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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.

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
Infinity Pro. 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 również nasze aplikacje 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.
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Wstęp
Szablon Infinity PRO jest oparty o standardowy szablon RWD Shoper dla lepszej
kompatybilności. Możliwość ustawiania i konfiguracji modułów na poszczególnych stronach
sklepu jest taka sama jak w standardowym szablonie rwd Shopera dlatego przy konfiguracji
należy korzystać w pierwszej kolejności z instrukcji obsługi udostępnianych przez
producenta Shoper.
Poniższa instrukcja objaśnia charakterystyczne dla Infinity Pro funkcje, które nie są dostępne
w standardowym szablonie RWD Shoper lub zmieniają ich działanie.
Aktualne informacje o szablonie znajdziesz na www.shopgadget.pl
Problemy dot. działania szablonu należy zgłaszać logując się do Panelu Klienta. W zakładce
Moja półka, kliknij przycisk Pomoc przy szablonie. Szczegóły w sekcji Pomoc techniczna.
Do edycji zawartości w szablonie wymagana jest znajomość podstawowych funkcji
zarządzania treścią. Zanim przejdziesz dalej zapoznaj się z poniższymi samouczkami:
https://www.shoper.pl/help/sekcja/konfiguracja/konfiguracja-wyglad/
https://www.shoper.pl/help/artykul/jak-zarzadzac-modulami/
https://www.shoper.pl/help/artykul/poziome-menu-kategorii/
https://www.shoper.pl/help/artykul/jak-dodac-link-do-stopki/
https://www.shoper.pl/help/artykul/edytor-stylu-aktywny-styl-graficzny/
https://www.shopgadget.pl/public/assets/pomoc/Instrukcja-wgrywanie-obrazow-dosklepu.pdf

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. Microsoft zaleca stosowanie przeglądarki
Edge.
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Menu kurtynowe (Power Menu)
Funkcjonowanie
Szablon Infinity PRO wprowadza nowy format wyświetlania kategorii w menu głównym. Za
jego pomocą generowana jest kurtyna która zawiera:
•

kategorie wszystkich poziomów,

•

pięć produktów,

•

linki do nowości oraz promocji ,

•

jeśli posiadasz aplikację Kategorie obrazkowe, możesz wyświetlić obrazek
przypisany do kategorii.

Wysokość kutyny jest dopasowana automatycznie do jej zawartości przy czym standardowo
nie przekracza 90% wysokości obszaru pomiędzy dolną krawędzią nagłówka a dolną
krawędzią ekranu.
•

Obszar kategorii pierwszego poziomu – wyświetlane tutaj linki układane są pionowo.

Jeśli ich ilość wykracza poza wysokość kutyny wówczas w strefie pojawia się pasek
przewijania (scrollbar). Najazd na poszczególne kategorie powoduje przeładowanie treści w
pozostałych obszarach.
•

Obszar kategorii kolejnych poziomów – w tym miejscu znajdują się pozostałe

podkategorie. Ikony plusów otwierają nową warstwę wewnątrz obszaru w której zawarte są
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pozostałe podkategorie. Ilość warstw jest nieograniczona dzięki czemu użytkownik ma
dostęp do całego drzewa kategorii. Każda warstwa zawiera pasek przewijania (scrollbar)
zapewniając dostęp do wszystkich opcji nawet jeśli jest ich bardzo dużo.
•

Obszar produktów – może zawierać maksymalnie 5 produktów o najwyższym

priorytecie ze wskazanej kategorii pierwszego poziomu. Funkcjonalność oparta o FrontApi
Shopera.
•

Obszar linków – zawiera linki do promocji i nowości zaznaczonej kategorii

pierwszego poziomu oraz link do kategorii z informacją o ilości produktów. Linki promocji i
nowości są wyświetlane niezależnie od tego czy kategoria faktycznie posiada produkty w
promocji/nowości z powodu ograniczeń technicznych. Funkcjonalność oparta o
standardowe filtrowanie Shopera.
•

Obszar kategorii obrazkowych – jeśli posiadasz aplikację Kategorie obrazkowe to w

tym miejscu pokaże się obraz odpowiadający wskazanej kategorii pierwszego poziomu. Jest
to opcja dodatkowa bez której pozostałe funkcjonalności kurtyny są dostępne.
Tło znajdujące się w prawym dolnym rogu kurtyny można wymienić poprzez zmianę pliku
menu_bg_br.jpg który jest dostępny w zakładce „Pliki graficzne” w edycji stylu. Wymieniając
plik nie usuwaj go – przejdź do jego edycji a następnie w polu „Nowy obraz” wybierz własną
grafikę z dysku swojego komputera. Jeżeli tło graficzne kurtyny nie jest Ci potrzebne to w
polu „Nowy obraz” załaduj grafikę o wymiarach 1x1px w białym kolorze.
Kurtyna może być wygenerowana dla kategorii głównej lub dla opcji „Wszystkie kategorie”:
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Promocje i nowości
Jeżeli do zawartości menu zostanie dodany link nowości i/lub promocji

oraz w sklepie znajdują się odpowiadające im produkty to do opcji „Nowości” i/lub
„Promocje” na froncie zostaną doładowane 4 pierwsze produkty z odpowiadającej im listy w
formie kurtyny.
Funkcjonalność oparta jest o Front Api Shoper.

Producenci
Szablon umożliwia skonfigurowanie kurtyny zawierającej linki do Producentów
zdefiniowanych w Twoim sklepie. Aby to zrobić należy:
1. W galerii stylów Twojego sklepu przejdź do edycji Infinity Pro.
2. W zakładce Moduły wstaw do każdego z używanych układów moduł Producenci.
Umieść go w strefie która nie jest pusta. Najlepiej na dole środkowej kolumny.

3. Zapisz zmiany.

4. Następnie przejdź do ustawień Wygląd i treści / Linki w nagłówku i stopce /
Nagłówek
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5. W polu Wybierz link ustaw opcję Link wewnętrzny która wyświetli dodatkowe opcje.
6. W polu Nazwa wpisz dowolną frazę, np. Producenci, Nasze marki lub coś podobnego.
7. W polu Adres wpisz #box_producers.
8. Kliknij Dodaj link. Położenie nowej opcji możesz zmienić metodą drag-and-drop.
9. Przejdź na stronę swojego sklepu aby zobaczyć zmiany. Przykładowa kurtyna
producentów powinna wyglądać jak na poniższym obrazku:

Położenie zawartości modułu „Producenci” w sklepie jest wymuszone na stałe miejsce w
kurtynie menu głównego. Oznacza to że położenie modułu w konfiguracji widoków w panelu
administracyjnym nie ma znaczenia.

Tryb Nocny (Ciemny)
Funkcjonalność trybu nocnego jest usprawnieniem mającym na celu ułatwić przeglądanie
oferty sklepu w ciemnym otoczeniu. Włączenie Trybu nocnego spowoduje że sklep zostanie
wyświetlony w alternatywnej wersji kolorystycznej która generuje znacznie mniejsze
promieniowanie światła. Dominujące białe tła i jasne odcienie zostaną zamienione na niemal
czarny odcień brązu. Poprzez nadane odcieni brązu zredukowana została emisja światła
niebieskiego która również wpływa na zmęczenie oczu. Kolor główny oraz kolor linków
zostaną natomiast zachowane.
Sterowanie widocznością trybu nocnego odbywa się za pomocą dedykowanego modułu
który możesz spersonalizować za pomocą kreatora dostępnego w panelu klienta
ShopGadget.pl. Szczegóły w sekcji Moduły specjalne (Kreator modułów).
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UWAGA: rozwiązania (np. modyfikacje, aplikacje, integracje) które nie są naszego autorstwa
mogą być niekompatybilne z trybem nocnym szablonu Infinity PRO. Z powodu mnogości
rozwiązań dostępnych na rynku oraz indywidualnych potrzeb właścicieli sklepów nie jest
możliwe opracowanie reguł dot. Trybu nocnego.
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Zmiany w standardowych elementach Shoper
Waluty i języki
Położenie modułów „Waluty” i „Języki” w sklepie jest wymuszone na stałe miejsce w
nagłówku szablonu. Oznacza to że ich położenie w konfiguracji widoków nie ma znaczenia
ponieważ zawsze zostaną wyświetlone w prawym górnym rogu nagłówka.
Prezentacja opcji będzie zgodna z ustawieniami modułów.
Dla optymalnego działania szablonu, zalecamy umieszczać je jako ostatnie moduły w
kolumnie środkowej.
Zapisując ustawienia widoków upewnij się że moduły są umieszczone w „Układzie
podstawowym” oraz w pozostałych, układach które są używane w skórce. W przeciwnym
wypadku, nie wyświetlą się na wszystkich ekranach.

Moduł menu
Zachowanie modułu jest zmienione w stosunku do oryginału. Wskazując kategorię kursorem
dynamicznie doładowywane są jej aktywne podkategorie tworząc kolejną kolumnę
wyświetlaną w kierunku treści. Moduł wyświetla kategorie z maksymalnie 12 stopniowym
zagnieżdżeniem.

Strona 11 z 34

Moduł zmienia zachowanie na urządzeniach mobilnych. Kategorie są rozwijane w dół
podobnie jak w menu głównym.

Moduł producenci
Zawartość modułu producenci jest używana w menu kurtynowym. Nie ma możliwości użycia
go w standardowy sposób. Sposób konfiguracji sprawdź w rozdziale Menu kurtynowe

(Power menu) / Producenci.

Moduł login
Położenie standardowego modułu logowania zostało wymuszone tak aby formularz
logowania pojawiał się tylko w nagłówku po najechaniu na opcję „Zaloguj”. Oznacza to że
umiejscowienie go w konfiguracji widoków nie ma znaczenia.
Dla optymalnego działania szablonu, zalecamy umieszczać go jako ostatni moduł w
kolumnie środkowej.
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Aby skorzystać z tej funkcjonalności należy:
1.

Przejść do edycji modułów stylu graficznego

2.

We wszystkich zaznaczonych typach widoków (Układ podstawowy, Strona główna,

Lista produktów, Szczegóły produktu, Koszyk, Blog) umieścić moduł „Login” w dolnej części
środkowej kolumny i zapisać zmiany.
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Gadżety i Kreatory Gadżetów
Niektóre Gadżety bazują na standardowej funkcjonalności "Moduł użytkownika" w Shoper
gdzie należy umieścić statyczny kod HTML o określonej strukturze oraz odpowiednie HTML
ID. W szablonie Infinity PRO 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 Infinity Pro.
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 –
załącznik A do instrukcji.

Zakładki modułowe
Do wprowadzania zmian w tym gadżecie użyj Kreatora Gadżetów.
Moduł pozwalający na przełączanie między standardowymi modułami produktowymi. Dzięki
niemu prezentacja poszczególnych ofert staje się bardziej kompaktowa. W domyślnej formie
moduł pozwala na przełączanie między Promocjami, Nowościami a Bestsellerami.
Do działania modułu konieczne jest aby w konfiguracji obok zakładek były również aktywne
standardowe moduły Promocji, nowości oraz Bestsellerów.

Siatka banerów 3D (Kafelki 3D)
Do wprowadzania zmian w tym gadżecie użyj Kreatora Gadżetów.
Moduł wyświetlający 4 banery w układzie siatki z efektem 3D imitującym obracane pudełka.
Za jego pomocą można w efektowny sposób zaprezentować np. wybrane kategorie, ofertę
sezonową lub nową kolekcję. Możesz dodać do swojego stylu kilka tego typu modułów.
Poniższy schemat poglądowy układu ułatwi Ci dobranie wielkości poszczególnych banerów:

Powyższe wymiary zapewnią poprawne wyświetlanie w oknach o maksymalnej szerokości
1920px (FullHD).
Grafiki osadzane w module zalecamy zoptymalizować (odchudzić), np. darmowym
narzędziem tinypng.com.

Informacja w nagłówku
Do wprowadzania zmian w tym gadżecie użyj Kreatora Gadżetów.
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Moduł rozszerzający nagłówek o podstawowe dane kontaktowe. Wpisany telefon oraz email
są klikalne.
Moduł powinien znaleźć się we wszystkich aktywnych typach układu w dolnej części
kolumny środkowej.

Informacja w stopce
Do wprowadzania zmian w tym gadżecie użyj Kreatora Gadżetów.
Moduł rozszerzający zawartość stopki o dodatkową kolumnę danych kontaktowych. Za jego
pomocą możesz wyświetlić sekcję zawierającą nagłówek, krótki tekst, telefon kontaktowy
oraz e-mail.
Moduł powinien znaleźć się we wszystkich aktywnych typach układu w dolnej części
kolumny środkowej.

Pełnoekranowy baner pod stopką
Do wprowadzania zmian w tym gadżecie użyj Kreatora Gadżetów.
Moduł wyświetlający baner z efektem parallax z możliwością linkowania. Za jego pomocą
możesz efektownie zaprezentować baner reklamowy i przekierować użytkownika na
wybraną podstronę. Minimalne wymiary grafiki to ok 1920x1280px. Grafikę zalecamy
zoptymalizować (odchudzić), np. darmowym narzędziem tinypng.com.
Główna treść banera (główny przekaz) powinna być skupiona w centrum obrazka gdyż przy
mniejszych rozdzielczościach / na urządzeniach mobilnych baner jest kadrowany względem
środka.

Mobilny widget karty produktu
Moduł pozwala na wyświetlenie belki przyklejonej do dolnej krawędzi ekranu która zawiera
nazwę produktu, cenę, przycisk do koszyka oraz przycisk kierujący do wyboru wariantów.
Zadaniem modułu jest ułatwienie dokonania zakupu na urządzeniu mobilnym poprzez stałą
widoczność przycisku „Do koszyka”. Moduł jest widoczny poniżej 768px szerokości okna.
Cena jest odświeżana razem ze zmianą wariantów.
Jest to jedyny gadżet, który nie posiada swojego kreatora.
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Tryb ciemny/nocny
Do wprowadzania zmian w tym gadżecie użyj Kreatora Gadżetów.
Moduł przeznaczony do prezentacji przełącznika włączającego/wyłączającego Tryb nocny.
Za jego pomocą możesz ustawić ikony oraz etykietę przycisku. Położenie przełącznika jest
wymuszone tak aby zawsze był zlokalizowany w nagłówku dlatego położenie modułu po
stronie panelu administracyjnego nie ma znaczenia. Zalecamy aby moduł był umieszczany w
dolnej części środkowej kolumny.
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Skrócony opis kategorii
Do wprowadzania zmian w tym gadżecie użyj Kreatora Gadżetów.
Szablon w połączeniu z dedykowanym kreatorem daje możliwość stworzenia opisu kategorii,
który zostanie podzielony na część, która jest widoczna od razu po załadowaniu strony, oraz
dodatkową która zostanie wyświetlona po wciśnięciu przycisku "Czytaj więcej".
Stworzoną zawartość możesz wykorzystać w górnym i/lub dolnym opisie kategorii.

Szybki podgląd na liście produktów
Szablon zawiera funkcjonalność pozwalającą na wyświetlenie szczegółowych informacji na
temat produktu po wskazaniu go kursorem. Okno które zostanie wyświetlone zawiera:
•

rotującą galerię produktu (domyślnie do 5 pierwszych zdjęć)

•

stan dostępności i wysyłki

•

kod produktu oraz ean

•

nazwę producenta

•

ocenę

•

atrybuty

•

warianty

•

skrócony opis

Dodatkowe informacje wyświetlą się tylko dla produktów na liście kategorii oraz produktów
Polecanych na stronie głównej. W modułach oraz aplikacjach funkcjonalność jest
niedostępna.
Dla poprawnego działania tej funkcjonalności wymagana jest poprawne działanie Front API
Shoper.

Wybór ilości produktu przy dodawaniu do koszyka
Szablon automatycznie wyświetla pole ilości w miniaturze produktu na listach i
standardowych modułach. Pozwala to na dodanie więcej niż jednej sztuki do koszyka.
Dodatkowo przy polu na listach produktów oraz na karcie produktu widoczne są przyciski
plus i minus ułatwiające wybór ilości.
UWAGA: funkcjonalność dostępna jest tylko dla produktów które nie posiadają wariantów
ponieważ system Shoper wymusza przejście na kartę produktu jeśli produkt ma warianty
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(magazynowe lub bez magazynu). Powoduje to że ponownie trzeba wybrać ilość dlatego
wyświetlenie pola ilości na liście takich produktów jest bezzasadne.

Blokowanie kopiowania treści
Szablon posiada funkcjonalność, która blokuje możliwość skopiowania treści z Twojego
sklepu. Przy próbie kopiowania, do schowka standardowo zapisywana jest domena Twojego
sklepu. Elementy sklepu dla których funkcjonalność jest aktywna to:
•

nazwy produktów,

•

treści zamieszczone przez edytor WYSIWYG (w tym opisy produktów i artykuły),

•

nazwy artykułów.

Blokowanie treści nie obejmuje aplikacji z Shoper App Store które nie są produktami
ShopGadget.pl.

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.
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Enhancement Apps™ (EA) – rozszerzenia aplikacji App Store
Technologia Enhancement Apps umożliwia łączenie naszych szablonów oraz naszych
aplikacji. Łącząc szablon Infinity PRO oraz poniższe aplikacje otrzymujesz nowe bonusowe
funkcjonalności.

Powiązanie w koszyku
Szablon umożliwia wyświetlenie aplikacji w niestandardowym miejscu na ekranie koszyka tj.
poniżej listy zakupów. Aby to osiągnąć wykonaj poniższe kroki:
1.

Przejdź do konfiguracji Powiązanych w koszyku "Aplikacje → Moje aplikacje".

2.

W polu "Html ID modułu" wpisz "box_wce_basketrelated-ext" i zapisz zmiany.

3.

Przejdź do edycji układu modułów w stylu Infinity PRO (prawdopodobnie Twój
aktywny styl graficzny).

4.

Dodaj nowy "Moduł użytkownika".

5.

W polu "Tytuł" wpisz dowolny tekst.

6.

Pole "Obramowanie" zaznacz na "Tak".

7.

W pole "HTML ID" wpisz "box_wce_basketrelated-ext" i kliknij "Zapisz i wróć do
listy".

8.

Następnie przejdź do układu koszyka i z dostępnych modułów wyciągnij nowo
utworzony moduł do dolnej części środkowej kolumny.

9.

Zapisz zmiany

Inni kupili również
Szablon umożliwia wyświetlenie aplikacji w niestandardowym miejscu na ekranie karty
produktu tj. poniżej zdjęcia głównego. Aby to osiągnąć wykonaj poniższe kroki:
1.

Przejdź do konfiguracji Inni kupili również "Aplikacje → Moje aplikacje".

2.

W polu "Html ID modułu" wpisz "box_wce_otherbought-ext" i zapisz zmiany.

3.

Przejdź do edycji układu modułów w stylu Infinity PRO (prawdopodobnie Twój
aktywny styl graficzny).

4.

Dodaj nowy "Moduł użytkownika".

5.

W polu "Tytuł" wpisz dowolny tekst.

6.

Pole "Obramowanie" zaznacz na "Tak".

7.

W pole "HTML ID" wpisz "box_wce_otherbought-ext" i kliknij "Zapisz i wróć do
listy".
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8.

Następnie przejdź do układu karty produktu i z dostępnych modułów wyciągnij
nowo utworzony moduł do dolnej części środkowej kolumny.

9.

Zapisz zmiany

Sugestie wyszukiwarki
Aktywowanie aplikacji sprawia że po kliknięciu w pole wyszukiwarki nagłówka jest ono
rozciągane na cały nagłówek. W połączeniu z kurtynowym wyświetlaniem podpowiedzi daje
to efektowny i przejrzysty układ.

Kategorie obrazkowe
Aktywowanie aplikacji rozszerza działanie szablonu o dodanie obrazu przypisanego do
kategorii w module menu oraz w kurtynie menu głównego.
Dodatkowo dostępna jest nowa forma wyświetlania kategorii w formie modułu. Jeżeli
kategoria posiada swoje podkategorie to kafel który ją reprezentuje będzie wyświetlał zdjęcie
oraz widoczną listę podkategorii w układzie poziomym, jak na rysunku poniżej:

Aby aktywować alternatywny wygląd modułu Kategorii obrazkowych należy:
1.

Przejść do ustawień aplikacji Kategorie obrazkowe

2.

Pole Maksymalna ilość kolumn ustawić na określone przez styl graficzny.

3.

Zapisać zmiany
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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
Infinity Pro:
•

Tło stopki, tło menu głównego
Ustawienie Shoper „Kolor tła”:

•

Kolor przycisków, akcenty, podświetlenia
Ustawienie Shoper „Kolor główny”:

•

#0090D9

Kolor tekstu, menu
Ustawienie Shoper „Kolor fontów”:

•

#29231C

#111111

Kolor podświetlenia odnośników
Ustawienie Shoper „Kolor linków”:

#00d92b

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

Wymiary loga
Obszar zarezerwowany na logo w nagłówku może mieć maksymalnie 170x170px.
Załadowana grafika do szablonu, będzie przeskalowana z zachowaniem proporcji.
Kontener zdjęcia produktu w trybie galerii
W szablonie zastosowano w pełni skalowane kontenery na zdjęcia produktu w trybie galerii
oraz dla zdjęcia głównego na karcie produktu. Kontenery te niezależnie od szerokości okna
zawsze będą kwadratowe.

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).
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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.
Wszystkie grafiki w tym samym (w jednym) 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
Pamięć cache szablonu
Szablon Infinity PRO zawiera swoje mechanizmy cache, które pozwalają na zapis danych
które są pobierane za pomocą FrontApi. Jest to usprawnienie mające na celu zredukowanie
ilości zapytań do serwera podczas przeglądania sklepu. Dzięki temu mechanizmowi
zapytania FrontApi wykonywane są tylko raz podczas poruszania się użytkownika po Twoim
sklepie co w efekcie przyspieszenia ładowania stron sklepu na kolejnych stronach.
W wyniku zastosowania tego mechanizmu zmiany wprowadzone po stronie panelu
administracyjnego nie są od razu widoczne na stronie sklepu. Szablon od momentu
wykonania zapytania przez 2 godziny przechowuje pobrane informacje po stronie
przeglądarki klienta sklepu.
Jeśli chcesz zweryfikować wyświetlanie funkcjonalności opartych o FrontApi bezpośrednio
po dokonaniu zmian w panelu administracyjnym wyczyść ciasteczka w swojej przeglądarce
internetowej lub otwórz sklep w oknie prywatnym/incognito.

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 Infinity Pro 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).
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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 selektory 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
Wszelkie prawa zastrzeżone – 2021 – WebCoders.eu Sp. z o.o.
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