinket vízjellel lássuk el így, ha bármilyen másik 

kereskedő is letöltené oldalunkról a képet, akkor a mi vízjelünk szerepelni fog rajta. Fontos, hogy a 

vízjel csak termékképekre kerül. 

A „Vízjel” menüpontban tudunk létrehozni vízjeleket, módosítani meglévőket. 

A „Hozzáadás” gomb megnyomásával tudunk létrehozni új vízjelet. 

Vízjel létrehozása 

Kötelezően kitöltendő mezők: 

Név – Vízjel neve, ez fog megjelenni az adminisztrációs felületen a vízjel listázásánál 

Kép – A gomb megnyomásával tallózzuk ki a képet, melyet szeretnénk használni vízjelezésre 

Használat típus: 

- Összeolvasztás feltöltéssel: Ezzel az opcióval a feltöltött képre ráégetésre kerül az adott 

vízjel. A vízjel minden képméretnél látszódik (termékkártya, kosár termékkép, stb.). 

 

- Összeolvasztás termék megjelenítésnél: Ezzel az opcióval a feltöltött képre nem kerül 

ráégetésre a vízjel, viszont a termék kép felé helyeződik. Ez annyit jelent, hogy csak a kép 

nagyméretű megnyitásakor látható a vízjel. 

 

Összeolvasztás méret - A választó listából kiválaszthatjuk, hogy mekkora méretben szeretnénk 

ráégetni, vagy elhelyezni a képen a vízjelet. Az itt megadott értékek pixelben értetendők. 

Alapértelmezett – Amennyiben be van kapcsolva, úgy ez a kép kerül feltöltésre/égetésre, az általunk 

feltöltött termékképekre. 

Engedélyezett – Bekacsolásával tudjuk használni a vízjelet. Amennyiben ki van kapcsolva, úgy a vízjel 

nem kerül feltöltésre/égetésre a képekre. 

Vízjel szerkesztése 

A listázásánál a ceruza ikonra kattintva tudjuk szerkeszteni az adott vízjelt. A vízjel létrehozásában 

ismertetett beállításokon tudunk módosítani.  
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Rendelés 
Rendelés menüpont > Rendelés 

Ebben a menüpontban kerülnek listázásra a webáruházunkban leadott rendelések. Lehetőségünk van 

a listázott rendeléseken státuszokat módosítani tömegesen.  

 

Rendelések tömeges nyomtatása és állapot módosítása: 

Jelöljük ki a rendeléseket, melyeket nyomtatni szeretnénk, ezt követően kattintsunk a „Nyomtatás” 

gombra. Ekkor megjelenik egy lapon az összes rendelés melyet kijelöltünk. Innen tudjuk nyomtatni a 

listánkat. 

Amennyiben rendelési állapotot szeretnénk módosítani, úgy jelöljük ki azokat a rendeléseket 

melyeknek szeretnénk módosítani állapotán. Ezt követően az oldal alján található „Állapot” 

választólistából válasszuk ki azt a rendelés állapotot, amelyikre módosítani szeretnénk. 

 

 

Rendelés megtekintése: 

Rendeléseket tudunk megtekinteni, az adott rendelésnek a „Szem” ikonjára kattintva.  

A következő adatokat tekinthetők meg a részletezőben: 

Rendelés száma, Rendelés dátuma, Szállítás típusa, Fizetés típusa, Rendelés összeg, Rendelés állapota, 

Utoljára módosítva, Teljes név, E-mail, Telefon, Szállítási cím, Számlázási cím, Termékek tételenkénti 

felsorolása, stb. 

Privát megjegyzés 
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A privát megjegyzésben tudunk üzenetet hagyni, a rendeléssel kapcsolatban. Ezt csak az 

adminisztrátorok látják, tehát ha bármilyen megjegyzésünk volna a rendeléssel kapcsolatban azt itt 

lehet megtenni (pl.: Termék beérkezésére vár, stb.) 

Állapot 

Rendelésenként is tudjuk módosítani a rendelés státuszát. A választó listából válasszuk ki milyen 

státuszra szeretnénk váltani a rendelést, majd kattintsunk a „Mentés” gombra. 

Nyomtatás 

A „Nyomtatás” gomb megnyomásával ki tudjuk nyomtatni az adott rendelést. 

Rendelés szerkesztése 

A rendelés szerkesztéséhez kattintsunk az adott rendelés mellett található „Ceruza” ikonra. A 

szerkesztő oldalon tudjuk módosítani a rendelő adatait, mint például a szállítási címet vagy értesítési 

telefonszámot. Amennyiben nincs készlet kezelés a rendszerben, úgy a rendelési tételek is 

módosíthatók.  

A rendelésben a következők szerkeszthetők: 

Szállítási mód, Fizetési mód, Rendelés állapota, Teljes név, Email, Telefon, Adószám, Szállítási cím, 

Számlázási cím, Termék mennyiség módosítás, Szállítási-Fizetési költségek, Jóváírás. 

Jóváírás 

A jóváírásba beírt összeg levonásra kerül a rendelés teljes értékéből, a „Mentés” gomb megnyomását 

követően. 
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Rendelés állapotok 
Rendelés > Rendelés állapot 

A rendelés állapotok segítségével tudunk készíteni státuszokat a rendelésekhez. A státuszok segítséget 

nyújtanak számunkra a rendelések listázásánál, hogy mely rendelést adtunk fel a futárszolgálatnak, 

vagy mely töröltünk, esetleg milyen rendelések vannak még függőben, mellyel még foglalkozni kell. A 

státuszokhoz, automatizmust is rendelhetünk. Ennek segítségével, a rendelésen váló státusz váltással 

egy általunk megfogalmazott e-mail is kiküldhető a vásárlók számára. 

Rendelés állapot létrehozása 

Rendelési állapot létrehozásához kattintsunk a „Hozzáadás” gombra.  

A következő mezőket tölthetjük itt ki: 

Név – rendelési állapot neve 

Engedélyezve – státusz engedélyezett-e a webshop használatában 

E-mail küldés – bekapcsolt esetben a státusz váltással üzenet kerül kiküldésre 

E-mail tárgy - a kiküldött üzenet tárgyát adhatjuk meg 

E-mail törzs – az email törzsét, szöveges tartalmát adhatjuk meg. 

 

Megfigyelhetjük, hogy az „E-mail törzs” alatti mezőben „tag”-ek vannak megjelölve. Ez egy 

jelmagyarázat, ami a tag-ek használatához készült. Mivel az adott vásárlóhoz más név, vagy a 

rendeléshez más rendelésszám tartozik, ezért így tudjuk kiküszöbölni, hogy minden 

felhasználóhoz/rendeléshez egyedi e-maileket készítsünk. A tag-ek helyére behelyettesítésre kerülnek 

az adott felhasználóhoz/vásárlóhoz és rendeléshez tartozó adatok. 
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Email tag-ek listája: 

[order_id] - rendelés azonosító 

[order_date] - rendelés dátum 

[order_shipping] - rendelés szállítás 

[order_shipping_date] - order shipping date 

[order_payment] - rendelés fizetési mód 

[order_total_price] - rendelés összesen fizetendő 

[order_note] - rendelés megjegyzés 

[order_status] - rendelés állapot 

[order_addresses] - rendelés címek 

[order_items] - rendelés tételek 

[order_items_total_weight] - rendelés tételek összsúlya 

[user_full_name] - felhasználó teljes neve 

[user_phone] - felhasználó telefon 

[user_email] - felhasználó e-mail 

[site_name] - weboldal neve 

[site_url] - weboldal cím 

[site_email] - weboldal e-mail 

 

Amennyiben megvagyunk a beállításokkal úgy kattintsunk a „Mentés” gombra.  

 

Rendelés állapot szerkesztése / törlése 

A létrehozott állapotokat a listázásánál tudjuk szerkeszteni. Az elemet a lista jobb szélén található 

„ceruza” ikonra kattintva tudjuk szerkeszteni. Szerkesztéssel az elem készítésénél feltüntetett 

tulajdonságokat módosíthatjuk. 

Az elemet a szerkesztő oldalon a „Törlés” gomb megnyomásával tudjuk törölni. A gomb megnyomását 

követően a felugró ablakban kattintsunk az „OK” gombra.  
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Kosár 
Rendelés > Kosár 

A kosár menüponton láthatjuk a le nem adott rendelések listáját. Az egyes lista elemekre kattintva 

kinyithatjuk az adott kosarat, és láthatjuk milyen tételek ragadtak bent (nem került rendelés leadásra). 

A kosarakra dátumos rögzítés is kerül, így láthatjuk hogy az adott kosarat mikor módosították utoljára. 

Kosár beállítások 

Lehetőségünk van a következőket módosítani: 

Kosár módosítható a pénztár összesítőben 

Az opció annyit jelent, hogy a vásárló módosíthatja a tételeit közvetlen a rendelés leadás utolsó lépése 

előtt.  

Adminisztrátor módosíthatja a kosarat 

Bekapcsolt állapotban az adminisztrátor tudja módosítani azokat a kosarakat, melyek nem kerültek 

véglegesen rendelés leadásra. Ebben az esetben módosíthatunk a tételek mennyiségén és törlhetünk a 

kosárból. A kosárhoz új tételeket nem lehet hozzáadni. 

Megjelenítés a terméken 

Bekapcsolt állapotban a webáruházban látszódik a termékkártyán, hogy a termék már kosárba 

helyezésre került. A termékkártya tetején jelenik meg ez az információ, bármilyen listázás 

eredményeként. 

A termék kosárba tehető lista nézetben 

Ezt az opciót akkor kapcsoljuk ki, ha vannak termékvariánsaink és ezt egy modell kártya alatt akarjuk 

elhelyezni. Általában ruházati üzletek használják ezt a formátumot.  

Kosár emlékeztető 

A kosár emlékeztetővel lehetőségünk válik, hogy azoknak a felhasználóknak e-mail üzenetet küldjünk, 

akik nem adták le rendelésüket, de a kosarukat meghagyták.  

A „Kosár emlékeztető ennyi nap után” mezőbe megadhatjuk, hogy az elhagyott kosarat követően, 

mikor küldjön a rendszer egy üzenetet a felhasználó számára (természetesen azoknál a felhasználóknál 

tudjuk ezt az opciót alkalmazni, akik be vannak jelentkezve webáruházunkba). 

Kosár emlékeztető e-mail törzs 

Ebben a szekcióban adhatjuk meg a szögezését emailünknek. Itt is bátran használhatjuk a szövegdoboz alatt 

elhelyezkedő „Tag”-eket.  
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Kosár törlése ennyi nap után 

A kosár törlése automatizmus arra szolgál, hogy a rendszer automatikusan törölje a kosarakat így 

tisztítva rendszerünket. A „Kosár törlése ennyi nap után” mezőbe beírt számadattal adhatjuk meg, 

hogy a kosár utolsó módosítása után hány nappal törlődjön a kosár listánkból az elem. 

 

A beállításainkat mentsük a „Mentés” gombbal.  
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Szállítás 
Rendelés > Szállítás 

A webshopban van lehetőség szállítási mód létrehozására, módosítására és törlésére egyaránt. 

Ezen a felületen láthatjuk listázva a már meglévő szállítási módokat.  

Szállítási mód létrehozása 

Kattintsunk a „Hozzáadás” gombra. Az újonnan megjelenő ablakokban a következő adatok állíthatók 

be: 

Név – Ez lesz a szállítási mód elnevezése. Ez egy szöveges mező, melynek kitöltése kötelező. 

Nettó ár – A szállítási mód árának megadása nettóban. Ez egy szám mező. Kitöltésekor a bruttó ár az 

ÁFA alapján kerül felszorzásra (0 – esetén, nincs ÁFA rajta, így a bruttó érték a nettó értékét veszi fel). 

Bruttó ár – A szállítási mód árának megadása bruttóban. Ez egy szám mező. Kitöltésekor a nettó ár az 

ÁFA alapján kerül vissza osztásra (0 – esetén, nincs ÁFA rajta, így a nettó érték a bruttó értékét veszi 

fel). 

Áfa – Szállítási mód áfáját állíthatjuk be, a már előre definiált áfa listából. Ez egy választólistás mező, 

melynek kitöltése kötelező. 

Alapértelmezett – Az alapértelmezett szállítási mód beállításával, ez lesz alapból kiválasztva a vásárló 

számára fizetéskor. Összesen egy alapértelmezett szállítási mód lehet, amennyiben „Igen”-re állítjuk, 

úgy az előzőekben alapértelmezettre állított szállítási mód helyett, ez lesz az alapértelmezett. Ez egy 

választólistás mező, melynek kitöltése kötelező. 

Engedélyezve – Ebben a mezőben engedélyezhetjük egyből a szállítási módot, vagy akár letiltva 

hozhatjuk létre. Amennyiben nem engedélyezett, úgy az adminisztrációs felületre kerül csak fel a 

szállítási mód, és a vásárlók számára még nem lesz elérhető. Ez egy választólistás mező, melynek 

kitöltése kötelező. 

Szállítás – Ebben a mezőben ki jelölhetjük, hogy ez egy szállításhoz köthető forma vagy nem. A nem 

szállítási formához tartozik, a személyes átvétel bármilyen formája. Ez egy választólistás mező, 

melynek kitöltése kötelező. 

 

Engedélyezett fizetési módok – Az engedélyezett fizetési módoknál kijelölhetjük, milyen fizetési 

módokat engedélyezünk ehhez a szállítási módhoz. Az itt kilistázott értékek a már előre definiált 

listából származnak a „Fizetési módok” -fülről. A jelölő négyzetek pipálásával választhatjuk ki ezeket a 

módokat.  
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Rendelés korlátozás – Itt szabhatunk feltételt, hogy milyen esetben jelenjen meg ez a szállítási mód. 

Megadhatjuk a rendelés minimum, maximum összegét, vagy a súlyát, valamint azt is, hogy ez a mód a 

készlet nélküli termékeknél ne jelenjen meg. Az értékeket üresen hagyva, megjelenik mindig. 

Leírás – A leírás részletezést vagy kiegészítést adhatunk a vásárlóknak, vagy több adminisztrátor 

számára, a szállítási móddal kapcsolatban. A vásárlóknak a szállítási módra kattintva jelenik meg, az itt 

beírt szöveg. 

Amennyiben végeztünk a beállításokkal úgy kattintsunk a „Mentés” gombra, így az új szállítási mód, 

már a listánkban lesz.  

Sávos szállítási díjak beállítása 

A sávos árazás segítségével tudunk beállítani, más-más összegű árkalkulációkat logikai lépcsők 

segítségével, tehát ha egy bizonyos súly, vagy kosárérték felett más szállítási áron kívánjuk az adott 

terméket szállíttatani a megrendelőnek úgy ebben a szegmensben lehet azt beállítani. 

Ezen a felületen a meglévő szállítási módunk adatait módosíthatjuk. Láthatjuk, hogy a felső sávban, 

már az általános beállítások fülön kívül, már több menüpont érhető el, mint a sávos beállítások, 

árazások és lokalizáció. 

 

Súlysáv: 

Ebben a menüpontban állíthatunk logikai lépcsőt kilogramm alapon. Be tudjuk állítani, hogy mekkora 

súlytól meddig legyen érvényben egy-egy árazás. 

Beállítási mezők: 

Súlytól: Itt adhatjuk meg, hogy milyen súlytól legyen érvényben az adott árazás. Amennyiben az érték 

üres úgy a beállítás „0” értéket kap. 

Súlyig: Itt adhatjuk meg, hogy meddig a súlyig legyen érvényben az adott árazás. Amennyiben az érték 

üres úgy a beállítás végtelen értéket kap. 

Bruttó ár: Itt adhatjuk meg, hogy amennyiben az általunk meghatározott értékek közé esik a kosár súly 

értéke úgy mennyi legyen a szállítási díj bruttóban megadva. 

Ország: Itt adhatjuk meg, hogy ez a súlyozás alapú logika mely országra legyen érvényes. 

A „Mentés” gombra kattintva menthetjük a logikai lépcsőt. 
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Logikai lépcső törlése: 

A logikai lépcsőket, úgy törölhetjük, hogy a listázás jobb szélén lévő és „Törlés” -ként címkézett jelölő 

négyzetet vagy négyzeteket kijelöljük, majd a „Mentés” gombra kattintunk. 

Ársáv 

Ebben a menüpontban állíthatunk logikai lépcsőt kosárösszeg érték alapon. Be tudjuk állítani, hogy 

mekkora ártól meddig legyen érvényben egy-egy árazás. 

Beállítási mezők: 

Ártól: Itt adhatjuk meg, hogy milyen ártól legyen érvényben az adott árazás. Amennyiben az érték üres 

úgy a beállítás „0” értéket kap. 

Árig: Itt adhatjuk meg, hogy meddig az árig legyen érvényben az adott árazás. Amennyiben az érték 

üres úgy a beállítás végtelen értéket kap. 

Bruttó ár: Itt adhatjuk meg, hogy amennyiben az általunk meghatározott értékek közé esik a 

kosárösszeg értéke úgy mennyi legyen a szállítási díj bruttóban megadva. 

Ország: Itt adhatjuk meg, hogy ez a súlyozás alapú logika mely országra legyen érvényes. 

A „Mentés” gombra kattintva menthetjük a logikai lépcsőt. 

 

Logikai lépcső törlése: 

A logikai lépcsőket, úgy törölhetjük, hogy a listázás jobb szélén lévő és „Törlés” -ként címkézett jelölő 

négyzetet vagy négyzeteket kijelöljük, majd a „Mentés” gombra kattintunk. 

Országsáv 

Ebben a menüpontban állíthatunk logikai lépcsőt ország érték alapon. Be tudjuk állítani, hogy melyik 

országban legyen érvényben a szállítás, és ezekben az országokban mennyi legyen a szállítási díj.  

 
Figyelem! Amennyiben beállítunk országsávot, úgy csak listába felvett országokhoz kapcsolódóan lehet választani az adott szállítási módot. 

  

Beállítási mezők: 
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Engedélyezett: Amennyiben be van kapcsolva, úgy engedélyezett lesz az általunk kívánt beállítás. 

Abban az esetben, ha nem, úgy csak az adminisztrátorok látják a felvitt értékeket, a vásárlók számára 

nem lép érvénybe a beállítás. 

Ország: Itt választhatjuk ki, hogy melyik országra szeretnénk engedélyeztetni a szállítási módot. 

Bruttó ár: Itt adhatjuk meg, hogy az általunk megadott országba mennyibe kerüljön a szállítás, bruttó 

értékben megadva.  

Extra ár 

A szállítási díj továbbá növelhető. Az itt beállított érték, megnöveli az ezen szállítási módon belüli 

árazásokat. Az ár növelése igaz minden sávos árazásra is. Amennyiben több extra ár van létrehozva, 

úgy összeadódnak és az összeg értékével kerülnek a szállítási árak növelésre. 

 

 

A fent látható példa szerint, a két extra ár összeadódik, így 500 Ft-tal fog emelkedni a szállítás minden 

részén az árazás (pl.: súlysávoknál). 

Lokalizáció 

A lokalizáció fülön megadhatjuk több nyelvű oldal esetén, a külföldi nyelvekhez tartozó szállítási nevet, 

és leírást is. 
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Fizetés 
Rendelés > Fizetés 

A webshopban lehetőség van fizetési mód létrehozására, módosítására és törlésére egyaránt. 

A beállítást adminisztrátorként a következő helyen érhetjük el: 

 

Rendelés > Fizetés fül  

Ezen a felületen láthatjuk listázva a már meglévő fizetési módokat. 

 

 

Fizetési mód létrehozása 

Kattintsunk a „Hozzáadás” gombra. Az újonnan megjelenő ablakokban a következő adatok állíthatók 

be: 

Név – Ez lesz a fizetési mód elnevezése. Ez egy szöveges mező, melynek kitöltése kötelező. 

Nettó ár – A fizetési mód árának megadása nettóban. Ez egy szám mező. Kitöltésekor a bruttó ár az 

ÁFA alapján kerül felszorzásra (Áfa 0 – esetén, nincs ÁFA rajta, így a bruttó érték a nettó értékét veszi 

fel). 

Bruttó ár – A fizetési mód árának megadása bruttóban. Ez egy szám mező. Kitöltésekor a nettó ár az 

ÁFA alapján kerül vissza osztásra (Áfa 0 – esetén, nincs ÁFA rajta, így a nettó érték a bruttó értékét 

veszi fel). 

Áfa – Fizetési mód áfáját állíthatjuk be, a már előre definiált áfa listából. Ez egy választólistás mező, 

melynek kitöltése kötelező.  

Alapértelmezett – Az alapértelmezett fizetési mód beállításával ez lesz alapból kiválasztva a vásárló 

számára fizetéskor. Összesen egy alapértelmezett fizetési mód lehet, amennyiben „Igen” -re állítjuk, 

úgy az előzőekben alapértelmezettre állított fizetési mód helyett ez lesz az alapértelmezett. Ez egy 

választólistás mező, melynek kitöltése kötelező. 

Engedélyezve – Ebben a mezőben engedélyezhetjük egyből a fizetési módot, vagy akár letiltva 

hozhatjuk létre. Amennyiben nem engedélyezett, úgy az adminisztrációs felületre kerül csak fel a 

fizetési mód, és a vásárlók számára még nem lesz elérhető. Ez egy választólistás mező, melynek 

kitöltése kötelező.  
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Rendelés korlátozás – Itt szabhatunk feltételt, hogy milyen esetben jelenjen meg ez a fizetési mód. 

Megadhatjuk a rendelés minimum, maximum összegét, vagy a súlyát, valamint azt is, hogy ez a mód a 

készlet nélküli termékeknél ne jelenjen meg. Az értékeket üresen hagyva, megjelenik mindig. 

 

Leírás – A leírás részletezést vagy kiegészítést adhatunk a vásárlóknak, vagy több adminisztrátor 

számára, a szállítási móddal kapcsolatban. A vásárlóknak a szállítási módra kattintva jelenik meg, az itt 

beírt szöveg. 

Amennyiben végeztünk a beállításokkal úgy kattintsunk a „Mentés” gombra, így az új szállítási mód, 

már a listánkban lesz.  

Sávos fizetési díjak beállítása 

A sávos árazás segítségével tudunk beállítani, más-más összegű árkalkulációkat logikai lépcsők 

segítségével, tehát ha egy bizonyos súly, vagy érték felett más fizetési áron kívánjuk az adott terméket 

szállíttatani a megrendelőnek úgy ebben a szegmensben lehet azt beállítani. Leggyakrabban az 

utánvételi díjra szokták ezt alkalmazni.  

A beállítást adminisztrátorként a következő helyen érhetjük el: 

Ezen a felületen a meglévő fizetési módunk adatait módosíthatjuk. Láthatjuk, hogy a felső sávban, már 

az általános beállítások fülön kívül, már több menüpont érhető el, mint a sávos beállítások és 

lokalizáció. 

 

Súlysáv: 

Ebben a menüpontban állíthatunk logikai lépcsőt kilogramm alapon. Be tudjuk állítani, hogy mekkora 

súlytól meddig legyen érvényben egy-egy árazás. 

Beállítási mezők: 

Súlytól: Itt adhatjuk meg, hogy milyen súlytól legyen érvényben az adott árazás. Amennyiben az érték 

üres úgy a beállítás „0” értéket kap. 

Súlyig: Itt adhatjuk meg, hogy meddig a súlyig legyen érvényben az adott árazás. Amennyiben az érték 

üres úgy a beállítás végtelen értéket kap. 
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Bruttó ár: Itt adhatjuk meg, hogy amennyiben az általunk meghatározott értékek közé esik a kosár súly 

értéke úgy mennyi legyen a fizetési díj bruttóban megadva. 

Ország: Itt adhatjuk meg, hogy ez a súlyozás alapú logika mely országra legyen érvényes. 

A „Mentés” gombra kattintva menthetjük a logikai lépcsőt. 

 

Logikai lépcső törlése: 

A logikai lépcsőket, úgy törölhetjük, hogy a listázás jobb szélén lévő és „Törlés” -ként címkézett jelölő 

négyzetet vagy négyzeteket kijelöljük, majd a „Mentés” gombra kattintunk. 

Ársáv 

Ebben a menüpontban állíthatunk logikai lépcsőt kosárösszeg érték alapon. Be tudjuk állítani, hogy 

mekkora ártól meddig legyen érvényben egy-egy árazás. 

Beállítási mezők: 

Ártól: Itt adhatjuk meg, hogy milyen ártól legyen érvényben az adott árazás. Amennyiben az érték üres 

úgy a beállítás „0” értéket kap. 

Árig: Itt adhatjuk meg, hogy meddig az árig legyen érvényben az adott árazás. Amennyiben az érték 

üres úgy a beállítás végtelen értéket kap. 

Bruttó ár: Itt adhatjuk meg, hogy amennyiben az általunk meghatározott értékek közé esik a 

kosárösszeg értéke úgy mennyi legyen a fizetési díj bruttóban megadva. 

Ország: Itt adhatjuk meg, hogy ez a súlyozás alapú logika mely országra legyen érvényes. 

A „Mentés” gombra kattintva menthetjük a logikai lépcsőt. 

 

Logikai lépcső törlése: 

A logikai lépcsőket, úgy törölhetjük, hogy a listázás jobb szélén lévő és „Törlés” -ként címkézett jelölő 

négyzetet vagy négyzeteket kijelöljük, majd a „Mentés” gombra kattintunk. 
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Országsáv 

Ebben a menüpontban állíthatunk logikai lépcsőt ország érték alapon. Be tudjuk állítani, hogy melyik 

országban legyen érvényben egy-egy árazás. 

 

Beállítási mezők: 

Engedélyezett: Amennyiben igen, úgy engedélyezett lesz az általunk kívánt beállítás. Abban az 

esetben, ha az érték nem, úgy csak az adminisztrátorok látják a felvitt értékeket, a vásárlók számára 

nem lép érvénybe a beállítás. 

Ország: Itt választhatjuk ki, hogy melyik országra szeretnénk egyedi árat beállítani.  

Bruttó ár: Itt adhatjuk meg, hogy az általunk megadott országba mennyibe kerüljön a fizetés módja, 

bruttó értékben megadva. 

Lokalizáció 

A lokalizáció fülön megadhatjuk több nyelvű oldal esetén, a külföldi nyelvekhez tartozó fizetési nevet, 

és leírást is.   
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Tartalom 
Megjelenítés > Tartalom 

A tartalom menüpont alatt listázásra kerülnek az általunk vagy előre elkészített tartalmi oldalak. A 

tartalmi oldalakat menüpontokhoz tudjuk kötni, így tudunk új oldalakat csinálni a webáruházunkhoz.  

Új tartalmi oldal készítése 

Először is kattintsunk a „Hozzáadás” gombra. A megjelenő oldalon a következő mezőket tölthetjük ki: 

Cím: Ebben a mezőben kitöltött szöveg lesz a tartalmi oldal címe, emellett az oldal linkjében is ez a 

szöveg fog megjelenni kicsi betűkkel, és kötőjelekkel elválasztva. Például ha a tartalmi oldalunknak 

„Egészséges receptek” nevet adunk, akkor ez lesz a cím az oldalon a weboldal linkje(útvonala) a 

következő lesz: peldaoldal.hu/egeszseges-recepetek – kötelezően kitöltendő mező. 

Meta cím: Meta cím kitöltésének lehetősége SEO optimalizáláshoz. 

Meta kulcsszavak: Meta kulcsszavak kitöltésének lehetősége SEO optimalizáláshoz. 

Meta leírás: Meta leírás kitöltésének lehetősége SEO optimalizáláshoz. 

Összegző: Rövid összefoglaló írható a tartalmi oldalunkról, aminek segítségével felkelthetjük a látogató 

érdeklődését a teljes oldallal kapcsolatban.  

Törzs: A tartalmi oldal törzs része itt tölthető ki. 

A tartalmi oldalak elkészítéséhez egy integrált szerkesztő segítheti dolgunkat, melynek segítségével 

többek között, betűtípusokat, méreteket, szín beállítását, továbbá képek és videók beillesztésében is 

segítségünkre lesznek.  

 

Amennyiben elkészültünk a tartalmi oldal készítéssel úgy kattintsunk a „Mentés” gombra.  

Cikk létrehozása 

Ez az opció egy oldalon belül tartalmi oldalak gyűjtésére szolgál. Ezt cikkekkel szokták feltölteni, 

újdonságokkal.  

Tartalmi oldal készítésénél/szerkesztésénél válasszuk a „Hírek” fület, majd ezt követően kapcsoljuk be 

a „Cikk” gombot. Amennyiben ki szeretnénk emelni a cikket úgy jelöljük ki a „Kiemelt” négyzetet. 

Kiemelt cikkekből három darab lehet egyszerre, ezeket a „Top cikkek” legördülő menü segítségével 
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tudjuk sorba rendezni. Egyszerre egy cikk lehet egy sorrendben, tehát két cikk nem vehet fel első 

pozíciót. 

 

Cikkekhez posztereket is rakhatunk, így a tartalmi gyűjtő(„hírek”) oldalon képek is megjelennek a 

tartalmi oldalak csempéihez. A már elkészült cikkünkhöz a szerkesztés oldalon a „Kép” fülre kattintva 

tudunk képet feltölteni.   

Képfeltöltés 

A kép fülön tudunk kategória képet feltölteni a „Fájlok kiválasztása” gomb segítségével 

számítógépünkről. A megnyitás sikeressége abból látszik, hogy a „Fájl kiválasztása” gomb mellett az 

általunk feltölteni kívánt fájl neve szerepel. 

A kitallózott fájlt a „Mentés” gomb megnyomásával tudjuk hozzáadni a kategóriához.  

Lokalizáció 

Amennyiben több nyelvű oldallal rendelkezünk, ebben a menüpontban tudjuk megírni külön nyelvekre 

a termék nevét, meta adatokat, és termék leírásokat. 

Elhelyezés 

A cikkeket egy gyűjtő oldalon el tudjuk helyezni, így egy híroldalt készítve. Ennek 

elkészítését/elhelyezését a menüpontok szegmensben részletezzük. 

Tartalmi oldal szerkesztése, törlése 

A létrehozott tartalmakat a listázásánál tudjuk szerkeszteni. Az elemet a lista jobb szélén található 

„ceruza” ikonra kattintva tudjuk szerkeszteni. Szerkesztéssel az elem készítésénél feltüntetett 

tulajdonságokat módosíthatjuk. 

 

Az elemet a szerkesztő oldalon a „Törlés” gomb megnyomásával tudjuk törölni. A gomb megnyomását 

követően a felugró ablakban kattintsunk az „OK” gombra.  
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Aktualitás 
Megjelenés > Aktualitás 

Az aktualitás lényegében egy felugró ablak az oldalunkon. Itt tudunk olyan információkat közölni 

látogatóinknak, amit nagyon szeretnénk hangsúlyozni feléjük. A felugró ablak egy gombnyomást 

követően tűnik el.  

A következő mezők tölthetők ki: 

Cím: A felugró ablak címe 

Engedélyezve: Amennyiben engedélyezve van, akkor aktív a felugró ablakunk.  

Kezdődik: Az a dátum adható meg, hogy mikortól lépjen életbe a felugró ablak. 

Lejár: Az a dátum adható meg, hogy meddig legyen érvényben a felugró ablak. 

Megjelenítések száma: Megjelenítések száma: Egy látogatónak hányszor jelenjen meg a fölugró ablak 

maximum a látogatás alatt újra a weboldalon. Tehát valahányszor a weboldalon lévő böngészése alatt 

a főoldalra kerül a látogató, hány betöltésnél ugorjon fel az ablak. 

Serssion lejárat: Itt állíthatjuk be, hogy hány naponta jelenjen meg újra a felugró ablak ugyanazon 

látogatónak 
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Letöltés 
Megjelenés > Letöltés 

A letöltések lehetőséget biztosít számunkra, hogy fájlok töltsünk fel weboldalunkra úgy, hogy az ne 

legyen feltétlenül, egy-egy tartalmi, kategória vagy termék oldalhoz kötve. A feltöltött fájlokat tudjuk 

strukturálni mappákba(kategóriákba). A letöltések oldal elhelyezésével kapcsolatban a menüpontok 

szegmensben részletes áttekintést adunk.  

Fájlok feltöltése 

Fájlokat a „Hozzáadás” gomb megnyomásával tudunk feltölteni.  

A következő mezők tölthetők ki: 

Név: Ide írhatjuk azt a nevet/címet, amit szeretnénk, hogy az ügyfelek lássanak a feltöltött fájlnál.  

Leírás: Fájl tartalmának leírása röviden, ez az adminisztrátoroknak ad információt a fájllal 

kapcsolatban. A weboldalra látogatók nem látják ezt az információt. 

Engedélyezve: Amennyiben engedélyezve van, úgy megjelenik a feltöltött fájl a látogatók számára 

Kategória: Az előre definiált mappa/kategória, ahol el szeretnénk helyezni a fájlt 

Fájl feltöltése: „Fájl kiválasztása” gomb megnyomásával tallózzuk ki azt a fájlt amit fel szeretnénk 

tölteni. 

Poszter: „Fájl kiválasztása” gomb megnyomásával egy poszter képet rakhatunk a fájlhoz, melyek mint 

egy ikon jelennek meg a fájlokon.  

Tömeges fájlfeltöltésre is lehetőségünk van, a „Letöltés” listázó oldalán, a „Fájlok kiválasztása” gomb 

megnyomásával. Itt jelöljünk ki egyszerre több elemet, majd nyissuk azt meg. Amennyiben szeretnénk 

helyezzük el egy mappába/kategóriába a gomb alatt található legördülő menü segítségével, ezt 

követően kattintsunk a „Mentés” gombra. 

Mappák létrehozása, fájlok elhelyezése 

A mappákat a „Kategória” fülön a „Letöltések” menüpont alatt érhetjük el. A „Új kategória” mezőbe 

beírt szöveg lesz az új mappa neve. Amennyiben végeztünk a mező kitöltésével kattintsunk a „Mentés” 

gombra, így létrehozva a mappát.  

A fájlokat a „Lista” fülön a „Letöltések” menüpont alatt érhetjük el. A más feltöltött fájlokat úgy 

helyezhetjük el mappákban, hogy a listában szereplő kategória oszlopban, a legördülő menü 

segítségével kiválasztjuk, mely mappába szeretnénk elhelyezni az adott fájlt. Az elhelyezéseket 

követően kattintsunk ismét a „Mentés” gombra. 
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Bannerek 
Megjelenés > Bannerek 

A bannerek menüpont alatt lehetőségünk van a weboldalunkra bannereket feltölteni. A bannerek 

annyiban különböznek a sima képektől, hogy kapnak egy „TAG”-et melyre a weboldal bármely tartalmi 

szerkesztésénél tudunk hivatkozni, legyen az e-mail, cikk, vagy egy tartalmi oldal. 

Bannerek feltöltése 

A banner feltöltéshez kattintsunk a „Hozzáadás” gombra. Az ezt követő ablakban a következő mezőket 

tudjuk kitölteni: 

Cím: Ide írhatjuk a banner nevét.  

Kép: „Fájl kiválasztása” gomb megnyomásával tallózzuk ki azt a képet, amit fel szeretnénk tölteni. 

Kép feltöltése mobilra: „Fájl kiválasztása” gomb megnyomásával tallózzuk ki azt a képet, amit fel 

szeretnénk tölteni. Ez a kép fog megjelenni mobilos nézetben. Amennyiben nincs feltöltve, úgy az 

képhez feltöltött fájl fog megjelenni leskálázva. 

Megjelenített méret: Ez a beállítás lehetőség arra, hogy milyen méretben jelenjen meg a banner kép. 

A legördülő menüben jelzett számadatok pixelben értetendők. 

Leírás láthatósága: A leírás szegmensben kitöltött adatok láthatóak legyenek az oldalra látogatók 

számára. Beállítható, hogy ez a leírás a banner felett vagy alatt jelenjen meg. 

Link: Ide tölthetjük ki azt a weboldal címet, ahová szeretnénk, hogy navigálja azt a felhasználót, aki 

rákattint a banner képre. 

Leírás: Itt adhatunk leírást bannerünkhöz, ami megjelenhet a látogatók számára, de le is rejthetjük azt. 

Banner elhelyezése az oldalon 

Amennyiben rendelkezünk már bannerrel, úgy a bannereket listázó oldalon a „Tag” oszlopban szereplő 

értékét (például „[banner_1]”) tudjuk felhasználni, mint hivatkozás. Az oldal bármely területén, ahol 

leírás szegmens van, illesszük be a tag-ot. A tag beillesztésével a rendszer hivatkozik a képre minden 

tulajdonságával együtt (kattintható link, szövegezés megjelenik felette vagy alatta, stb.), amit 

feltöltöttünk bannerként. 
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Menü 
Megjelenés > Menü 

A menü segítségével hozhatunk létre a weboldalon menüpontokat, azokat akár egységekbe zárhatjuk, 

ezeket elhelyezhetjük a weboldalon. A menüpontokhoz tartalmi oldal csatolható, így az adott 

menüpontra kattintva az általunk készített tartalmi oldal fog megjelenni. 

Menügyűjtő létrehozása 

A menü segítségével létrehozhatjuk a menüpontok halmazát. Hozzunk létre egy menüt a 

következőképpen: 

A „Menü”-n belül kattintsunk a „Hozzáadás” gombra majd az ezt követően megjelenő oldalon töltsük 

ki a következőket:  

Név: A menü gyűjtő neve 

Gépi név: A gyűjtő hivatkozás neve 

Szülő: Amennyiben el szeretnénk már helyezni ezt a menüpontot egy másik halmazban úgy jelöljük azt 

ki.  

Engedélyezve: Amennyiben engedélyezve van, úgy megjelenik a feltöltött fájl a látogatók számára 

Leírás: Itt adhatunk leírást a menüpontunkhoz, ami csak az adminisztrátorok számára jelenik meg.  

 

Menüpont létrehozása 

Menüpont gyűjtő hozzáadást követően a menüpontok listázásánál kattintsunk a sor jobb szélén 

található „Menüpontok szerkesztése” gombra. Itt szintén kattintsunk a „Hozzáadás” gombra. Adjunk 

nevet a menüpontnak és egy hivatkozást is. A menüpontra kattintva a „Link” mezőben elhelyezett 

weboldal fog megjelenni. Azonos mezők tölthetők ki a „Lokalizáció” fülön, melynek segítségével több 

nyelvű oldal esetén létrehozhatjuk külföldi nyelveken is a menüpontokat. 

Saját oldalon való hivatkozáshoz, vagy másoljuk ki a böngészőben található teljes URL címet, vagy a 

főoldalhoz képest adjuk meg a relatív útvonalat, ami a domain cím utáni „/” jeltől kezdődik. 

Tehát a következő oldalunkon két féle képpen illeszthetjük be címet: 

Példa cím: https://peldadomain.hu/rolunk 

1. Teljes cím beillesztése a link mezőbe: https://peldadomain.hu/rolunk 

https://peldadomain.hu/rolunk
https://peldadomain.hu/rolunk
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2. Csak az első „/” utáni rész beillesztése a link mezőbe: /rolunk 

 

 

 

 

 

A képeken látható beállítások ugyan azt az eredményt hozzák. 

Menüpont szerkesztése, törlése 

Az adott menüpontot az elhelyezésének halmazában találjuk meg. A menüpontok listázásánál 

kattintsunk a „Szerkesztés” jelre. A szerkesztésben azok az adatok módosíthatók, melyeket az 

elkészítéskor megadhattunk. 

A szerkesztés oldalon a „Törlés” gombra kattintva tudjuk törölni a menüpontunkat. 

Hírek, letöltés és egyéb tartalmi oldal kötése a menüpontunkhoz 

A menüpont létrehozásánál említett hivatkozásban elhelyezhetjük az általunk készített tartalmi 

oldalakat. A tartalmi oldalak útvonala úgy kerül elkészítésre, hogy annak címe kis betűre, ékezet 

nélkülire, valamint a szóközöket kötőjelre cseréli. Tehát, amennyiben létrehozunk egy tartalmi oldalt a 

következő címmel: „Adatvédelmi nyilatkozat” annak az útvonala a következő lesz: „/adatvedelmi-

nyilatkozat”. Ezeket az útvonalakat beírva tudjuk saját oldalainkat menüpontjainkhoz csatolni a „Link” 

mező segítségével.  

 

A tartalmi gyűjtő oldalt úgy tehetünk egy menüpont mögé, hogy a „Link” mezőbe beírjuk a következőt: 

„/news” 

A letölthető fájlok oldalt úgy tehetünk egy menüpont mögé, hogy az egyik menüpont „Link” mezőjébe 

írjuk be a következőt: „/letoltes” 
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Menüpont elhelyezése a weboldalunkon 

A menüpontok elhelyezési lehetőségét a „Blokk” menü alatt tudjuk beállítani. A blokkot megnyitva 

láthatunk sok-sok elemet, melyet pozícionálni tudunk. Az elemek között láthatjuk, hogy a 

menügyűjtőnk is szerepel. Ezt a gyűjtőt fogd és vidd (drag and drop) művelettel el tudjuk helyezni a 

weboldalon. Helyezzük el a fejlécbe az általunk készített menürendszert: 

 

 

Miután elhelyeztük a menügyűjtőt kattintsunk a „Mentés” gombra. 

Láthatjuk, hogy most már az oldalunkon a felső sávban azok a menüpontok helyezkednek el, melyeket 

létrehoztunk a menügyűjtőben.  
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Vetítő 
Megjelenés > Vetítő 

A vetítő lehetőséget biztosít a főoldalon lévő képek megjelenítésére, mely váltakozik időközönként. A 

vetítőre kattintva akár navigálni is tudjuk a látogatót az általunk megadott oldalakra. 

Vetítőkép feltöltése 

A „Vetítő” menüpontban tudjuk vezérelni a vetítőképeket. Itt kerül listázásra az összes általunk 

feltöltött vetítő.  

 

Kattintsunk a „Hozzáadás” gombra az új vetítőkép feltöltéséhez. A megjelenő oldalon a következő 

kitöltendő mezőket láthatjuk: 

Kép - A kép feltöltésével a nagyobb felbontású kijelzők számára alkalmas képméretet töltsünk fel. A 

feltöltésre ajánlott képméret: 1920 x 450 pixel 

Kép feltöltése mobilra - Kép feltöltés mobilra feltöltött képeket mobilra optimalizáltuk így mobilok 

kijelzőjén az itt feltöltött kép fog megjelenni. A feltöltésre ajánlott képméret: 500 x 450 pixel.  

Amennyiben ide nem kerül feltöltésre kép, úgy a „Kép” mezőben feltöltött kép kerül le skálázásra a 

képernyő méretének csökkenésével arányosan. 

Link – A link mezőbe illesszük be azt a weboldal címet, ahova a vetítő képre kattintva szeretnénk 

navigálni a vásárlót. 

Név – A vetítő nevét itt adhatjuk meg. Ez csak az adminisztrátori felületen látszik. 

Leírás – Feliratozhatjuk az általunk feltöltött vetítőképet, az itt megadott szöveggel. 
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A mezők kitöltését követően kattintsunk a „Mentés” gombra. Innentől a vetítő láthatóvá válik 

weboldalunkon.  

A „Vetítő” menüpontban sorba tudjuk rendezni a megjelenő képek sorrendjét, a „fogd és vidd” 

módszerrel. A vetítőképeket le is tilthatjuk az állapot oszlopban szereplő gombok be, illetve ki 

kapcsolásával.  A beállításokat követően, kattintsunk a „Mentés” gombra. 

Vetítőkép szerkesztése 

Kattintsunk az adott vetítőkép jobb szélén lévő szerkesztés gombra. Amennyiben több nyelvű oldallal 

rendelkezünk, úgy megjelenik a „Lokalizáció” fül melynek segítségével feltölthetjük, különböző 

nyelvekre is a vetítőképünket. A szerkesztéssel azok az elemek szerkeszthetők, mint a feltöltésnél. 
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Blokk 
Megjelenés > Blokk 

A blokk modul lehetőséget biztosít számunkra, hogy személyre szabott rendezhessünk weboldalunkat. 

Sorba rendezhetjük például a főoldalon megjelenő elemeket pl.: új termékek, akciós termékek, 

bannerek stb.  

A blokkokba láthatjuk listázva azokat az elemeket melyeket sorba rendezhetünk, és külön szekciókba 

helyezhetjük (pl.: fejléc, oldalsáv). 

Húzzuk az általunk elhelyezni kívánt elemet a számunkra megfelelő szekcióba, azon belül is sorba, 

amilyen sorrendbe szeretnénk látni az elemeket.  

Módosításokat követően kattintsunk a „Mentés” gombra. 

Főoldalra lépve láthatjuk, hogy abban a sorrendben és szekcióban szerepelnek az elemek ahogy 

beállítottuk őket a blokkban. 

 



53 
 

Süti hozzájárulás 
Marketing > Süti hozzájárulás 

A sütik beállításokat tárolnak a weboldalakkal kapcsolatosan.  Ennek eredményeként például 

bejelentkezve maradhatunk a weboldalon, miután bezártuk azt és újra megnyitjuk. Sok információ 

tárolására alkalmas, ami többek között a név, cím, email vagy telefonszám stb.. Ezek csak a weboldal 

számára küldött adatok tárolására szolgál. A sütikben adhatunk hozzá statisztika mérő alkalmazásokat, 

mint például a Google Analytics. A süti modul tartalmaz egy alap süti leírást melyet tetszés szerint 

módosíthatunk. 

Süti beállítása 

A „Süti hozzájárulás” menüponton belül tudjuk felvenni az alapvető sütiket. Az „Általános” fülön 

beállíthatjuk a felugró ablak címét és leírását. Az itt kitöltött adatok fognak megjelenni a felugró 

ablakban, mely az oldalra lépéskor jelenik meg. 

A „Kategória” fülön kategorizálhatunk külön sütiket, például „Nyomkövető sütik”, melybe bele 

helyezhetjük akár a Google Analytics leírását, vagy akár hivatkozásokat is tehetünk bele, ezzel a süti 

szolgáltatójának leírásához navigálva a látogatót. A „Hozzáadás” gombra kattintással elkezdhetjük a 

süti kategória létrehozását. Adjunk neki címet, és leírást. A címre kattintva tud a felhasználó navigálni 

egy-egy süti modul között, és tudja elolvasni annak leírását. Amennyiben több nyelvű oldallal 

rendelkezünk kattintsunk a „Lokalizáció” fülre, majd töltsük ki az idegen nyelvű adatokat is. 

 

Harmadik féltől származó sütik illesztése 

A „Süti” fülre kattintva tudjuk beilleszteni a harmadik féltől származó sütiket. Kattintsunk a hozzáadás 

gombra. Adjunk nevet a süti illesztésnek, majd a kategória listából válasszuk az általunk párosítani 

kívánt kategóriához, majd illesszük be a süti script kódját a „Kód” mezőbe. Ezen felül leírást is 

készíthetünk a sütihez, melyben részletezzük a látogató számára, hogy mivel jár az adott süti 

elfogadása. Amint megvagyunk mindennel, kattintsunk a „Mentés” gombra. Amennyiben több nyelvű 

oldallal rendelkezünk kattintsunk a „Lokalizáció” fülre, majd töltsük ki az idegen nyelvű adatokat is. 
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Hírlevél 
Marketing > Hírlevél 

A hírlevél segítségével a feliratkozott felhasználóknak tudunk küldeni hírleveleket, akár egy általános 

információ közlést vagy marketing célú üzeneteket. A hírlevél modul segítségével meg tudjuk 

szerkeszteni tetszésünk szerint a kiküldeni kívánt leveleket.  

Hírlevél készítése 

A hírlevél készítését a „Hozzáadás” gombbal kezdhetjük meg. Kitöltendő mezők: 

Tárgy – A kiküldött email tárgya 

Sablon – Az előre elkészített sablonok közül itt tudjuk kiválasztani az általunk alkalmazni kívántat. 

Törzs – Az itt megfogalmazott és megszerkesztett tartalom lesz az email törzs része. 

Csatolmányok – Ennek a mezőnek segítéségével tölthetünk fel csatolmányt az emailünkhöz. 

Amint kitöltöttünk mindent kattintsunk a „Mentés” gombra. 

 

Hírlevél sablonok 

A hírlevél sablonok segítségével előre el tudjuk készíteni a hírlevelek teljes sablonját melyet aztán újra 

fel tudunk használni a hírlevél küldőben. Dönthetünk úgyis, hogy csak a fej, illetve láblécét, szeretnénk 

sablonként használni, így az általunk szerkesztett fej, illetve láblécet a „[body]” taggel tudjuk 

elválasztani. Ami a tag felett van az lesz a fejléc ami alatta az pedig a lábléc lesz. Ebben az esetben a 

hírlevél létrehozásánál a „Törzs”- beírt szöveg fog a „[body]” tag helyére kerülni. A sablon 

alkalmazásához készítsünk egy hírlevelet majd válasszuk ki az általunk mentett sablont. 

 

 

Hírlevél küldése 

A hírlevél kiküldéséhez kattintsunk, az általunk küldeni kívánt hírlevél mellett található „Küldés” ikonra.  
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Feliratkozók 
A weboldalunkon feliratkozott látogatók listáját a „Hírlevél” menüpont alatt, a „Feliratkozó” fülön 

találhatjuk. Itt szűrhetünk vagy törölhetünk a feliratkozottak közül. Törléshez jelöljük be a „Törlés” 

oszlopban szereplő jelölőnégyzetet, majd kattintsunk a „Mentés” gombra. 

Lehetőségünk van tömeges exportálásra is. Ezzel lehetőségünk nyílik tömegesen módosítani 

adataikon. Kattintsunk az „Export” gombra a feliratkozók exportálásához. 

Importálhatunk feliratkozottakat, vagy a régieket frissíthetjük. Ebben az esetben szintén kattintsunk az 

export gombra, így letöltésre kerül egy excel feliratkozóinkkal, amennyiben nincsenek úgy egy 

feliratkozottak nélküli minta fájl. Az első sort ne módosítsuk.  Töltsük ki a feliratkozókkal a táblázatot.  

 

Fontos hogy olyan ID-t és emailt válaszunk ami még nem létezik. Amennyiben végeztünk a cellák 

kitöltésével, importáljuk be munkánkat az „Import” gomb megnyomásával. 

Láthatjuk, hogy most már a listánk feltöltésre került az általunk megadott feliratkozókkal. 

 

Fontos, hogy mindig készítsünk biztonsági mentést számítógépünkre, minden importálás előtt! 
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Kosár 
Rendelés > Kosár 

A „Kosár” menüpont lehetőséget biztosít számunkra, hogy különböző beállításokat végezzünk a kosár 

működésével illetve automatizmusaival kapcsolatban. 

Beállítási lehetőségek 

Kosár visszaigazolás módja – A kosár gomb megnyomását követő visszajelzés beállítása. „Egyszerű 

üzenet” opció annyit jelent, hogy egy felugró üzenet jelzi, hogy a kosarunkba helyeztünk egy terméket, 

mely automatikusan eltűnik, míg a „Dialógus ablak” beállítás alkalmazásával egy felugró ablak jelzi, 

hogy a kosarunkba került a termék, melyen megjelenik két gomb, hogy tovább szeretnénk-e folytatni a 

vásárlást, vagy egyből ugorjunk a fizetéshez. 

       Egyszerű üzenet  Dialógus ablak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosár módosítható a pénztár összesítőben – A rendelés összegző oldalon a felhasználónak engedélyt 

adunk a rendelési mennyiség módosításában. 

Adminisztrátorok módosíthatja a kosara – A le nem adott rendeléshez köthető kosarakat az 

adminisztrátorok jogosultak lesznek annak módosítására. 

Megjelenítés a terméken – A weboldal böngészésekor azon a termékkártyán, melyet már a kosárba 

helyeztünk, egy matrica jelenik meg, hogy a termék jelenleg már kosárban van.  
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Kosár emlékeztető ennyi nap után – Azok számára akik nem adták le véglegesen rendelésüket és 

kosarukat meghagyták, kosár emlékeztető emailt tudunk küldhetünk. Ebben a mezőben állíthatjuk be, 

hogy a kosár elhagyása után hány nap után küldjön emlékeztető levelet a rendszer. 

Kosár emlékeztető email törzs – Ebben a szöveges tartalom készítőben tudjuk megírni/szerkeszteni az 

általunk küldeni kívánt levél tartalmát. A tartalom készítő alatt található „Tag”-ek használhatóak 

behelyettesítő értékként. 

Kosár törlése ennyi nap után – Elhagyott kosarak törlése, annyi nap után amennyit ebben a mezőben 

adunk meg. 

Figyelem! A kosár automatizmusok (emlékeztető, törlés) a kosár utolsó módosításának dátumát figyeli, és 

innentől számítja a napokat! 

 

Beállításokat követően kattintsunk a „Mentés” gombra. 
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 Kupon 
Marketing > Kupon 

A kuponok segítségével, küldhetünk a feliratkozottaknak, vagy egyes felhasználóknak kuponokat, 

mellyel kedvezményeket adhatunk. Ezzel ösztönözhetjük a felhasználókat további vásárlásokra. 

Továbbá engedményeket adhatunk kategóriákra, gyártókra és akár ezek metszetére. 

Kupon létrehozása 

Kattintsunk a „Hozzáadás” gombra, majd az ezt követően megjelenő oldalon töltsük ki az alábbi 

mezőket: 

Név – A kupon neve 

Kategória – Az itt kiválasztott kategóriákra lesz érvényes a kupon. 

Kombináció – És/Vagy – Az „És” opcióval teljesülnie kell, hogy az adott kategóriában lévő termékekre 

legyen érvényes az akció, amire igaz a „Gyártó” -ra beállított érték is. „Vagy” opcióval egymástól 

(kategória és gyártó) függetlenül érvényes lesz a kedvezmény. 

Kedvezmény mértéke – Az itt megadott értékkel kerül százalékos kedvezményre az adott termék 

csoport. 

Kedvezmény kezdete – A kedvezmény kezdetének dátuma, innentől érvényes a kupon. 

Kedvezmény lejárat – A kedvezmény végének dátuma, eddig érvényes a kupon. 

Használati korlát – A kupont összesen ennyiszer használhatják fel a webáruházban. 

Engedélyezve – A kupon aktiválható vagy kikapcsolható. 

Kedvezményt felülírja – Kedvezményes termékekre alkalmazható a kupon 

Az alábbi opcióval létrehozunk egy olyan kupont, mely 20% kedvezményt biztosít a „Gyümölcsök” és 

„Zöldségek” kategórián belüli összes termékre, valamint az „ITC Gyümölcstermesztő Kft” gyártóval 

összekötöttekre. Ez a kupon nem alkalmazható kedvezményes termékekre. 
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A beállításokat követően kattintsunk a „Mentés” gombra.  

Kuponkódok generálása 

A kuponok listázásánál kattintsunk a szerkesztés gombra. Ezt követően kattintsunk a „Kupon kódok” 

gombra. A „Generálás” mezőbe írjuk be hány darab kupont szeretnénk generálni, majd kattintsunk a 

„Mentés” gombra. Láthatjuk, hogy pontosan annyi kupon készült el az általunk megszabott 

feltételekhez, amennyit beírtunk a mezőbe. A kuponokat innentől weboldalunkon, hírlevelekben, vagy 

egyéb hirdető felületen közzé tehetjük. 

 

Egyes kuponokra beállíthatjuk, hogy meddig legyenek érvényesek. A kuponkódok listázásnál láthatunk 

egy kezdet és egy vég dátumot is. Az itt beállított dátumok között lesz érvényes a kupon. Amennyiben 

nincs kitöltve, úgy nem vonatkozik az adott kuponra a beállítás és bármeddig érvényes. 

Kupon szerkesztése 

A kuponok listázásánál kattintsunk a szerkesztés gombra. A kupon szerkesztésénél azokat a mezőket 

tudjuk módosítani, melyeket megadtunk a kupon létrehozásánál. 
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Vásárlói visszajelzés (rólunk mondták) 
Marketing > Vásárlói visszajelzés 

A „Vásárlói visszajelzés” arra szolgál, hogy a látogatók számára pozitív benyomást keltsünk más 

felhasználók által megfogalmazott véleményekkel. A megadott információk a főoldalon helyezkednek 

el, ahol a webáruházon elkészült ez a felület. 

Új vásárlói vélemény létrehozása  

A „Vásárlói visszajelzés” menüponton belül egy űrlapot fogunk látni. Az itt kitöltendő mezők a 

következők: 

Név – Visszajelző személy neve  

Személyes információ – Kiegészítő adat adható a személyről, például mesterség, titulus 

Kép – Itt tölthetjük fel a visszajelzőhöz tartozó képet 

Érték – 5-ös skála alapú értékelés, oldal téma szerint jelenik meg 

Leírás – A személy idézetének helye 

 

Amennyiben elkészültünk kattintsunk a „Mentés” gombra. 

Vásárlói vélemény szerkesztése, törlése 

A létrehozott véleményt azok listázásánál tudjuk szerkeszteni. Az elemet a lista jobb szélén található 

„ceruza” ikonra kattintva tudjuk szerkeszteni. Szerkesztéssel az elem készítésénél feltüntetett 

tulajdonságokat módosíthatjuk. 

Az elemet a szerkesztő oldalon a „Törlés” gomb megnyomásával tudjuk törölni. A gomb megnyomását 

követően a felugró ablakban kattintsunk az „OK” gombra.  
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Felhasználó 
Felhasználó menüpont > Felhasználó 

A „Felhasználó” menüpontban kerülnek listázásra azok a regisztrált felhasználók. Felhasználókat 

létrehozhatunk, módosíthatunk, törölhetünk.  

Felhasználó létrehozása, szerkesztése vagy törlése 

Kattintsunk „Hozzáadás” gombra a felhasználókat listázó oldalon vagy kattintsunk egy adott 

felhasználó mellett található „Szerkesztés” gombra. A következő mezőket tölthetjük ki: 

Felhasználónév – Felhasználó azonosító neve 

Jelszó – Felhasználó jelszava 

Jelszó megerősítése – Felhasználó jelszavának megerősítése (ugyan annak kell lennie, mint a jelszó 

mezőben megadott érték.) 

Teljes név – Felhasználó teljes neve (magánszemély neve, vagy cégnév) 

E-mail – Felhasználó email címe 

Adószám – Jogi személy esetén a felhasználó adószámát itt tölthetjük ki 

Közösségi adószám – Amennyiben a regisztrálandó cég rendelkezik közösségi adószámmal, akkor azt 

itt tudjuk rögzíteni 

Kapcsolattartó neve – A felhasználóhoz tartozó kapcsolattartó neve 

Kapcsolattartó telefonszáma – A felhasználóhoz tartozó kapcsolattartó telefonszáma 

Csoport – A felhasználó kedvezmény csoportja 

Kedvezmény – A felhasználóhoz társított százalékos kedvezmény (a webshop összes termékére 

érvényes lesz) 

Külső ID – Amennyiben külső ügyviteli rendszerrel van összekötve weboldalunk, úgy ide töltsük ki az 

ott található azonosító számát 

Engedélyezve – Amennyiben nincs engedélyezve, úgy nem fog tudni ez a felhasználó belépni a 

weboldalunkra 

Hírlevél feliratkozás – Amennyiben szeretnénk, hogy az ügyfelünk hírlevél feliratkozott úgy jelöljük be a 

négyzetet. 

Engedélyezett fizetési módok – Ebben a szegmensben kijelölt fizetési módok lesznek elérhetők a 

felhasználó számára. 
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Amennyiben kitöltöttük a mezőket, kattintsunk a „Mentés” gombra.  

A felhasználót a profil oldalán, a „Törlés” gomb megnyomásával tudjuk törölni. 

Számlázási és szállítási adatok 

Felhasználókhoz több cím is adható, melyekre beállíthatjuk, hogy melyik legyen az alapértelmezett 

számlázási vagy szállítási cím. 

A címeket a már meglévő felhasználók szerkesztésénél tudjuk létrehozni. Kattintsunk a szerkeszteni 

kívánt felhasználó mellett található „Szerkesztés” gombra. A megjelenő ablakon válasszuk ki a cím 

fület, majd kattintsunk a „Hozzáadás” gombra. 

 

 Töltsük ki az következő mezőket: 

Ország – Címhez tartozó ország 

Irányítószám – A címhez tartozó város irányítószáma 

Cím – Utca és házszám megadása egyben 

Név – Címhez  

Alapértelmezett szállítási cím – Jelöljük ki a négyzetet, ha azt szeretnénk, hogy ez legyen az 

alapértelmezett szállítási címe a felhasználónak. Ebben az esetben amikor a fizetési oldalon be kell 

állítani a szállítási adatokat, ez lesz kitöltve alapértelmezetten. 

Alapértelmezett számlázási cím - Jelöljük ki a négyzetet, ha azt szeretnénk, hogy ez legyen az 

alapértelmezett számlázási címe a felhasználónak. Ebben az esetben amikor a fizetési oldalon be kell 

állítani a számlázási adatokat, ez lesz kitöltve alapértelmezetten.  
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Miután kitöltöttük a mezőket, kattintsunk a „Mentés” gombra. 

Felhasználóhoz tartozó rendelések 

A felhasználó szerkesztésében megtekinthetjük a „Rendelés” fülön, hogy milyen rendeléseket adott le, 

ezeket böngészhetjük.  

Felhasználóhoz tartozó számla 

Amennyiben Correctel szinkronizált a rendszerünk, úgy megtekinthető a felhasználóhoz tartozó 

kiállított számlák listája. Ebbe részletes betekintést nyerhetünk, vagy akár a dokumentumot is 

letölthetjük.  

Felhasználó kedvencei 

A felhasználó szerkesztésében megtekinthetjük a „Kedvencek” fülön az adott felhasználó által 

hozzáadott kedvenceket.  

Email címek tiltása 

Tilthatunk email címeket, abban az esetben, ha azt szeretnénk, hogy az adott felhasználó ne 

regisztrálhasson weboldalunkra. A „Felhasználó” menüponton belül kattintsunk a „Tiltott e-mail” fülre, 

majd a lent megjelenő „E-mail” megnevezés szövegdobozba írjuk be a tiltani kívánt e-mail címet, ezt 

követően kattintsunk a „Mentés” gombra. Törléshez jelöljük ki a „Törlés” oszlop alatt található 

négyzetet majd kattintsunk a „Mentés” gombra.  

IP címek tiltása 

Tilthatunk IP címeket, abban az esetben, ha azt szeretnénk, hogy az adott felhasználó ne 

regisztrálhasson weboldalunkra, egy meghatározott hálózati címről. A „Felhasználó” menüponton 

belül kattintsunk a „Tiltott IP” fülre, majd a lent megjelenő „IP” megnevezés szövegdobozba írjuk be a 

tiltani kívánt IP címet, ezt követően kattintsunk a „Mentés” gombra. Törléshez jelöljük ki a „Törlés” 

oszlop alatt található négyzetet majd kattintsunk a „Mentés” gombra.  
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Email 
Felhasználó > Email 

Az email beállításokban tudjuk elkészíteni az automatizmusokhoz tartozó email sablonokat. Ez annyit 

jelent, hogyha valamilyen esemény történik a weboldalon például regisztrálnak, akkor milyen email 

menjen ki a regisztrálónak.  

Automatizált események: 

• Regisztráció 

• Regisztráció megerősítése 

• Regisztráció adminisztráció megerősítés szükséges (passzív regisztrációs weboldalaknál) 

• A felhasználót adminisztrátor hozta létre 

• Aktiválva – Felhasználó engedélyezve  

• Zárolva – Felhasználó letiltva 

• Elfelejtett jelszó 

 

Email sablonok szerkesztése 

Az „Email” menüpont alatt válasszuk ki azt az automatizált üzenetet, melyet szerkeszteni szeretnénk. A 

szerkesztéshez kattintsunk a sor végén a ceruza ikonra.  

A következő adatokat módosíthatjuk az automatizált levélen: 

Engedélyezve – Amennyiben nincs engedélyezve, úgy nem küld a rendszer üzenetet az eseményt 

követően. 

Tárgy – Email tárgya 

Törzs - Az email törzsét, szöveges tartalmát adhatjuk meg. 

Megfigyelhetjük, hogy az „E-mail törzs” mező alatt „tag”-ek vannak megjelölve. Ez egy jelmagyarázat, 

ami a tag-ek használatához készült. Mivel az adott felhasználóhoz más név, email cím, telefonszám 

tartozik, stb., ezért így tudjuk kiküszöbölni, hogy minden felhasználóhoz egyedi e-maileket készítsünk. 

A tag-ek helyére behelyettesítésre kerülnek az adott felhasználóhoz/vásárlóhoz és rendeléshez tartozó 

adatok. 

Email tag-ek listája: 

[user_username] – felhasználó neve 

[user_full_name] - felhasználó teljes neve 

[user_phone] - felhasználó telefon 

[user_email] - felhasználó e-mail 

[user_tax_number] - felhasználó adószám 
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[site_name] - weboldal neve 

[site_url] - weboldal cím 

[site_email] - weboldal e-mail 

 

Amennyiben több nyelvű oldallal rendelkezünk, úgy a „Lokalizáció” fülön lehet beállítani, különböző 

nyelveken küldött leveleket. 

 
Amennyiben megvagyunk a beállításokkal úgy kattintsunk a „Mentés” gombra.  
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Általános beállítások 
Beállítás > Weboldal 

Weboldal 

Ebben a menüpontban állíthatunk be a weboldal számára globális beállításokat. Beállíthatók a 

következők: 

Név – Oldal neve, ami a böngésző lapozójának címében jelenik meg. 

URL – A cím, amin az oldal elérhető 

E-mail – Az email cím, amiről érkeznek a levelek a felhasználok számára 

Logó – A weboldal logóját itt tölthetjük fel, ami megjelenik a weboldal fejlécében, vagy azokon a 

területeken, ahova a design alapján rögzítésre került.  

Ikon – A weboldal ikonja, amely a böngésző lapozó címének bal oldalán helyezkedik el 

Amennyiben kész vagyunk a beállításokkal kattintsunk a „Mentés” gombra. 
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Főoldal 
Beállítás > Főoldal 

Ebben a menüpontban a főoldal tartalmát szerkeszthetjük, címét módosíthatjuk és meta adatokat 

tölthetünk ki. Az alábbi mezők kitöltése lehetséges: 

Cím – Főoldal címe, böngésző lapozójában jelenik meg kötőjellel elválasztva a „Weboldal” 

menüponton beállított „Név” mező értéke mellett. 

Meta cím – A főoldal meta címe 

Meta kulcsszavak – A főoldal meta kulcsszavai, a kulcsszavakat vesszővel elválasztva írjuk 

Meta leírás – A főoldal meta leírása 

Amennyiben több nyelvű oldallal rendelkezünk, úgy a „Lokalizáció” fülön, több nyelven is kitölthetjük, 

az általunk megadottakat. 

Karbantartás 

Beállítás > Karbantartás 

Ebben a menüpontban állíthatjuk be weboldalunk karbantartási oldalát. Ezt abban az esetben 

alkalmazzuk, ha valamilyen komolyabb probléma van a weboldalunkkal, vállalkozásunkkal és nem 

szeretnénk, hogy egy adott ideig elérhető legyen weboldalunk a látogatók, vásárlók számára. A 

bekapcsoláshoz az „Engedélyezve” kapcsolót kapcsoljuk be. A karbantartás oldal szerkesztésére a 

„Leírás” mező ad lehetőséget.  

 

Amennyiben elkészültünk a módosításokkal kattintsunk a „Mentés” gombra.  

Nyelv 

Beállítás > Nyelv 

Ebben a menüpontban vehetünk fel különböző nyelveket a weboldalunkhoz. 

Nyelv hozzáadása 

Nyelv hozzáadásához kattintsunk a „Hozzáadás” gombra, ezt követően töltsük ki azalábbi mezőket: 

ISO kód – Az adott nyelvhez tartozó ISO kód (például Angol nyelv -> ENG) 
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Név – Az felvenni kívánt nyelv megnevezése 

Alapértelmezett – Amennyiben be van kapcsolva, úgy az oldal alapjáraton ezen a nyelven nyílik meg 

mindenki számára 

Engedélyezve- Amennyiben be van kapcsolva, úgy már ez a nyelv választható lesz a látogatók számára, 

és minden lokalizáció fülön elérhető lesz (például: termékleírás, tartalmi oldalak, stb.)  

 

Amennyiben elkészültünk a módosításokkal kattintsunk a „Mentés” gombra.  

Nyelvek szerkesztése és törlése 

A létrehozott nyelvet a listázásánál tudjuk szerkeszteni. A nyelvet a lista jobb szélén található „ceruza” 

ikonra kattintva tudjuk szerkeszteni. Szerkesztéssel az elem készítésénél feltüntetett tulajdonságokat 

módosíthatjuk. 

Az elemet a szerkesztő oldalon a „Törlés” gomb megnyomásával tudjuk törölni. A gomb megnyomását 

követően a felugró ablakban kattintsunk az „OK” gombra.  

 

Lokalizáció 

A „Lokalizáció” menüpontnak köszönhetően, további szöveget fordíthatunk az oldalon, melyhez nem 

férünk hozzá. Itt tudjuk felvenni azokat a szavakat, kifejezéseket, melynek meg szeretnénk adni a 

fordítását, akár több nyelven is. 

Lokalizációs szó, kifejezés felvétele 

A „Nyelv”-en belül kattintsunk, a „Lokalizáció” gombra, ezt követően a „Hozzáadás”-ra. Az új oldalon 

megjelenő szövegdobozba írhatjuk azt a szót vagy kifejezést, melyet fordítani szeretnénk, majd az 

engedélyezett nyelvek mezőjébe a fordítást. Begépelést követően kattintsunk a „Mentés” gombra. 
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Emailezés kikapcsolása és teszt levél küldése 
Beállítás > E-mail 

A „Beállítások” menüpontokon belül kattintsunk az „Email”-re. Email küldés kikapcsolásához az „E-mail 

küldés bekapcsolva”. 

 

Amennyiben a „Teszt e-mail” mezőbe kitöltöttük egy email címet, majd a „Mentés” gombra 

kattintunk, úgy egy teszt email kerül kiküldésre a megadott email címre. 
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Sablonok 
Beállítások > Sablonok 

-- Leírás hamarosan – 
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Captcha Biztonság 
Beállítások > Captcha 

A captcha segítségével a weboldalunkat védhetjük rendszert lassító és szemetelő támadásoktól. 

Legtöbb esetben a regisztrációs felületen hoznak létre, új felhasználókat hatalmas mennyiségben.  

A Google reCaptcha lehetőséget biztosít arra, hogy minden űrlapon egy plusz ellenőrzés legyen végre 

hajtva.  

A beállításhoz szükséges, hogy létrehozzunk a Google által egy reCaptcha kulcsot. Fontos hogy a kulcs 

létrehozásánál a v3-as verziót válasszuk. 

Google reCaptcha létrehozása, és további információk olvasásához kattintsunk a következő linkre: 

https://www.google.com/recaptcha/about/ 

A következő adatokat kell kitölteni a Captcha használatához: 

• Google reCaptcha API kulcs 

• Google reCaptcha weboldal kulcs 

• Google reCaptcha titkos kulcs 

 

Amennyiben kitöltöttük a mezőket a megfelelő adatokkal, kattintsunk a mentés gombra. A beállítást 

sikeresnek tudhatjuk, ha egy űrlap oldalra lépünk webáruházunkban és a következő ikon megjelenik az 

oldal jobb alsó sarkában: 

 

https://www.google.com/recaptcha/about/
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Webjog integrációk 
Beállítások > Fogyasztóbarát 

Fogyasztó Barát  

A Fogyasztó Barát integráció lehetőséget biztosít számunkra, Általános Szerződési Feltételek, 

Adatvédelmi nyilatkozat integrálásához. Fontos, hogy csak akkor tudjuk igénybe venni a szolgáltatást, 

ha már van szerződésünk.  

További információkat a szolgáltatásról és lehetőségekről a következő címen olvashat: 

https://fogyasztobarat.hu/ 

A következő mezőket tölthetjük a modulba: 

Engedélyezve – Amennyiben be van kapcsolva, úgy a Fogyasztó Barát által generált „Általános 

Szerződési Feltételek” és „Adatvédelmi Nyilatkozat” kerül az ezeknek megfelelő tartalmi oldalakra.  

Kikapcsolt állapotban, viszont a saját magunk által megfogalmazott tartalmak jelennek meg ezeken az 

oldalon, melyet a tartalmi oldalak szerkesztésénél tudunk módosítani. 

Fogyasztóbarát API kulcs – Ide illesszük be a szolgáltatótól kapott API kulcsot 

Általános Szerződés Feltételek tartalom – A keresés mezőbe kezdjük el gépelni annak a tartalmi 

oldalnak a nevét ahova szeretnénk megjeleníteni az „ÁSZF”-et. A már weboldalon lévő „Általános 

Szerződési Feltételek” tartalmi oldal használatát javasoljuk. 

Adatkezelési Tájékoztató - A keresés mezőbe kezdjük el gépelni annak a tartalmi oldalnak a nevét 

ahova szeretnénk megjeleníteni az „Adatvédelmi Tájékoztatót”. A már weboldalon lévő „Adatvédelmi 

Nyilatkozat” tartalmi oldal használatát javasoljuk. 

Amennyiben elkészültünk a beállításokkal, kattintsunk a „Mentés” gombra. 

Amennyiben sikeres volt a beállítás, úgy az „Általános Szerződés Feltételek” vagy „Adatvédelmi 

Nyilatkozat” oldalra lépve, már a szolgáltató által készített tartalom jelenik meg. Továbbá a következő 

widget tanúskodik a megfelelő beállításról: 

 

 

 

https://fogyasztobarat.hu/

