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Prestashop. Conceptos básicos
Análise previa da instalación de Prestashop: requisitos,
selección de modelos e instalación
O backoffice de Prestashop. Orientación e mellores
prácticas: xestión de catálogo, xestión de clientes, xestión
de prezos, xestión de pedidos e outras xestións
Coñecer as características e os módulos clave para
Prestashop: módulos básicos, de pago, de estatísticas e
accesorios
Frontoffice. A visión do cliente
Casos de uso. Exemplo de compra e xestión de pedido
Exposición de proxectos desenvolvidos con Prestashop
Preguntas e orientación de casos

22 de setembro de 2016
16.00 a 20.00 h
Presencial: Centro Demostrador
TIC. CNTG.
Rúa Airas Nunes, s/n – Conxo.
Santiago de Compostela

Presencial: cdtic.xunta.gal

Características de Prestashop. Vantaxes e prestacións
•Gratuíto e de código aberto.
•Boa integración para SEO
•Curva de aprendizaxe suave
•Multiidioma integrado
•Non necesita moitos recursos
•Temas e módulos de balde
•Comunidade ampla

Hacce Soluciones TIC
É unha empresa especializada en produción dixital de proxectos web,
plataformas para comercio electrónico e aplicacións como social apps
ou software a medida.
En Hacce orientan os proxectos a desenvolvementos web que poidan
ser empregados sen limitacións para os usuarios que xestionan as
plataformas e para usuarios que as visitan.

Organizan:

Responsables das vendas e da
xestión das empresas,
autónomos etc. que estean
interesados en poñer en
marcha unha tenda en liña
con Prestashop

Nesta sesión amosaranse de
xeito práctico as potencialidades
de Prestashop para poñer en
marcha unha tenda en liña.
Tamén se mostrará a resolución
de problemas reais do comercio
electrónico e casos de tendas que
están xa en funcionamento. Os
participantes adquirirán os
coñecementos básicos para pór
en marcha a súa tenda en liña a
través de Prestashop.
A sesión compleméntase coa
presentación do novo servizo
de Prestashop no CDTIC Virtual
que permite probar moi facilmente
a aplicación xa instalada na nube.

