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วิธีใช้งาน plugin VirtueMart Product Snapshot ของ VirtueMart

  

  

วิธีการใช้

  

  

  

<b>Usage:</b>
 *<code>({) (product_snapshot:id=XX,showname=y,showprice=n,showdesc=n,showaddtocart=y,displayeach=h,displaylist=v,width=90%,bord
er=0,style=color:black;,align=left) (})  </code>
 * string sku (product_sku) for more than one, separate with vertical bar
 * string showname (show the product name? y or n)
 * string showprice (show the product price? y or n)
 * string showdesc (show the product short description? y or n)
 * string quantity (the quantity to add to cart. Separate with vertical bar when there's more than one product eg 1|2|1)
 * string showaddtocart (show an "Add-to-cart" link? y or n)
 * string displayeach (the horizontal or vertical orientation of the product attributes. h or v)
 * string displaylist (the horizontal or vertical orientation of the products.
                       It only applies when there is more than one sku. h or v)
 * string width (The width of the Table element)
 * string border (The value of the Border attribute of the Table element)
 * string style (the value for the style attribute of the Table element)
 * string align (defines the align of the table with the product snapshot)
 */
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  Product Snapshot      

{product_snapshot:id=39,showname=y,showprice=y,showdesc=y,showaddtocart=y,displayeach=v,displaylist=v,width=150,border=0,style=color:black;,align=left}

  

{product_snapshot:id=40,showname=y,showprice=y,showdesc=y,showaddtocart=y,displayeach=v,displaylist=v,width=150,border=0,style=color:black;,align=left}

  
    

    
      

  

  

กำลังเขียนค่า มีเวลาน้อย ค่อยๆ มาต่อยอดนะคะ  ใครตามอ่านก็รอนิดนะคะ  

  

มาต่อแล้วค่ากะเขียนให้จบเลยค่ะ จริงๆ ในเวอร์ชั่นเก่า joomla 1.0 จะมีฟังก์ชั่นนี้ติดใน editor เลยนะคะ สามารถคลิกเลือกสินค้ามาลงได้เลย 
เป็นรูปตะกร้าให้คลิกเลยค่ะ 

  

แต่เวอร์ชั่น 1.5 กลับไม่มี ยังไม่เคยเล่น เวอร์ชั่น 1.6 ไม่รุ้ว่ามีหรือเปล่านะคะ

  

ไว้ว่างๆ ถึงจะลองเช็คดูค่ะ ช่วงนี้งานยุ่งมากมาย 

  

ทีนี้ถ้าจะใช้งานเวอร์ชั่นนี้ก็คงต้อง เขียนกันเป็นโค๊ดง่ายๆ ตามโค๊ดสีแดงที่แจ้งให้นะคะ โค๊ดต่างๆ ต้องอยู่ในปีกกาค่ะ

  

อยากให้โชว์หรือไมโชว์อะไรก็ เลือก y ถ้าโชว์ เลือก n ถ้าไม่โชว์ 
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วางตำแหน่งแนวนอน ก็ h  วางตำแหน่งแนวตั้งก็เลือก v

  

ก็จะเป็นตามตัวอย่างด้านบนค่ะ

  

  

  

จ.21/6/54 
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