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Aplikacja

RAPORT ZAMÓWIEŃ
Instrukcja użytkownika
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OPIS APLIKACJI
Aplikacja “Raport zamówień” pozwala na szybkie i proste wygenerowanie raportu ze zbiorczym
zestawieniem produktów z zamówień wybranych na liście zamówień w panelu administracyjnym
sklepu. Raporty umożliwiają szybki przegląd zamówionych przez klientów produktów z podziałem
na zamówienia lub produkty. Obsługiwane formaty eksportu to PDF i CSV.

INSTALACJA
Aby zainstalować aplikację zaloguj się do panelu administracyjnego swojego sklepu. Z lewego
menu wybierz: Aplikacje, kliknij w przycisk w lewym górnym rogu: Wybierz filtry -> Szukaj oraz
wpisz: Raport zamówień. Wybierz przycisk Zainstaluj i postępuj zgodnie z komunikatami na
stronie.

GENEROWANIE RAPORTÓW
Po zainstalowaniu, aplikacja jest gotowa do użytkowania i nie wymaga dodatkowej konfiguracji.
Aby wygenerować raport, w panelu administracyjnym sklepu kliknij:
Obsługa sklepu -> Zamówienia
(1) Na liście zamówień zaznacz te zamówienia, które chcesz, aby pojawiły się w raporcie.
(2) Następnie wybierz z multi-akcji: Raport zamówień CODIE -> Wykonaj

1)

2)

CODIE - ecommerce apps

3

Po zatwierdzeniu multi-akcji pojawia się okno dialogowe, w którym można wybrać następujące
opcje:
Grupowanie
• wg. zamówień (domyślnie) - w wygenerowanym raporcie produkty będą pogrupowane według
zamówień
• wg. produktów - w wygenerowanym raporcie produkty będą pogrupowane wg. produktów
wraz z podaniem zamówień, w których wystąpiły
Zapisz jako
• Plik PDF - plik PDF
• Plik CSV - wartości rozdzielone przecinkami, które można otworzyć np. w arkuszu
kalkulacyjnym takim jak Excel, Numbers, Google spreadsheet.
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PRZYKŁADOWE RAPORTY
Poniżej zrzuty ekranowe przedstawiające wygląd przykładowych raportów wygenerowanych
przez aplikację.

Raport pogrupowany wg zamówień
Zrzut ekranowy przykładowego raportu w formacie PDF pogrupowanego wg zamówień:
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Raport pogrupowany wg produktów
Zrzut ekranowy przykładowego raportu w formacie PDF pogrupowanego wg produktów:

POMOC
kontakt@codie.pl
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