
DODAWANIE PRODUKTU, USŁUGI, SZKOLENIA DO KATALOGU

Dodawanie produktów, usług i szkoleń wyjaśnimy na przykładzie
dodawania  produktu.  Po  zalogowaniu  się  do  panelu
użytkownika w bocznym menu kliknij na link „Produkty”:



Następnie kliknij przycisk „Dodaj produkt”:



Ewentualny  czerwony  komunikat  informujący  o  osiągnięciu
limitu wpisów oznacza, że aby dodać produkt musisz wykupić
wyższy pakiet:  



Jeżeli Twój pakiet umożliwia dodanie wpisu to wówczas pojawi
się formularz dodawania produktu. Wypełnij go. Zwróć uwagę,
aby właściwie zdefiniować nazwę produktu. Prawidłowa nazwa
pozycji  katalogowej  powinna  zawierać  nazwę  rodzajową
produktu (usługi),  jego nazwę własną oraz typ lub model, np.
"Wciągnik  łańcuchowy  dźwigniowy  YALE  UNO  plus  300".  Nie
używaj samych nazw rodzajowych (np. "wciągnik łańcuchowy",
"wynajem żurawia"),  ani  nazw składających się  tylko z  nazwy
własnej ("YALE UNO plus").: 



Grupa  urządzeń  zawarta  na  początku  nazwy  powinna  być
zgodna  z  kategoryzacją  witryny.  W  naszym  przykładowym
produkcie mamy „Wciągnik łańcuchowy dźwigniowy...”  a  więc
wybrana grupa urządzeń to:



W  końcowej  części  formularza  znajdują  się  pola  dodawania
zdjęć, linku do prezentacji w serwisie YouTube oraz załączników
np.  specyfikacji  czy  instrukcji.  Skorzystaj  z  tych  pól  by
uatrakcyjnić wizytówkę produktu: 



Na końcu znajdują się również pola opisu skróconego i pełnego.
Zachęcamy  do  uzupełnienia  obu  tych  pól  różną  treścią.  Opis
skrócony  jest  prezentowany  w  wynikach  wyszukiwania  i  ma
zachęcać  do  otwarcia  strony  produktu.  Opis  pełny
prezentowany jest na stronie produktu i ma możliwie szeroko
opisywać sam produkt. Zaleca się tworzenie w miarę unikalnych
opisów w skali Internetu, gdyż sprzyja to pozycjonowaniu strony
produktu w wyszukiwarce Google: 



Musisz poprawnie wypełnić wszystkie pola formularza aby dane
zostały wysłane.  Czerwone komunikaty przy polach wskażą Ci
ewentualne błędy:



Jak klikniesz w przycisk podglądu, otworzy się osobna zakładka,
na  której  możesz  zobaczyć  jak  produkt  będzie  wyglądał  na
stronie:



Po  wysłaniu  poprawnie  wypełnionego  formularza  wpis
produktu  zostanie  dodany  a  na  ekranie  zobaczysz  stosowny
komunikat.  Nowo dodany wpis będzie potrzebował akceptacji
administratora,  o  czym  informuje  Cię  status  „Czeka  na
weryfikację”: 



Po  akceptacji  administratora  wpis  będzie  już  widoczny  w
wynikach wyszukiwania  serwisu.  Po  kliknięciu  takiego wyniku
pojawi się strona produktu:

Wszystkie  własne  wpisy  możesz  później  edytować  w  panelu
użytkownika.  W  tym  celu  powinieneś  wybrać  w  menu
„Produkty”  a  następnie  kliknąć  przycisk  „Edytuj”  przy  wpisie,
który chcesz zmienić. Zmieniony wpis nie wymaga już akceptacji
administratora, a więc zmiany będą widoczne od razu.  

Dodawanie  usług  i  szkoleń  przebiega  analogicznie  jak  w
przypadku dodawania produktów.


