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Aplikacja
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OPIS APLIKACJI
“Raport zamówień PRO” to skuteczny i wydajny sposób na podsumowanie sprzedaży. Dzięki
aplikacji zobaczysz jakie produkty należy spakować do zamówienia, dane klienta, podsumowanie
zamówienia i wiele innych. Pomogą Ci szybciej stworzyć zestawienie produktów potrzebnych do
zamówienia np. u dostawcy. Obsługiwane formaty eksportu to PDF, XLSX (Excel) 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 ltry -> Szukaj oraz
wpisz: Raport zamówień PRO. Wybierz przycisk Zainstaluj i postępuj zgodnie z komunikatami na
stronie.

GENEROWANIE RAPORTÓW
Po zainstalowaniu, aplikacja jest gotowa do u ytkowania i nie wymaga dodatkowej kon guracji.
WAŻNE. Aplikację można otworzyć z dwóch miejsc:
1. Obsługa sklepu > Zamówienia > Zaznaczyć zamówienia > multi-akcje > Raport zamówień
PRO
2. Dodatki i integracje > Moja aplikacje > Raport zamówień PRO
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 PRO -> Wykonaj
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Po zatwierdzeniu multi-akcji pojawi si okno dialogowe:

Kliknij “Utwórz nowy”.

Krok 1. Wybierz grupowanie oraz format zapisu pliku.
Krok 2. Wybierz spośród 3 opcji:
a. Z zaznaczonych zamówień - jeśli otworzyłeś aplikację poprzez menu Zamówienia >
Tabela Multi-akcji ta opcja będzie dostępna. Raport zostanie utworzony z zaznaczonych w tabeli
przez Ciebie zamówień. Opcja niedostępna kiedy otwierasz aplikację poprzez Moje aplikacje.
b. Z danego okresu czasu - tutaj do wyboru są okresy za jakie raport zostanie
wygenerowany. Do wyboru są: Dzisiaj, wczoraj, ostatnie 2, 3, 7 i 14 dni.
c. Z ilości ostatnich zamówień - tutaj możesz wybrać, aby raport został wygenerowany np.
z ostatnich 150 zamówień.
Wybór przynajmniej jednej z opcji jest wymagany.
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Krok 3. W tym kroku możesz wybrać z jakich źródeł będą pochodzić zamówienia, które znajdą się
w raporcie.
Możesz również wybrać opcję, aby uwzględnić jedynie opłacone zamówienia.

Krok 4. Wybierz przynajmniej jedną z widocznych informacji, która znajdzie się w raporcie.
Opcje te są dostępne przy wyborze grupowania wg. Zamówień w Kroku 1. Jeśli wybierzesz
grupowanie wg. Produktów będą dostępne 3 opcje oraz nie będzie możliwości ich edycji.

Krok 5. Podaj email, na który wyślemy wygenerowany raport. Link do pobrania raportu będzie
ważny przez 12h.
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Ostatnim krokiem jest nadanie nazwy dla tak stworzonego szablonu.
Aby wygenerować raport kliknij przycisk Generuj.

PRZYKŁADOWE RAPORTY
Raport pogrupowany wg zamówie
Zrzut ekranowy przykładowego raportu w formacie PDF pogrupowanego wg zamówie :
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Raport pogrupowany wg produktów
Zrzut ekranowy przykładowego raportu w formacie PDF pogrupowanego wg produktów:
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POMOC
kontakt@codie.pl
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