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Zaproponuj funkcję w aplikacji 

Masz pomysł na nową funkcję lub ulepszenie? Daj nam znać w zakładce Pomoc > 

Zgłoszenia w aplikacji. Chętnie poznamy Twoje propozycje. 

Zobacz inne aplikacje do eSklepu 

Już ponad 3000 właścicieli sklepów przekonało się o skuteczności naszych rozwiązań. Od 

2009 jesteśmy producentem aplikacji i szablonów graficznych do sklepów internetowych. 

Zapoznaj się z naszą pełną ofertą na www.shopgadget.pl.    

http://www.shopgadget.pl/
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1. Instalacja aplikacji 

Zaloguj się do panelu administracyjnego własnego sklepu (rysunek 1). 

 

Rysunek 1 

Kliknij w menu Dodatki i integracje > Aplikacje. 

 

Rysunek 2 

Znajdź na liście aplikację Metki Produktowe i kliknij przycisk Zainstaluj.  

Postępuj wg instrukcji wyświetlanych na ekranie w celu instalacji aplikacji. 
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2. Działanie aplikacji 

Aplikacja pozwala wyświetlić na zdjęciu produktu niewielkie oznaczenia graficzno-tekstowe, 

tzw. „metki”. 

Do dyspozycji są trzy typy metek: 

• Ręczne – metkę można przypisać ręcznie do wybranych produktów  

• Automatyczne – metkę aplikacja automatycznie przypisuje do produktów na 

podstawie wybranych kategorii i/lub określonych warunków. 

• Wbudowane (ustawiane przez system eSklep i aplikację) – standardową metkę 

„Nowość” i „Promocja” można zastąpić własną metką. Dodatkowo metka „Producent” 

umożliwia wyświetlanie logo producenta produktu. 

Aplikacja po instalacji jest wyłączona i należy ją włączyć w ustawieniach aplikacji  

(zobacz rozdział 4). Przy pierwszej instalacji tworzone są przykładowe metki, które można 

aktywować, zmienić lub całkiem usunąć. 

Aplikacja nie działa w czasie rzeczywistym. Dodanie lub zmiana metki wymaga 

przeprowadzenia każdorazowej analizy całej bazy asortymentu, dlatego też zmiany są 

widoczne z opóźnieniem (nawet do 24h). Aby wymusić analizę przejdź do zakładki Pomoc i 

tam wybierz opcję Wykonaj szczegółową analizę. 

Po wykonaniu analizy należy wyczyścić pamięć cache przeglądarki internetowej (Ctrl + F5). 

Limity i ograniczenia 

Metki wyświetlane są tylko na listach produktów i w szczegółach produktów – nie są 

wyświetlane w modułach czy innych miejscach (koszyku, podglądach, itp.) 

Metki automatyczne są odświeżane przez aplikację raz na dobę.  

Użycie tego rodzaju metki jest nieodpowiednie w warunkach dla których wartość dla danego 

produktu (np. ilość w magazynie) często się zmienia.  

Aplikacja obsługuje do 10 tys. produktów w sklepie.  

Można utworzyć do 20 metek dla każdej wersji językowej. 

Aplikacja do działania wymaga aktywnego stylu w technologii RWD.  

Jeśli korzystasz z indywidualnego stylu (szablonu) graficznego może być konieczne 

dostosowanie stylu pod aplikację – w tym celu skontaktuj się z autorem stylu. Nie ma 

możliwości dostosowania aplikacji pod indywidualny styl. 
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3. Konfiguracja aplikacji – szybki start 

W celu uruchomienia aplikacji. 

Przejdź do Dodatki i integracje  > Moje aplikacje  > Metki Produktowe. 

Kliknij przycisk Konfiguracja. 

 

Rysunek 3 

Ustaw opcje: 

Aktywność aplikacji  – przełącz na włączona aby włączyć aplikację. 

Maksymalna ilość wyświetlanych metek przy jednym produkcie  – wybierz ile maksymalnie 

metek (aktywnych) może być wyświetlane na produkcie. Jako pierwsze (pierwsze od lewej) 

wyświetlają się metki typu Wbudowane (Nowość, Promocja) a następnie pozostałych typów 

o najwyższych priorytetach.  

Ustaw 3. 

Treść wyświetlana na metkach – wybierz co jest wyświetlane na metce. Wybierając opcję 

piktogram lub piktogram i nazwa metki musisz ustawić piktogram (obrazek) dla każdej 
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metki.  

Ustaw piktogram i nazwa metki. 

Wielkość metek - wybierz wielkość metek. Ustawienie należy wizualnie dobrać do 

maksymalnej ilości metek oraz treści wyświetlanej na metkach.  

Ustaw średnia. 

Wygląd 

Wybierz z gotowych, predefiniowanych motywów kolorystycznych lub ustaw własne kolory 

ustawiając opcję Motyw na Użytkownika. 

Ustaw kolory klikając na prostokątne obszary z kolorem. Następnie wskaż kolor na palecie 

kolorów i zatwierdź wybór klikając Wybierz kolor. 

Wybrany tutaj kolor będzie używany jako domyślny dla wszystkich metek.  

Dla każdej metki można ustawić indywidulany kolor. 

Kliknij Zapisz. 

4. Konfiguracja metek 

Lista metek 

W zakładce Metki (Rysunek 4) widoczna jest lista wszystkich utworzonych metek. 

Jednorazowo przy pierwszej instalacji aplikacji automatycznie tworzone są przykładowe 

metki. Aplikacja może wyświetlić przy produkcie maksymalnie 5 aktywnych metek. 

 

Rysunek 4 



  Strona 7 z 18  

Dodawanie metek 

Możliwe jest dodawanie metek, które mają różny typ (zastosowanie): 

• Metki wbudowane – zastępują standardowe metki sklepu „Nowość” i „Promocja” 

oraz pozwalają wyświetlić metkę „Producent”. Metki są tworzone automatycznie przy 

instalacji aplikacji i nie można ich usunąć. 

• Metki ręczne – pozwalają przypisać metkę do wybranych ręcznie produktów 

• Metki automatyczne – aplikacja automatycznie przypisze metkę do produktów, które 

spełniają określone kryteria:  

o kategoria,  

o czas wysyłki produktu,  

o zdefiniowany atrybut (poza atrybutami typu Pole tekstowe),  

o ilość w magazynie.  

Metki automatyczne są odświeżane przez aplikację raz na dobę. 

Aby dodać metkę Ręczną: 

Wskaż zakładkę Dodaj i wybierz Metkę (Rysunek 5) 
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Rysunek 5 

Ustaw opcje: 

Aktywność – przełącz na aktywny aby metka była od razu włączona. 
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Nazwa – wpisz możliwie krótką nazwę metki. 

Priorytet – wpisz liczbę określającą priorytet metki. 

Adres URL – wklej lub wpisz adres jeśli metka ma być odnośnikiem. 

Produkty z tą metką – kliknij przycisk Dodaj produkty i z listy wybierz produkty, które mają 

posiadać tą metkę. 

Wyświetlaj metkę – zmień tą opcję jeżeli Twój szablon wspiera tą aplikację w ramach 

technologii Enhancement Apps™. 

Piktogram – ustaw na ikona z biblioteki aby skorzystać z gotowych grafik. Wybierz własny 

obrazek aby na metce wyświetlił się Twój obrazek – więcej informacji w rozdziale 5. 

Biblioteka ikon – wybierz ikonę, która najbardziej odpowiada informacji o metce. 

Motyw – pozostaw kolorystykę z ustawień głównych aplikacji lub ustaw odrębną kolorystykę 

dla tej metki. 

Kliknij przycisk Zapisz i wróć do listy. 

 

Aby dodać metkę Automatyczną: 

Wskaż zakładkę Dodaj i wybierz Automatyczną metkę (Rysunek 6) 

Ustaw opcje: 

Aktywność – przełącz na aktywny aby metka była od razu włączona. 

Nazwa – wpisz możliwie krótką nazwę metki. 

Priorytet – wpisz liczbę określającą priorytet metki. 

Adres URL – wklej lub wpisz adres jeśli metka ma być odnośnikiem. 

Wyświetlaj metkę – zmień tą opcję jeżeli Twój szablon wspiera tą aplikację w ramach 

technologii Enhancement Apps™. 

Piktogram – ustaw na ikona z biblioteki aby skorzystać z gotowych grafik. Wybierz własny 

obrazek aby na metce wyświetlił się Twój obrazek – więcej informacji w rozdziale 5. 

Biblioteka ikon – wybierz ikonę, która najbardziej odpowiada informacji o metce. 
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Rysunek 6 
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Usuwanie metek 

Przejdź do listy metek klikając na zakładkę Metki. W wybranej pozycji z menu rozwijanego 

Akcje kliknij Usuń. 

Usuniętej metki nie da się przywrócić. 

5. Ustawianie własnego obrazka jako metki 

W pierwszej kolejności przygotuj pliki graficzne które wykorzystasz do piktogramów. 

Wielkość obrazków zależy od ustawień opcji Treść wyświetlana na metkach (Rozdział 3): 

• Piktogram i nazwa - grafika powinna być kwadratowa i zawierać samą ikonę. 

Wymiary zależnie od ustawionej wielkości metek to: 17x17 pikseli (mała), 21x21 

pikseli (średnia), 26x26 pikseli (duża) 

• Piktogram - grafika może być prostokątna i zawierać ikonę i nazwę metki. Wysokość 

zależnie od ustawionej wielkości metek to: 25 pikseli (mała), 35 pikseli (średnia), 45 

pikseli (duża). 

Następnie wgraj wszystkie obrazki do sklepu – zobacz załącznik A do instrukcji. 

Jeśli masz już utworzoną metkę edytuj ją i w opcji piktogram ustaw własny obrazek.  

W opcji Obrazek wklej lub wpisz adres url obrazka. W opcji Obrazek po wskazaniu kursorem 

wklej lub wpisz adres url alternatywnego obrazka (rysunek 7). 

 

Rysunek 7 

  



  Strona 12 z 18  

6. Włączanie i wyłączanie aplikacji 

Aplikację można włączyć i wyłączyć w każdej chwili bez konieczności jej całkowitego 

odinstalowywania i ponownego instalowania. Aby to zrobić: 

Przejdź do Dodatki i integracje  > Moje aplikacje  > Metki Produktowe. 

Kliknij przycisk Konfiguracja. 

Aby włączyć aplikację ustaw opcję Aktywność aplikacji na Włączona. 

Aby wyłączyć aplikację ustaw opcję Aktywność aplikacji na Wyłączona. 

Kliknij Zapisz. 

7. Odinstalowanie i przeinstalowanie aplikacji 

Aby odinstalować/usunąć całkowicie aplikację ze sklepu. 

Przejdź do Dodatki i integracje  > Moje aplikacje  > Metki Produktowe. 

Kliknij przycisk Odinstaluj aplikację i potwierdź klikając przycisk Tak. 

W przypadku przeinstalowania aplikacji konfiguracja aplikacji nie zostanie utracona. 

Prawidłowe przeinstalowanie polega na odinstalowaniu aplikacji, odczekaniu około 2 minut  

w celu synchronizacji aplikacji z systemem App Store i ponownym jej zainstalowaniu 

(rozdział 1). 

8. Pomoc Techniczna 

Aktualne informacje na temat znanych nam problemów z działaniem aplikacji i sposoby ich 

rozwiązywania znajdują się bezpośrednio w aplikacji – zakładka Pomoc (Rysunek 3).  

Gdy aplikacja działa nieprawidłowo kliknij przycisk Wykonaj automatyczną naprawę,  

następnie sprawdź działanie aplikacji. 

Jeśli problemy nadal występują najczęściej wynikają z zastosowania indywidualnych 

szablonów graficznych (modyfikacje oryginalnych plików), integracji własnych (błędy 

składni) i interakcji z aplikacjami firm trzecich. 

Kontakt w sprawach technicznych możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem zgłoszeń 

dokonywanych przez aplikację. Po dokonaniu zgłoszenia, prosimy o cierpliwe oczekiwanie 

na kontakt z naszej strony. Odpowiedzi na zgłoszenia są zamieszczane również w aplikacji z 

powiadomieniami na email.   
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Załącznik A – wgrywanie własnego obrazka do sklepu 

Przejdź do Styl graficzny & nawigacja → Aktywny styl graficzny → zakładka Stopka. 

Rysunek A1 

Kliknij Wstaw/Edytuj obrazek (Rysunek A1 opcja 1) 

Rysunek A2 

Kliknij Menedżer plików (Rysunek A2 opcja 1). 
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Rysunek A3 

Kliknij Upload (Rysunek A3 opcja 1). 

 

Rysunek A4 

Kliknij Add files (Rysunek A4 opcja 1). 
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Rysunek A5 

Wybierz plik ze swojego komputera i kliknij Otwórz (Rysunek A5 opcja 1). 

 

Rysunek A6 

Kliknij przycisk Upload (Rysunek A6 opcja 1) i zaczekaj, aż plik zostanie przesłany do 

sklepu. 
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Rysunek A7 

Kliknij przycisk Close (Rysunek A7 opcja 1). 

 

Rysunek A8 

Upewnij się, że przesłany obrazek jest zaznaczony i kliknij przycisk Insert (Rysunek 

A8 opcja 2). 
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Rysunek A9 

Zaznacz i skopiuj do schowka (Ctrl + C) adres url obrazka - całą zawartość pola 

Źródło (Rysunek A9 opcja 1) i kliknij Anuluj (Rysunek A9 opcja 2).  
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Sprawdzone aplikacje, dzięki którym zwiększysz swoją 
sprzedaż 

 

Chcesz by Twój sklep był jeszcze bardziej przyjazny dla klienta? Wyposaż go w aplikacje 

ShopGadget.pl. Aplikacje są to niewielkie programy rozbudowujące system e-commerce o 

dodatkowe funkcjonalności. Ich zadaniem jest wprowadzenie konkretnych interakcji między 

sklepem a klientem, co w końcowym efekcie powoduje wzrost sprzedaży.   

 

Nasza aplikacja Kategorie Obrazkowe zajęła pierwsze miejsce w konkursie na 

najlepszą aplikację dla e-sklepu, organizowanym w 2016 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Właścicielem marki ShopGadget jest WebCoders.eu Sp. z o.o. 

Właścicielem marki eSklep jest Home.pl S.A. 

 

Instrukcja obsługi aplikacji 

Wszelkie prawa zastrzeżone – 2020 – WebCoders.eu Sp. z o.o. 

 

https://www.shopgadget.pl/kategorie-obrazkowe-esklep-home

