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Instalacja 
Aby zainstalować moduł, przejdź do sekcji Moduły i usługi> Moduły i usługi. Kliknij na 
przycisk "Dodaj nowy moduł". 

 
Wybierz plik zip.-file modułu i kliknij na "Upload this module". 
Po załadowaniu i instalacji modułu pojawia się on na liście modułów. 

 
 
 

Funkcje 
Znajdziesz moduł w zakładce Design -> AdvancedCMS 

 
 
 
Najpierw należy kliknąć zakładkę Ustawienia w menu głównym modułu, aby dokonać 
ustawień ogólnych. 

 
 
Oto kilka ogólnych ustawień modułu. 
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● Słowo w adresie URL: Tutaj możesz dostosować część wygenerowanego adresu 
URL. Adres URL stron Advanced CMS ma część / cms /, którą można zmienić za 
pomocą tej funkcji. 

 
 

● Użyj ID w adresie URL: Numer identyfikacyjny znajduje się w adresie URL stron 
Advanced CMS. Możesz włączyć i wyłączyć tę funkcję. UWAGA: Jeśli wyłączysz ID, 
ważne jest, aby przyjazny adres URL różnił się od każdej z Twoich stron. W 
przeciwnym razie, Twoje strony nadpiszą się nawzajem. 

 
 

● Strona lądowania: Tutaj możesz określić, czy jedna z utworzonych przez Ciebie 
stron Advanced CMS ma być wykorzystana jako strona docelowa. Zastąpi to Twoją 
poprzednią stronę startową. 

 
 

● Poszczególne foldery do zdjęć: Opcja ta jest przydatna w przypadku dużych 
projektów z wieloma obrazami na każdej stronie. Włącz tę funkcję, aby posortować 
obrazy do folderu. 

 
 

● Dodaj bootstrap: Jeśli Twój panel projektowy nie obsługuje bootstrap, możesz 
włączyć tę opcję, aby użyć bootstrap. 
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● Dodaj animacje CSS: Dodaj animacje CSS z tą funkcją. 

 
To może sprawić, że Twoje strony będą bardziej ekscytujące. Możliwe są 
następujące ustawienia: 

○ a-fi - fadeIn 
○ a-fid - fadeInDown 
○ a-fidb - fadeInDownBig 
○ a-fil - fadeInLeft 
○ a-filb - fadeInLeftBig 
○ a-fir - fadeInRight 
○ a-firb - fadeInRightBig 
○ a-fiu - fadeInUp 
○ a-fiub - fadeInUpBig 

Po lewej stronie widzisz klasy CSS, a po prawej opis efektu. 
Jeśli funkcja ta jest włączona, zobaczysz opcję dodawania animacji CSS w 
ustawieniach poszczególnych bloków strony Advanced CMS. 

 
 

● Zastąpić moduł menu: Ta funkcja zastępuje menu główne PrestaShop. Ta funkcja 
jest niezbędna do korzystania z stron nadrzędnych. 

 
 

Zapisz ustawienia. 

 

Tworzenie zaawansowanej strony CMS 
 
Kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć nową stronę zaawansowanego systemu CMS lub 
zmodyfikować już istniejącą. 
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Ustawienia SEO 
● Wprowadź nazwę nowej strony Advanced CMS (Zaawansowany system zarządzania 

treścią). 

 
 

● Wprowadź przyjazny adres URL strony. 

 
 

● Ponadto można zdefiniować metadane informacje, takie jak tytuł i opis każdej 
strony. Jest to istotne dla wyników wyszukiwania w wyszukiwarce google. 

 
 

Ustawienia strony 
W dolnej części poszczególnych stron Advanced CMS można zdefiniować ogólne 
ustawienia dla odpowiedniej strony Advanced CMS. 

 
 

● Status: Włącz lub Wyłącz tę stronę. 

 
 

● Pokaż prawą / lewą kolumnę: Możesz zdecydować, czy prawa czy lewa kolumna 
Twojego sklepu ma być wyświetlana na stronie Advanced CMS. 

 
 

● Nagłówek wyświetlacza: Nagłówek można ukryć na stronie Advanced CMS. 
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● Pełna szerokość: Możesz przeciągnąć stronę Advanced CMS na pełną szerokość. 

 
 

● Pozwól na osadzanie: Możesz włączyć lub wyłączyć osadzanie na stronach 
Advanced CMS. 

 
 

Strona główna 
Możliwe jest określenie strony głównej dla każdej strony Advanced CMS, jeśli pracujesz z 
natywnym modułem dla paska nawigacyjnego "Top horizontal menu" (menu blokowe). 
Jeśli używasz modułu tematycznego dla paska nawigacyjnego, funkcja ta nie jest dla Ciebie 
istotna. Zaawansowane strony CMS są podporządkowane stronom rodzicielskim. Dzięki 
temu możliwe jest łatwe sortowanie stron Advanced CMS. Strona nadrzędna może mieć 
również stronę główną, której jest podporządkowana. 

 
 
W przedniej części, struktura może wyglądać następująco: 

 
 
W tym przypadku, "Druga strona" i "Trzecia strona" ustawiły "Pierwsza strona" jako stronę 
główną, a "Czwarta strona" ustawiła "Trzecia strona" jako stronę główną. 
Aby wyświetlić strony główne w pierwszej kolejności, przejdź do ogólnych ustawień 
modułu (patrz wyżej). Kliknij przycisk "Zastąp" w opcji "Zastąp moduł menu" i zapisz go. 
Spowoduje to przeniesienie utworzonych stron Advanced CMS do modułu "Poziomy pasek 
nawigacyjny". 
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Przejdź do ustawień modułu " Górne menu poziome Górne menu poziome". 
 

 
Wybierz elementy menu, które chcesz wyświetlić na pasku nawigacyjnym i kliknij "Dodaj". 
Następnie zapisz ustawienia. Pasek nawigacyjny z przodu powinien teraz wyświetlać strony 
podrzędne pod stroną główną. 

 
 
Przegląd utworzonych struktur można zobaczyć w drzewie zakładek. Masz możliwość 
dostępu do odpowiednich stron Advanced CMS lub podglądu front-end. 

 
 
 

Ustawienia strony zawartości 

Niż, kliknij na niego Row Container.  aby zdefiniować pierwszy wiersz 
zawartości. Można w nim umieścić różne elementy zawartości, które można zobaczyć na 
tym samym pasku. Możesz dodać dowolną liczbę wierszy. 
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Teraz, proszę przypisać żądane bloki do kontenera, po prostu klikając na blok. Upewnij się, 
że najpierw wybrałeś odpowiedni blok. Zostanie on podświetlony na niebiesko. 
 
Na swoim bloku, kliknij dźwignie zębate, aby dokonać ustawień dla bloku. 

 
 
Bloki mają następujące pola: 

● Tytuł Pole: W tym polu można wprowadzić tytuł. Zostanie on wyświetlony na 
froncie. 

 
 

● Pole referencyjne: jest to wewnętrzna nazwa bloku. Pomaga to w zachowaniu 
przejrzystego rozmieszczenia bloków, gdy jest ich dużo. 

 
 

● Odległość od góry / dołu: Funkcja ta pozwala na zmianę odstępu odpowiedniego 
bloku z bloku zawartości powyżej lub poniżej niego. 

 
 

● Klasa CSS: pole Klasa CSS pozwala wybrać istniejącą klasę (zwykle w oparciu o 
podłączony silnik rozruchowy) lub utworzyć własną klasę, aby następnie ją 
stylizować aż do wersji 1.3.0.  Własne lub wbudowane klasy CSS pomogą Ci 

 

silbersaiten Advanced CMS  9/19 

 



 
 

rozplanować elementy w froncie formularza. Jeśli chcesz mieć swoje kolumny, 
musisz wprowadzić np. col-md-6 na półekranowej szerokości. Jeśli chcesz 
przechowywać trzy elementy obok siebie, musisz wpisać col-md-4 dla każdego z 
nich. (12 grid / 3 = 4). Wartości nie muszą być wartościami ueqal, wystarczy, że 
zmieszczą się w nich wszystkie 12. Patrz http://getbootstrap.com/css/#grid w celu 
uzyskania dalszych informacji na temat klas pułapek na buty 

 
 

● Rozmiar bloku: Po wersji 1.3.0, zamiast pola klasy CSS, suwak rozmiaru bloku służy 
do określenia ostatecznego układu bloków. Trzy suwaki są podzielone na piksele. 
Górny suwak jest przeznaczony dla bloków o największej liczbie pikseli, które 
zajmują najwięcej miejsca itp. 

 
 

● Skopiuj do wszystkich języków: Użyj tej funkcji, aby skopiować ustawienia do 
wszystkich języków, tak aby nie trzeba było wypełniać pól więcej niż jeden raz. 

 
 

● Aktywny: Tutaj możesz włączać i wyłączać bloki. Dezaktywowane bloki są 
ignorowane na froncie i podświetlane na czerwono na zapleczu. 

 
 

 
 
Następujące bloki są dostępne jako elementy zawartości: 
 
Category Block:  
Korzystając z bloku kategorii, możesz wyświetlić swoje kategorie na swojej stronie, aby 
ułatwić nawigację klientom. Możesz wybrać kategorie do wyświetlenia oraz wielkość bloku 
kategorii. 
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Category Slider Block:   
Za pomocą tego bloku możesz dodać suwak kategorii do swojej strony. 
Wystarczy wybrać żądane kategorie z listy dostępnych kategorii w sklepie. Następnie 
wybierz odpowiedni format obrazu. Obraz będzie skalowany zgodnie z zasadami 
bootstrap, tak aby pasował do Twojego układu graficznego.  

 
 
HTML Block:  
w blokach HTML możesz wstawiać teksty i formatować je tak, jak znasz to z opisów 
produktów. Możesz dopasować formatowanie jak pogrubienie i kursywę do swoich 
elementów, obsługiwać duże teksty i osadzać mapy Google, filmy z YouTube itp. 
Możesz przechowywać i układać kilka bloków HTML w kolumnach i różnych rozmiarach, 
aby Twoja strona wyglądała czyściej. 

 
 
Video & Google Maps:  
Aby dodać obraz wideo lub mapę, kliknij przycisk Wstawianie / Edycja obrazu wideo. 
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otwiera się nowa skrzynka świetlna. Kliknij na zakładkę osadzone. Tutaj musisz wkleić kod 
osadzony, który otrzymasz z platformy. Oto przykład, jak go zdobyć: 
 
 
Osadzić Youtube'a: 
Wybierz film wideo i kliknij udział na dole, a następnie osadzaj. 

 

 
Następnie skopiuj link i wklej go do okna w Prestashop. 
 
Google Maps: Znajdź żądaną mapę, a następnie kliknij "Udostępnij". 

 
Wybierz zakładkę "Osadzona mapa". 
Skopiuj link do okna osadzania strony Advanced CMS. 
  
 
Image Block:  
za pomocą tego bloku można dodać obraz do struktury kolumn. Prześlij plik obrazu z 
pulpitu i aktywuj go. Opcjonalnie można dodać link do obrazu. 
Możesz również użyć skrótu, takiego jak {cms:%id%}. Zastąp %id% zaawansowanym 
identyfikatorem CMS ID i wygeneruje odpowiedni link. Dowiedz się więcej na temat 
skrótów w rozdziale poniżej. 
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Image Slider Block: za pomocą tego bloku można dodać suwak obrazu do struktury. 
Wprowadź łatwość i szybkość suwaka i wgraj zdjęcia do suwaka. Można również określić, 
czy suwak powinien uruchamiać się automatycznie i czy powinien się powtarzać w pętli. 

 
 
Manufacturer Slider Block: 
Za pomocą tego bloku możesz dodać do swojej strony internetowej suwak dla 
producentów. Możesz zdecydować, czy numer produktu danego producenta powinien być 
wyświetlany w suwaku, czy ma być wyświetlana nazwa, czy tylko obrazek powinien być 
wyświetlany producentowi. 
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Module Block: 
Można utworzyć nowy typ elementu o nazwie "Moduł". AdvancedCMS rozpoznaje inne 
moduły zainstalowane w PrestaShop. Po wybraniu jednego z nich, jesteś zmuszony do 
wybrania haka, w którym moduł ma być wyświetlany. W ten sposób AdvancedCMS może 
wymusić wyjście modułu z tej pozycji. Zachowanie zależy również od ustawień innego 
modułu poza AdvancedCMS. Na przykład, jeśli chcesz wyświetlić blok kategorii z lewej 
kolumny, który jest wyłączony przez ustawienia pozycji lub modułu, nie otrzymasz również 
wyjścia. 

 
 
Przykłady: 

 
Wymusiła wyjście: 

 
 
Zapraszamy do zabawy z elementem w celu osiągnięcia różnych efektów, może to być 
bardzo interesujące. 
Proszę zauważyć: z powodów technicznych czasami niemożliwe jest zapewnienie pełnej 
funkcjonalności modułu, ponieważ przechowuje on pomocników takich jak css i obsługę 
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javascript w różnych haczykach. Będziesz więc potrzebował pomocy z CSS lub dodatkowym 
javascriptem. 
 
 
Product Block: 
Za pomocą bloku produktów możesz wyświetlać różne produkty na swojej stronie 
internetowej. Aby to zrobić, wpisz nazwy żądanych produktów w linii produktów (po 
pierwszych znakach otrzymasz odpowiednie sugestie). Można wprowadzić wiele 
produktów. Zdecyduj, czy cena, nazwa, dostępność i możliwość dodania artykułu 
bezpośrednio do koszyka. 

 
 
Product Slider Block:  
Za pomocą tego bloku możesz dodać suwak produktu do swojej struktury. Zacznij 
wpisywać nazwę produktu lub nazwę referencyjną, aby uzyskać listę wyników, a następnie 
wybierz żądany element z listy. Opcjonalnie możesz użyć ustawień, aby wyświetlić cenę, 
nazwę produktu lub dodać do przycisku koszyka w suwaku. 
Alternatywnie, możesz również wybrać kategorie, których produkty mają być 
zintegrowane z suwakiem. Możesz wybrać jedną lub więcej kategorii. 
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Text Block:   
W blokach tekstowych możesz wstawić tekst, który pojawi się na Twojej stronie. Możesz 
również wstawić formatowanie HTML, które nie będzie filtrowane, tak jak znasz to z bloku 
TinyMCE. 
Wprowadź żądany tekst do pola tekstowego. Proszę zwrócić uwagę na wybrany język, 
trzeba będzie wprowadzić odpowiednią treść dla każdego języka. 

 
 

Skróty:  
Poniżej obszaru kontenera znajduje się blok informacyjny dotyczący sposobu korzystania 
ze skrótów. Aby utworzyć szybkie linki do produktów, stron Advanced CMS, kategorii, 
producentów itp. możesz po prostu użyć skrótu i odpowiedni link zostanie automatycznie 
wygenerowany, biorąc pod uwagę przyjazny adres URL, język i absolutną ścieżkę sklepową 
Twojego sklepu. 
Aby utworzyć link do produktu, wpisz {product:%id%} i zamień %id% na identyfikator 
produktu, łańcuch ten zostanie sparsowany przez AdvancedCMS parser i przekształcony w 
ważny link produktu. 
Można go używać w polach linków i pól tekstowych w całym module. 
 
Aby sprawdzić, jak wygląda Twoja strona, możesz ją za każdym razem przeglądać w 
przeglądarce. 
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Przywóz/wywóz 
Można zapisać i przywrócić strukturę rekordów w celu jej zapisania lub przesłania do innej 
instalacji. Proszę nie zaznaczać, że zapisywana jest tylko struktura i referencje. Jeśli Twoja 
nowa instalacja nie zawiera obrazów, produktów lub innych instancji, do których odnoszą 
się odniesienia do pamięci masowej, musisz to naprawić ręcznie. 

 
 
 

Interakcja z innymi modułami 

Interakcja z Formmakerem 
Form Block:  
Za pomocą tego bloku możesz dodać formularze kontaktowe do swojej struktury. Uwaga: 
Musisz posiadać Form Maker zainstalowany moduł. Za pomocą tego modułu można 
tworzyć niestandardowe formularze kontaktowe, a następnie osadzać je na stronach 
docelowych w żądanej szerokości i otoczone innymi elementami, które lubisz. Wystarczy 
wybrać formularz z listy w ustawieniach, aby przypisać go do bloku. Możesz użyć różnych 
formularzy dla różnych języków. 

 
 

Interakcja z Gallerique 
Z Gallerique możesz zbudować kilka galerii dla swojego sklepu i zintegrować je ze swoimi 
stronami. AdvancedCMS rozpoznaje, czy moduł jest zainstalowany i wyświetla blok oraz 
pozwala na integrację galerii wewnątrz niego. 
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to może tak wyglądać: 

 
 
 

Uwagi 
 
Jak wywołać stronę AdCMS w pliku TPL? 
 
Odnosząc się bezpośrednio do jego odniesienia: 

<a href="{$link->getModuleLink('advancedcms', 'adcms', ['id_cms' => 17, 'rewrite' => 
mylinkname])}">URL</a> 
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Jak zintegrować strony Advanced CMS z innymi stronami PrestaShop: 
Zaawansowane strony CMS mogą być zintegrowane ze skrótem do istniejących innych 
stron PrestaShopa (np. strony CMS, teksty kategorii itp.). 
Użyj następującego skrótu:  [displayCms id=x] 
W przypadku x wpisz ID strony Advanced CMS. 
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