
 

 
 
 

Darique - the Gift Module 
 
 
 
 

 
 

 

 
Copyright 2019 silbersaiten.de 

Service&Support: https://addons.prestashop.com/contact-form.php?id_product=2307 

 

http://silbersaiten.de/
https://addons.prestashop.com/contact-form.php?id_product=2307


 
 

 

Índice de conteúdo 
 

 

Instalação 2 

Funções 2 

Configuração base 2 

Categoria de presente 3 

Múltiplos presentes 3 

Com ou sem imposto 3 

Alerta ao administrador 3 

Número de presentes em fila 3 

URLs excluídos 4 

Regras para presentes 4 

Encomendas incluindo brindes 7 

Frontend 7 

Emails (Cliente) 10 

Emails (Administrador) 11 

 

 

   

 

silbersaiten Darique  1/12 

 



 
 

Instalação 
Para instalar o módulo, vá até Módulos e Serviços > Módulos e Serviços. Clique no botão 
"Adicionar novo módulo". 

 
Selecione o arquivo zip.-file do módulo e clique em "Upload this module". 
Após o módulo ser carregado e instalado, ele aparece na sua lista de módulos. 

 
 
 

Funções 
Para acessar as funções do módulo, clique em Price More > Darique ou clique no botão 
"Configure" na sua lista de módulos. 

Configuração base 
A configuração base consiste em duas definições, a escolha da categoria de presentes e a 
opção de ativar vários presentes. Você encontrará as configurações básicas em Regras de 
preço > Darique na parte inferior. 
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Categoria de presente 
O módulo cria uma categoria desactivada chamada presents, onde todos os produtos de 
presente devem ser armazenados. Esta categoria deve permanecer sempre desactivada, a não 
ser que queira utilizar os produtos de presente também como produtos compráveis. Agora 
selecione a categoria em que os seus presentes estão. 

 
 

Múltiplos presentes 
Se for desactivado, o presente mais caro substituirá o mais barato. O cliente só verá um 
presente. Quando ativado, o cliente pode escolher entre vários presentes. 

 
 
 

Com ou sem imposto 
Indique se o montante no carrinho de compras deve ser exibido incl. ou excl. imposto. 

 
 

Alerta ao administrador 
Ative esta opção para notificar o administrador de pedidos com presentes. 

 

Número de presentes em fila 
Esta funcionalidade permite-lhe definir quantos presentes podem ser apresentados numa fila, 
tanto no browser como na versão móvel. Isso permite que você personalize a aparência. 
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URLs excluídos 
O módulo atualiza constantemente os presentes. As atualizações são feitas com cada pedido 
AJAX, o que pode fazer com que os brindes "flash" como eles são constantemente 
atualizados. Para evitar isso, digite aqui as URLs que não necessitam de atualização constante. 
Separe as URLs com vírgulas. Alternativamente, você também pode inserir 
"modules/paypal/integral_evolution/confirm.php?id_cart" (sem aspas). Isso desativa a 
atualização constante em toda a sua loja e previne a intermitência. 

 
 

Regras para presentes 
Clique em "adicionar novo" para definir uma nova regra para presentes 

 
 

● Estado: Ativar ou desativar este presente. 
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● Preço de / Preço até: Determine em que faixa de preço este presente deve estar 
disponível. O presente só pode ser seleccionado por clientes cujo valor do cesto de 
compras se encontre no intervalo de preços correspondente. 

 
 

● Produto: Você pode atribuir presentes a um produto especial. Entrar aqui o nome do 
produto correspondente. Conforme você digita, sugestões para produtos 
correspondentes serão feitas. Seleccione o produto. Este presente será então 
mostrado apenas aos clientes que têm o produto correspondente no seu carrinho de 
compras. 

 
 

● Quantidade máxima: Se você tiver mais de um presente nesta Regra de Presente, você 
pode escolher quantos presentes seus clientes podem escolher. Insira um 0 para que 
seus clientes possam escolher qualquer presente. Insira um 1 para que seus clientes 
possam escolher apenas um presente. 

 
 

● Category: Você pode desbloquear esta regra de presente para uma categoria 
específica. Independentemente da faixa de preço selecionada, este presente será 
mostrado aos clientes assim que eles tiverem pelo menos um produto na categoria 
selecionada em seu carrinho de compras. 
Você também pode especificar se o produto deve corresponder à faixa de preço 
especificada. Se você ativar essa opção, o presente só será exibido aos clientes se o 
produto da categoria (camisetas) tiver um valor que corresponda ao intervalo de 
preços. Isso evitará que os presentes aos quais é realmente atribuído um intervalo de 
preços muito alto sejam exibidos em um produto muito barato. 
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Se a funcionalidade da categoria for utilizada, os seus clientes apenas receberão os 
presentes nas condições escolhidas. Certifique-se de que as condições escolhidas são 
alcançáveis (Função de Categoria E Função de Fabricante E apenas um determinado 
intervalo de preços pode fazer com que estas condições nunca se apliquem aos seus 
clientes.) 

 
 

● Mantifabricante: Pode desbloquear esta regra de presente para um fabricante 
específico. Independentemente da gama de preços seleccionada, este presente será 
mostrado aos clientes assim que estes tiverem pelo menos um produto do fabricante 
seleccionado no seu carrinho de compras. 
Pode também especificar se o produto deve corresponder à gama de preços 
especificada. Se você ativar essa opção, o presente só será exibido aos clientes se o 
produto do fabricante (Moda) tiver um valor que corresponda à faixa de preço. Isso 
evitará que os presentes aos quais é realmente atribuído um intervalo de preços muito 
alto sejam exibidos em um produto muito barato. 
Se a característica do fabricante for utilizada, os seus clientes só receberão os 
presentes nas condições escolhidas. Certifique-se de que as condições escolhidas são 
alcançáveis (Função de Categoria E Função de Fabricante E apenas um determinado 
intervalo de preços pode fazer com que estas condições nunca se apliquem aos seus 
clientes.) 

 
 

● Presentes: Determine quais presentes pertencem a esta regra. Você pode adicionar 
vários presentes ou apenas um presente. Você também tem a opção de especificar o 
valor do presente. Por exemplo, você pode dar 4 unidades de um presente, enquanto 
dá apenas uma unidade de outra. Além disso, defina se o presente é "opcional" ou 
"obrigatório". Os presentes que são opcionais podem ser selecionados pelo seu 
cliente. Os presentes que são obrigatórios devem ser seleccionados pelo seu cliente. 
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● Acesso em grupo: Selecione para quais grupos de clientes esta regra de presente deve 
estar disponível. Assim, você pode desbloquear alguns presentes apenas para clientes, 
enquanto outros presentes também podem ser alcançados pelos convidados. 

 
 

 

Encomendas incluindo brindes 
Os presentes nas encomendas são indicados pela palavra "Presente" antes do nome do 
produto. Como resultado, você sabe, mesmo que os produtos de presente sejam 
adicionalmente compráveis, seja um presente ou um produto comprado. 
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Frontend 
Na síntese do carrinho de compras são exibidos os presentes. Lá, o cliente pode clicar nos 
presentes que já desbloqueou. Abaixo, o cliente é incentivado a aumentar o valor do carrinho 
de compras para receber mais presentes. 

 
 
Os presentes adicionados serão então apresentados no menu pendente do cesto de compras. 
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Emails (Cliente) 
Os clientes que fizeram encomendas com presentes, para além da habitual confirmação da 
encomenda, recebem também um e-mail com uma visão geral dos presentes. 
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Emails (Administrador) 
Se você ativou a opção "Alerta ao administrador", você receberá uma notificação por e-mail 
sobre pedidos com presentes. 
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