
 

 

Mire jó a Dinamikus kereső? 

Akkor kell ezt használni, mikor úgy kell eljutni egy termékhez, hogy fokozatosan lehet csak szűkíteni a 

keresést. Tehát a keresési feltételek az előző keresési eredménytől függenek. 

Működése: 

Több lenyíló mezőben kell a látogatónak megadni a keresési paramétereket, melyek egymásból 

következnek. 

Jó példa ere az autó alkatrész  

1. Lenyíló mezőben kiválasztja az Autó márkát: Ford. 

2. Lenyíló mezőben kiválasztja a Ford márkán belül a Focus modellt.  Ebben a lenyíló mezőben már 

csak a Ford alá tartozó típusok közül lehet választani. 

3. Lenyíló mezőben kiválasztja a Focus típushoz tartozó, pl.: évjáratot. Itt is már csak a Focus típusra 

értelmezhető évjáratok jelennek meg. 

4. És így tovább. Bármennyi, egymásból következő lenyíló mező létrehozhat. Sőt kategóriánként eltérő 

adatokkal. 

5. A végén már csak azok a termékek jelennek meg melyek megfelelnek az összes megadott 

paraméternek. 

 

Beállítása: 

1. Első lenyíló mező létrehozása: 

 Árukezelés / Szűrők menüben az Új szűrő hozzáadása gombra kattintva.  

 

2. Megadjuk a szűrő nevét, pl.: Márka.  

- Szülő szűrő paraméter-nek a Nincs opciót állítjuk be, mert ez lesz az első, így ez még nem 

következik semmiből. 

- Opció hozzáadása esetünkben: Ford, BMV, Suzuki, Stb. A   gombra kattintva egyesével 

hozzáadjuk őket. 

 

3. A Kategóriák-ra kattintunk 

- Kiválasztjuk egyesével azokat a kategóriákat, ahol ezeket a szűrőket meg szeretnénk jeleníteni. 

 

4. Második lenyíló mező létrehozása: 

 Árukezelés / Szűrők menüben az Új szűrő hozzáadása gombra kattintva. 

 

5. Megadjuk a szűrő nevét, pl.: Típus.  

- Szülő szűrő paraméter-nek a Ford opciót állítjuk be, mert most a Ford márkához tartozó 

választható Típus-okat adjuk meg. 

- Opció hozzáadása esetünkben: Focus, Fiesta, Stb. mivel a Ford márkához adjuk ezeket hozzá.  

A   gombra kattintva egyesével hozzáadjuk őket. 

- A Kategóriák-ra kattintunk és kiválasztjuk egyesével azokat a kategóriákat, ahol ezeket a szűrőket 
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meg szeretnénk jeleníteni. 

 

6. Ezután jön a típusokhoz tartozó, esetünkben évjáratok. Ezeket az előzők szerint kell felvinni.  Utána 

pedig a következő lenyíló mező, amennyit szeretnénk. Ha végeztünk, akkor végeztünk a Forddal. 

 

7. Ezután jön pl. a BMV ugyan így, és így tovább. 

 

8. Termékek hozzárendelése a szűrőhöz 

- Az Árukezelés / Termék szerkesztése menüben a Kategóriák - ra kattintunk 

- A Szűrő legördülő mezőben kiválasztjuk, hogy mely feltételnek felel meg az adott termék. Több 

ilyen feltétel is kiválasztható. Ezután a Mentés gombra kattintunk és végeztünk. 

 

Ez most egy autós példa volt. Ez mellet más témakörben is létrehozhatunk ilyen szűrőt és másik 

kategóriába azt elhelyezhetjük. 
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