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1. Produkt 

Zastosowanie 
Moduł Multiple Feature jest uniwersalny. 
Możesz go użyć do zdefiniowania i skategoryzowania swoich produktów. 
Umożliwia klientom łatwe poruszanie się po produktach i szybkie dotarcie do ich zapytań. 
 
 

Przykład 
Na przykład można go użyć do skategoryzowania biżuterii pod względem materiału i rozmiaru 
lub gier dotyczących przewidywanego wieku dzieci. 
 
 

2. Instalacja 

Najpierw przejdź do sekcji "moduły" w back office i kliknij "Dodaj moduł z mojego 
komputera", aby załadować moduł zip. Po instalacji znajdziesz go na liście "Front Office 
Features". 

 

Moduł podstawowy menedżera funkcji znajduje się w back office w sekcji "Katalog" > 
"Funkcje". 

 
 

2 



W tym momencie masz możliwość zaimportowania właściwości artykułu do pliku CSV zamiast 
tworzenia ich pojedynczo. 

 

3. Funkcje 

Dodaj nową funkcję 
Interfejs funkcji pomoże Ci łatwo dodać nową lub edytować istniejącą funkcję. 
Kliknij na przycisk "Dodaj nowy". 
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Wpisz nazwę nowej funkcji i zwróć uwagę na nieprawidłowy znak. 
Upewnij się, że pierwszy język ma wartość dla "Multiple Feature" i zapisz swoją funkcję. 
 

 

 

Dodaj nowe wartości funkcji 

Teraz możesz dodać wartość do utworzonej funkcji. 
Kliknij na przycisk "Dodaj nową wartość funkcji". 

 
 
Wybierz nazwę dla wartości i przypisz wartość do elementu. 
Można wybrać zapisanie wartości i dodanie innej wartości (Save and add another value) albo 
po prostu go uratować (Save).  
 
Można utworzyć tyle wartości, ile jest potrzebne. 
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Przypisanie wartości do produktu 
Wybierz produkt, do którego chcesz przypisać swoje wartości ("Katalog"> "Produkty"). 
Kliknij na zakładkę "Funkcje". Znajdź żądaną właściwość i kliknij "Rozwiń pola" lub kliknij 
"Rozwiń / Zwiń wszystko", aby otworzyć wszystkie wartości. 
Teraz można dodać żądane wartości predefiniowane lub dodać nową wartość w polu "Wartość 
niestandardowa". 

 
 
Teraz nowe wartości powinny pojawić się na Twojej stronie internetowej. 
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Spojrzenie na warstwowy moduł nawigacyjny 
Na koniec można skonfigurować moduł "Layered navigation". 

 
 
W zakładce "Szablony filtrów" znajdziesz swoje istniejące szablony filtrów oraz 
Możesz je edytować, a następnie zapisać. 
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Szablony filtrów dają klientom w FrontOffice możliwość filtrowania określonych wartości. Na 
przykład, Twoi klienci mogą filtrować według marki, rozmiaru lub materiału, aby szybko 
uzyskać pożądane wyniki. Wybierz filtry, typ filtra i limit wyników i zapisz. 

 
 

 

Rezultat 
Teraz powinno być możliwe wybranie wartości na swojej stronie internetowej i zobaczenie 
powiązanych produktów dla tych wartości. Możliwe jest wybranie więcej niż jednej wartości, a 
program pokazuje wszystkie pasujące produkty. 
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