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Ten szablon ma Asystę Techniczną 

Asysta to szereg usług dodatkowych, które mają na celu zapewnić prawidłowe działanie 

Twojego sklepu przez cały rok. W ramach Asysty Technicznej otrzymujesz:  

• aktualizacje szablonu z dostosowaniami do ukazujących się nowych wersji Shoper,  

• dostęp do Pomocy Technicznej  

• dostęp do Kreatora Gadżetów  

Asystę na szablon otrzymujesz w ramach zakupu tego szablonu. Asysta jest ważna cały rok 

z możliwością jej przedłużenia na kolejne lata. 

 

Korzystaj z Kreatora Gadżetów 

Kreator jest to narzędzie CMS służące do szybkiego i łatwego konfigurowania gadżetów 

szablonu takich jak np. siatka banerów czy informacje w nagłówku. Dzięki niemu, na 

podstawie własnych preferencji, wygenerujesz kod HTML, który wystarczy skopiować i 

wkleić do modułu w sklepie. To rozwiązanie znacząco ułatwia i przyspiesza personalizację 

sklepu. 

 

Aktualizuj swój szablon 

Niektóre funkcjonalności szablonu pojawiają się od konkretnych jego wersji. Upewnij się, że 

w sklepie masz najnowszą (najwyższą) wersję aby móc w pełni wykorzystać potencjał 

szablonu Umbrella. Numer wersji szablonu sprawdzisz na stronie głównej swojego sklepu 

wskazując kursorem na „Styl graficzny ShopGadget.pl”. Wyświetli się informacja o nazwie 

szablonu i jego wersji. Brak takiej informacji oznacza wersję 1.x.  

Jeśli jest taka potrzeba zleć bezpłatną aktualizację Twojego szablonu w Panelu Klienta 

ShopGadget.pl. 

 

Zobacz inne aplikacje i szablony graficzne do Shoper® 

Już ponad 3000 właścicieli sklepów Shoper® przekonało się o skuteczności naszych 

rozwiązań. Jesteśmy od 2009 roku największym Autoryzowanym Resellerem Premium 

Shoper® oraz producentem aplikacji i szablonów graficznych.  

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

http://www.shopgadget.pl/
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Wstęp 

Szablon Umbrella jest oparty o standardowy szablon RWD Shoper dla lepszej 

kompatybilności. Możliwość ustawiania i konfiguracji modułów na poszczególnych stronach 

sklepu jest standardowa i przy ich konfiguracji należy korzystać z instrukcji obsługi 

dostępnych na stronie producenta Shoper. Poniższa instrukcja objaśnia charakterystyczne 

dla Umbrella funkcje, które nie są dostępne w standardowym szablonie RWD Shoper lub 

zmieniają ich działanie. 

Aktualne informacje o szablonie znajdziesz na www.shopgadget.pl 

Problemy z działaniem szablonu możesz zgłosić logując się do Panelu Klienta. W zakładce 

Moja półka, kliknij przycisk Pomoc przy szablonie. 

Do edycji zawartości w szablonie wymagana jest znajomość podstawowych funkcji 

zarządzania treścią. Zanim przejdziesz dalej zapoznaj się z poniższymi samouczkami: 

www.shoper.pl/help/sekcja/konfguracja/konfguracja-wyglad/ 

UWAGA: Szablon nie posiada wsparcia dla przeglądarki Microsoft Internet Explorer 

ponieważ jest on przestarzałą przeglądarką nieobsługującą najnowszych standardów i nie 

jest wspierany już przez samą firmę Microsoft Corp. 

  

http://www.shoper.pl/help/sekcja/konfguracja/konfguracja-wyglad/
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Warstwa Umbrella 

Szablon posiada autorski mechanizm generowania warstw które nakładane są na zawartość 

sklepu. Za ich pomocą można wyświetlić standardowe elementy skórki w niekonwencjonalny 

sposób zwiększając przy tym ich przejrzystość oraz atrakcyjność. 

Warstwy posłużyły również do zbudowania menu mobilnego wzbogaconego o dodatkowe 

elementy.  

Elementy wyświetlane za pomocą warstwy Umbrella: 

Koszyk w nagłówku 

Jeżeli do koszyka zostanie dodany produkt, wówczas aktywuje to ikonę w nagłówku i  

oznaczy ja liczbą dodanych produktów. Kliknięcie w ikonę spowoduje wyświetlenie warstwy z 

listą zakupów. Zdjęcia asortymentu będą większe niż w standardzie a produkty będą ułożone 

wierszami. 

 

Wyszukiwarka 

Jeżeli okno przeglądarki jest węższe niż 980px to formularz wyszukiwania zostanie 

wyświetlony w warstwie. W przeciwnym wypadku formularz wyświetlany jest w miejscu ikony 

w nagłówku. 
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Logowanie 

Warstwa logowania może wyświetlić bezpośrednio formularz jeśli w konfiguracji widoków 

zostanie użyty moduł „Logowanie”. Moduł musi być aktywny we wszystkich aktywnych 

typach ekranów aby zachować spójność wyświetlania. 

 

W przypadku jego braku warstwa wyświetli standardowe linki logowania i rejestracji. 

Jeśli użytkownik zostanie zalogowany to moduł zostanie rozszerzony w ramach 

funkcjonalności naszego szablonu. Po za linkiem „Moje konto” oraz „wyloguj” użytkownik 

zobaczy „edytuj profil”, „zmień hasło”, „edytuj adresy”. 

Umiejscowienie modułu Logowania jest zarządzane przez szablon. Nie ma możliwości 

zmiany umiejscowienia modułu w konfiguracji wyglądu sklepu. 
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Waluty/Języki 

Jeśli w konfiguracji ekranu zostanie użyty moduł „Waluty” i/lub „Języki” to w nagłówku 

pojawią się odpowiadające im ikony. Ich zawartość będzie zmieniana na podstawie 

bieżących ustawień. 

Moduł musi być aktywny we wszystkich aktywnych typach ekranów aby zachować spójność 

wyświetlania. 

Darmowa dostawa 

Standardowy moduł Darmowej dostawy został połączony z funkcjonalnością koszyka w 

nagłówku. Szablon wyświetla informacje generowane przez ten moduł w podglądzie koszyka 

i na pierwszej stronie koszyka. 

 

Aby informacja została umieszczona w warstwie należy aktywować moduł „Darmowa 

dostawa” w konfiguracji ekranów. 

Umiejscowienie modułu Darmowa dostawa jest zarządzane przez szablon. Nie ma 

możliwości zmiany umiejscowienia modułu w konfiguracji wyglądu sklepu. 
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Zmiany w standardowych elementach Shoper 

Menu kurtynowe 

Menu kurtynowe jest nakładką na zawartość menu głównego które można skonfigurować za 

pomocą standardowych funkcjonalności Shoper. 

Kategorie prezentowane w kurtynie są ułożone w formie kolumn o maksymalnie 3 stopniu 

zagnieżdżenia. W wersji standardowej szablonu, 3 poziom jest wyrównywany do 3 

widocznych opcji a jeśli znajduje się w nim więcej kategorii wówczas zostaje wyświetlony 

przycisk „więcej”. 

Jeżeli zawartość kurtyny jest mocno rozbudowana i nie mieści się w oknie widoczności 

wtedy zostaje wyświetlony scrollbar umożliwiający przewijanie. 

 

 

Moduł menu 

Szablon rozszerza standardową funkcjonalność modułu o wyświetlenie podkategorii. Po 

najechaniu na nazwę kategorii zostanie wyświetlona lista jej podkategorii w kierunku 

kolumny środkowej. Dla optymalnej prezentacji treści, przy rozdzielczości powyżej 980px 

szerokości okna przeglądarki, ukryto kategorie umieszczone głębiej niż 10 poziom 

zagnieżdżenia. Podkategorie powyżej czwartego poziomu rozkładane są na 3 kolumnach 

widocznych poniżej, odbijając je z powrotem w kierunku modułu tak aby nie wykraczały po 

za układ stylu. 
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Poniżej 980px szerokości okna przeglądarki (widok mobilny) kategorie są rozsuwane w dół 

bez ograniczenia zagnieżdżenia.  
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Dodatkowe rozszerzenia przez Front API 

Dla poprawnego działania poniższych funkcjonalności wymagana jest poprawna obsługa 

Front API Shoper. 

Promocje i Nowości w menu głównym 

Jeżeli do zawartości menu zostanie dodany link nowości i/lub promocji 

oraz w sklepie znajdują się odpowiadające im produkty to funkcjonalność menu zostanie 

zwiększona o ich wyświetlanie. Do opcji „Nowości” i/lub „Promocje” na froncie zostaną 

doładowane 4 pierwsze produkty z odpowiadającej im listy. 



  Strona 12 z 30  
 

 

 

Kontakt w nagłówku 

Szablon domyślnie umieszcza numer telefonu oraz adres email obok logotypu w nagłówku. 

Elementy generowane są na podstawie informacji ustawionych w sekcji „Dane firmy” 

ustawień podstawowych. Telefon oraz email są klikalne. 

Kontakt w stopce 

Stopka, podobnie jak nagłówek, jest rozszerzona o sekcję informacji kontaktowych i są one 

generowane również na podstawie danych firmy. Dodatkowo jednak wyświetlana jest nazwa 

firmy oraz adres. 

Karuzela zdjęć w kafelku produktu 

W momencie najechania kursorem na kafelek doładowywane są zdjęcia galerii produktu i 

zaczynają się automatycznie zmieniać się co ok. 3sek do momentu opuszczenia kafelka 

przez kursor. Funkcjonalność ta jest zaimplementowana na liście produktów (w obu 

trybach)oraz w standardowych modułach produktowych Shoper: Promocje, Nowości, 

Bestsellery, Produkt dnia, ostatnio oglądane. 
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Gadżety i Kreatory Gadżetów 

Gadżety bazują na standardowej funkcjonalności "Moduł użytkownika" w Shoper gdzie 

należy umieścić statyczny kod HTML o określonej strukturze oraz odpowiednie HTML ID. W 

szablonie Umbrella oba te elementy można uzyskać poprzez "Kreator Gadżetów". 

 

Za jego pomocą w prosty sposób można wygenerować spersonalizowaną treść. Aby 

skorzystać z kreatora należy: 

    1. Zalogować się na swoje konto w serwisie ShopGadget.pl. 

    2. Przejść do "Moja półka". 

    3. Na liście odnaleźć zakupiony szablon Umbrella. 

    4. Skorzystać z opcji "Kreator Gadżetów". 

Instrukcja dot. osadzenia wygenerowanej zawartości dostępna jest w poszczególnych 

kreatorach. 

UWAGA: Kreator gadżetów dostępny jest jedynie dla szablonu z aktywną Asystą techniczną. 

Jeżeli nie masz już dostępu do kreatorów możesz edytować zawartość modułów 

bezpośrednio poprzez panel administracyjny swojego sklepu. W tej sytuacji wprowadzenie 

zmian polega na edycji kodu HTML dlatego wymagana jest podstawowa znajomość tego 

języka. 
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UWAGA: część modułów wymaga podania adresu URL do grafik. Jeśli nie wiesz w jaki 

sposób uzyskać te adresy skorzystaj z instrukcji dot. wgrywania obrazka do sklepu. 

Strefy pełnoekranowe 

Moduł umożliwia efektowną prezentację krótkich treści na tle z efektem parallax . Po stronie 

sklepu poszczególne elementy są nałożone na siebie tworząc kompozycję wyśrodkowaną w 

pionie i poziomie. Najniżej znajduje się tło które można wymienić wg instrukcji „Wymiana 

zdjęć”. Następnie nakładany jest delikatny efekt przyciemnienia w postaci transparentnego 

gradientu radialnego. Zabieg ten ma na celu zachowanie widoczności białego tekstu który 

jest na pierwszym planie. 

Zalecane wymiary baneru dla tego modułu to 1920x1200px. 

Specyfika modułu wymaga aby grafika wypełniała cały jego obszar który przyjmuje wymiary 

okna przeglądarki. Aby to osiągnąć załadowana grafika jest kadrowana lub rozciągana 

względem centrum modułu tak aby przykryć cały obszar. Z tego powodu zalecamy aby tzw. 

sedno obrazu skupiało się w jego centrum ponieważ zewnętrzne obszary mogą być 

niewidoczne. 

Strefa może być powielana, ale wartość „html ID” musi być unikalna dla poprawnej walidacji 

html. 

Kafelki 

Do wprowadzania zmian w tym module użyj Kreatora Modułów. 

Moduł umożliwia wyświetlenie 3 klikalnych banerów wraz z podpisami które są generowane 

na podstawie atrybutów title linku oraz alt obrazka. 

Zalecane wymiary dla banerów to 470x940px (o orientacji horyzontalnej) oraz 470x470px 

(kwadratowe). 

Moduł może być powielany dlatego można z niego zbudować siatkę o dowolnej wysokości. 

Sposób powielania jest analogiczny jak w przypadku pełnoekranowej strefy. 

Informacja o sklepie 

Do wprowadzania zmian w tym module użyj Kreatora Modułów. 

Jest to prosty moduł informacyjny. Można w nim zamieścić dowolną treść. Nie zalecamy 

umieszczać zbyt dużej ilości tekstu, dużych obrazków oraz tabelek. 

Jako jedyny z modułów powinien mieć włączone obramowanie. 

https://www.shopgadget.pl/public/assets/pomoc/Instrukcja-wgrywanie-obrazow-do-sklepu.pdf
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Mapa Google 

Do wprowadzania zmian w tym module użyj Kreatora Modułów. 

Moduł przystosowany do wyświetlania mapy Google. Konfigurując go należy pamiętać aby 

pole „typ treści” ustawić na „tekst”. W pole tekstowe należy wkleić kod wygenerowanej mapy. 

Jak wygenerować mapę google? 

Baner Wideo 

Do wprowadzania zmian w tym gadżecie użyj Kreatora Gadżetów. 

Baner Wideo to element w którym materiał filmowy stanowi tło do informacji tekstowej, np. 

przyciągającego uwagę powitania na stronie głównej. Najlepszy efekt osiągniesz 

umieszczając go w strefie o pełnej szerokości ekranu. 

Wideo zostanie wyświetlone na urządzeniach typu desktop w przeglądarkach Chrome, 

Firefox i Edge. Na urządzeniach mobilnych lub w innych przypadkach, gdzie wideo nie może 

być załadowane, zostanie wyświetlony zastępczy obrazek. 

https://support.google.com/maps/answer/144361?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
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Pozostałe informacje 

Kolory szablonu i czcionki 

Kolory można ustawić korzystając ze standardowego narzędzia Shoper „Edytor stylu”. 

Najważniejsze elementy, których można zmienić kolor i standardowa paleta barw szablonu 

Umbrella: 

• Kolor stopki, nagłówków modułów w kolumnach, generowanie koloru 

linków 

Ustawienie Shoper „Kolor tła”:     #55646d 

• Kolor przycisków, akcenty, podświetlenia w menu mobilnym 

Ustawienie Shoper „Kolor główny”:    #ee881a 

• Kolor tekstu, ikony w nagłówku, menu, nagłówki modułów w środkowej 

kolumnie 

Ustawienie Shoper „Kolor fontów”:    #000000 

• Kolor podświetlenia odnośników 

Ustawienie Shoper „Kolor linków”:   #1993a7 

 

 Inne ustawienia edytora (czcionki, wielkości, etc) nie są brane pod uwagę przez 

 Szablon. 

Logo i favicon 

W szablonie Umbrella został zastosowany mechanizm który może wyświetlać favicon w 

miejscu loga dla małych ekranów gdy spełnione są poniższe warunki: 

• szerokość ekranu jest mniejsza niż 481px; 

• favicon jest załadowany do skórki (domyślna funkcjonalność zarządzania 

stylem w Shoper); 

• grafika faviconu ma rozmiary większe niż 32x32px. 

Jeżeli jeden z powyższych warunków nie będzie spełniony, wówczas będzie wyświetlane 

tylko logo. 

Mechanizm ma na celu zmaksymalizowanie wolnej przestrzeni w mobilnym nagłówku. 
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Dla optymalnej prezentacji zalecamy aby grafika faviconu była kwadratem a jej zawartość 

powinna stanowić skróconą wersję logo (np. sam piktogram). 

Grafika loga domyślnie jest wyświetlana w kontenerze o maksymalnych wymiarach 

200x200px. 

Kontener zdjęcia produktu 

W szablonie zastosowano w pełni skalowane kontenery na zdjęcia produktu: 

• w trybie galerii; 

• dla zdjęcia głównego na karcie produktu; 

• w modułach produktowych (bestsellery, promocje, nowości, produkt dnia, 

ostatnio oglądane, powiązane na karcie produktu); 

• w koszyku nagłówka; 

• w promocjach i nowościach menu głównego. 

Kontenery te niezależnie od szerokości okna zawsze będą kwadratowe. 

Tło szablonu 

Szablon umożliwia wstawienie własnej grafiki w tło sklepu. Domyślnie grafika jest wyrównana 

do górnej krawędzi i wyśrodkowana na białym kolorze. Zalecane wymiary  grafiki dla 

rozdzielczości fullHD to 1920x1080px. Należy przy tym pamiętać że grafika o takich 

rozmiarach będzie przycinana na mniejszych ekranach względem puntu wyśrodkowania. 

Szablon ogranicza możliwość ustawienia tła w nagłówku – standardową funkcję Shoper. 

Slider (suwak) 

W szablonie można umieszczać slidery korzystając ze standardowego modułu „Slider 

(suwak)”. W celu najlepszej prezentacji grafik w sliderze należy posługiwać się poniższymi 

wytycznymi: 

Podczas projektowania grafik do slidera należy przyjąć rozdzielczość ekranu 1920 px 

(najwyższa powszechnie używana rozdzielczość). 

W zależności od tego gdzie slider będzie umiejscowiony na stronie sklepu należy tworzyć 

grafiki o szerokościach opisanych na diagramie poniżej - wartość „max sz.”. Wysokość jest 

dowolna. 
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Wszystkie grafiki w tym samym sliderze muszą mieć taką samą szerokość i taką samą 

wysokość. 

 

 

Przy dodawaniu slidera, w edycji modułu, należy wpisać w polu „Stała wysokość”, wysokość 

przygotowanej grafiki. Następnie gdy dodajemy grafikę do slidera należy umieścić grafikę w 

sekcji „Tło”. 

Jeżeli konieczne jest dodanie grafiki przy użyciu sekcji „Dodaj zdjęcie” wówczas należy 

przygotować drugą pustą (np. całą białą) grafikę o identycznych wymiarach co pierwsza i 

umieścić tą ją w sekcji „Tło”. 
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Optymalizacja i wydajność 

Narzędzia raportujące (Google PageSpeed Insight) 

PageSpeed Insights i inne narzędzia tego typu, pozwalają na wygenerowanie raportu z 

informacjami o szybkości działania i optymalizacji strony. Na wynik ten ma wpływ wiele 

czynników i zależności, takich jak: ilość kategorii, układ i rodzaj treści, ilość i wielkość 

obrazków (produktów, banerów), integracje zewnętrzne i aplikacje, chwilowe obciążenie 

sieci, serwera itp. Jednym z wielu takich czynników jest również szablon – jego kod CSS i 

JS. 

Szablon Umbrella został specjalnie zoptymalizowany pod kątem PSI w ten sposób, aby 

ewentualnie straty w punktacji były jak najmniejsze przy zachowaniu wyglądu i 

funkcjonalności, które oferuje ten szablon. Technicznie niemożliwe jest aby całkowicie 

wyeliminować wpływ szablonu na wynik, a ten będzie inny dla każdego sklepu w którym 

zostanie użyty szablon. Brak określonego wyniku nie jest defektem szablonu. 
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Pomoc Techniczna 

Wszelkie zauważone defekty szablonu zgłaszaj poprzez Centrum Pomocy ShopGadget.pl. 

Aby to zrobić należy: 

1. Zalogować się do Panelu Klienta ShopGadget.pl. 

2. Przejść na Moją półkę. 

3. Na liście zakupionych produktów odnaleźć szablon zakupiony dla sklepu którego 

dotyczy problem. 

4. Skorzystać z opcji Pomoc. 

UWAGA: Centrum Pomocy dostępne jest jedynie dla szablonu z aktywną Asystą 

Techniczną. 

Poprawki, naprawy błędów i inne usprawnienia są wprowadzane na zasadzie kolejnych 

wersji oprogramowania (szablonu). 

https://www.shopgadget.pl/pl/login
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Wprowadzanie dostosowań (modyfikacje) 

Wprowadzanie modyfikacji do szablonu nie jest objęte Pomocą Techniczną. 

Zgłoszenia dotyczące modyfikacji, których nie jesteśmy autorem, nie są obsługiwane 

– zgłoszenia należy kierować do autora tych modyfikacji. Jeśli szablon z modyfikacją 

przestał działać poprawnie w pierwszej kolejności zweryfikuj działanie szablonu bez 

tych modyfikacji.   

Wprowadzenie modyfikacji może spowodować nieprawidłowe działanie szablonu/sklepu. 

Problem może również wystąpić po aktualizacji Shoper i aktualizacji szablonu. Jeśli mimo to 

potrzebujesz modyfikować szablon zapoznaj się informacjami, które pozwolą uniknąć wielu 

potencjalnych problemów: 

• Modyfikacje wykonuj na nieaktywnej kopii szablonu i sprawdzaj w trybie podglądu - w 

ten sposób unikniesz serwowania nieprzyjemnych doświadczeń swoim klientom. 

• Unikaj zmian w oryginalnych plikach szablonu LESS i TPL - Szablon Infinity Pro 

opiera się w znacznej części na oryginalnych plikach LESS i TPL. Zmieniając te pliki 

blokujesz ich automatyczną aktualizację przez system Shoper. W momencie 

podnoszenia wersji systemu Shoper te pliki są pomijane (i stają się niekompatybilne z 

całym systemem). Konieczna będzie ręczna weryfikacja każdego z nich w celu 

zachowania kompatybilności z najnowszą wersją Shoper.  

W przypadku aktualizacji szablonu niektóre (wyszczególnione podczas aktualizacji) 

pliki TPL zostają nadpisane przez szablon, wówczas modyfikacja w tych plikach 

zostanie utracona. 

• Indywidualne zmiany możesz wprowadzać przez USER.CSS i USER.JS - pliki te są 

przeznaczone do wdrażania indywidualnych zmian w szablonie. W ich obrębie można  

bezpiecznie wprowadzać zmiany do wyglądu i zachowania poszczególnych 

elementów sklepu. Pliki te nie są zmieniane przy aktualizacji szablonu i Shoper. 

Należy jednak pamiętać, że stary kod modyfikacji może nie współdziałać z nowszą 

wersją Shoper lub szablonu.  

Zobacz jak dodawać własny kod CSS i JS w Załączniku B do instrukcji. 

 

W ramach Asysty Technicznej mogą zostać wprowadzone drobne dostosowania do 

szablonu – są one objęte Pomocą Techniczną.  
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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 całą zawartość pola Źródło (Rysunek A9 opcja 1) 

i kliknij Anuluj (Rysunek A9 opcja 2). 
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Załącznik B – wprowadzanie własnego kodu CSS i JS 

Skorzystaj z funkcjonalności „Edytor Html/Css”, która jest standardowym mechanizmem 

systemu Shoper.  

Przejdź do edycji stylu graficznego i kliknij w opcję „więcej” która znajduje się po prawej 

stronie na wysokości nazwy stylu. Z listy wybierz „Edytor Html/Css”. 

Rysunek B1 

Po uruchomieniu narzędzia znajdź plik user.css w lewej kolumnie.  

Zmiany w css zalecamy wprowadzać na jego końcu, przeciążając istniejące selek tory stylu. 

Jeżeli w tym pliku znajdują się modyfikacje z błędami składniowymi less to Twoje zmiany nie 

zostaną zapisane. W tej sytuacji należy skontaktować się z autorem modyfikacji w celu 

naniesienia korekt. 

UWAGA: Pamiętaj aby nie usuwać wpisów szablonu – opatrzone komentarzem. Reguły 

@import mają kluczowe znaczenie dla poprawności działania stylu. Ich usunięcie spowoduje 

nieczytelną prezentację sklepu. 
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Rysunek B2 

Aby dodać zmiany w js należy przejść do edycji stylu graficznego i przełączyć na zakładkę 

„Własny skrypt JS”. Zmiany w niej wprowadzone są zapisywane do pliku user.js. Nie usuwaj 

wpisów naszego szablonu. Wszelkie wprowadzane tu zmiany nie są walidowane po kątem 

poprawności składniowej. Niepoprawny kod JavaScript może poważnie ograniczyć 

funkcjonalność sklepu. 

Rysunek B3  
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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 efekcie końcowym, powoduje wzrost sprzedaży.   

 

Nasza aplikacja Kategorie Obrazkowe zajęła pierwsze miejsce w konkursie na 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Właścicielem marki Shoper jest DreamCommerce S.A. 

 

Instrukcja obsługi szablonu 
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