17-Site Multi-idiomas e-commerce
VirtueMart
1. Criar pasta para download dos arquivos
1.1.

Joomla 3.4

http://www.joomla.org/download.html
1.2.

Extenção VirtueMart

http://virtuemart.net/download
Descompactar o arquivo(instalar posteriormente por esta
ordem):
1.2.1.
Arquivo principal (1 a ser instalado)
1.2.2.
AIO (All-in-One)-Instala algumas extensões
necessárias
1.2.3.
Tradução do VM
2. Preparação para criação do site Joomla
2.1.
Criar pasta dentro do diretório www (Wamp ligado)
2.2.
Criação no phpmyadmin da base dados, guardar o
nome que vai ser necessário durante a instalação do site
2.2.1.
Nome da BD criada: comercioeletronicojoomla3
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2.3.
Descompactar o ficheiro do Joomla (ponto 1.1) dentro
da respetiva pasta (2.1) e instalar o site. Ter atenção para
criar um modelo em branco em virtude de ser um site
multi-idiomas
2.4.
Depois de instalado o site Joomla instalar a tradução
https://github.com/codigoaberto/Joomla3_pt-PT_lang
3. Instalar a extensão e-commerce:
3.1.

Instalar o Virtuemart 3.0.6.2 (1.2.1)

created table wa79x_virtuemart_products_en_gb
created table wa79x_virtuemart_vendors_en_gb
created table wa79x_virtuemart_categories_en_gb
created table wa79x_virtuemart_manufacturers_en_gb
created table wa79x_virtuemart_manufacturercategories_en_gb
created table wa79x_virtuemart_paymentmethods_en_gb
created table wa79x_virtuemart_shipmentmethods_en_gb
The configuration setting 'Enable database Update tools' is enabled. Please disable this for
security measures here in the Configuration panel.

3.2.

Instalar a extensão AIO (1.2.2)

O componente de AIO (com_virtuemart_aio) é usado para instalar ou
atualizar todos os plugins e módulos essenciais para VirtueMart de uma só
vez.
Não desinstalá-lo.
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Etapa opcional: Instalar dados de exemplo Instalando os dados da amostra
é uma etapa opcional. Útil se VirtueMart é novo para você.

3.3.
Instalar a tradução (1.2.3)
3.4.
Criar uma categoria de teste
3.5.
Criar um produto (pertencente à categoria acima
referida)
3.6.
No main menu criar um item para ir exibir as
categorias do criadas do VM (pontos 3.4) ou em alternativa
exibir o produto criado (ponto 3.5)
3.7.
Se colocarmos o site com a linguagem em Portuguesa
e formos à extensão VM dá um erro
4. Site Multi-idiomas configuração no Joomla
4.1.

Organização

Main-menu: Todos os idiomas (obrigatório)
Inglês: Inglês (1 idioma)
Português: Português (1 idioma)
Ver o módulo ajuda multi-idiomas do administrador
4.2.
Instalar módulo multi-idiomas (Administração),
administração, posição status
4.3.
Ativar o plugin seletor de idiomas
4.3.1.
Ativar a opção de selecionar o idioma pelo
padrão do navegador
4.3.2.
Ativar o modulo multi-idomas
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4.3.3.
Artigo em Inglês, (opção-colocar todas as opções
ocultas ou não ativadas
4.3.4.
Artigo em Português, ( opção com todas as
opções ocultas ou não ativadas)
4.3.5.
Criar um novo menu com titulo “Menu Inglês”
4.3.5.1. Criar um novo item de menu, língua inglesa, ir
buscar o artigo criado nesta língua. Definir como
entrada padrão
4.3.5.2.
Criar um novo item de menu, língua
portuguesa, ir buscar o artigo criado nesta língua.
Definir como entrada padrão
4.3.5.3. Ver site se aparece o artigo nas duas línguas
5. Site Multi-idiomas configuração no VirtueMart
5.1.
Nas configurações selecionar loja multi-idiomas nas
duas línguas

created table wa79x_virtuemart_products_pt_pt
created table wa79x_virtuemart_vendors_pt_pt
created table wa79x_virtuemart_categories_pt_pt
created table wa79x_virtuemart_manufacturers_pt_pt
created table wa79x_virtuemart_manufacturercategories_pt_pt
created table wa79x_virtuemart_paymentmethods_pt_pt
created table wa79x_virtuemart_shipmentmethods_pt_pt
Desculpe, não foi possível criar o diretório das faturas em Caminho Seguro, por favor
crie manualmente uma pasta INVOICES
TCPDF library not installed. Please download at http://virtuemart.net/download
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5.2.
Nas ferramentas clicar no botão “Atualizar tabelas ou
criar novas”. Se tudo correr bem irão ser exibidas as novas
pastas criadas para a linguagem Portuguesa
5.3.
No Joomla ver na linguagem do site ver se está em
Inglês
5.4.
No VM criar uma categoria e um produto para esta
língua
5.5.
Depois mudar a língua para Português e repetir o
passo anterior
5.6.
Atenção: Se mantivermos o site em Português por
vezes pode dar erro quando se navega, visto o Inglês ser o
padrão
Contatos:
silviomdias@gmail.com
http://silviomdias.pt/
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