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Instalacja aplikacji
Zaloguj się do panelu administracyjnego swojego sklepu Shoper.

Rys. 1

Kliknij menu Aplikacje.

Rys. 2
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Znajdź na liście aplikację Sugestie wyszukiwarki i kliknij na nią.

Rys. 3

Kliknij przycisk Zainstaluj.

W oknie instalacji aplikacji zostaną wyświetlone informacje o niezbędnych uprawnieniach 
dla aplikacji i regulamin appstore. 

Zaznacz opcję Akceptuję regulamin appstore i kliknij Instaluj.

Rys. 4

Aplikacja została zainstalowana.

Rys. 5
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Rozpoczęcie korzystania z aplikacji
Aplikacja od razu po instalacji zaczyna działać z domyślnymi ustawieniami. 

Wpisz w polu wyszukiwarki w nagłówku sklepu frazę zawierającą min. 3 znaki. 
Wyszukiwarka podpowiada listę produktów, które pasują do wpisywanej przez klienta 
frazy. Podpowiedzi korzystają z silnika (algorytmu) wyszukiwania Shoper.

Rys. 6
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Konfiguracja aplikacji
Aplikacja posiada szereg ustawień, które umożliwiają dostosowanie działania i wyglądu do
własnych potrzeb.

Przejdź do Aplikacje > Moje aplikacje > Sugestie wyszukiwarki.

Kliknij przycisk Konfiguracja.

Rys. 7

Zdjęcie produktu
Aby pokazać lub ukryć zdjęcie produktu użyj opcji Pokaż zdjęcie (rys. 7 opcja 1).

Ilości produktów na liście
Aby zmniejszyć lub zwiększyć ilość podpowiadanych produktów użyj opcji Ilość produktów
(rys. 7 opcja 2).

Cena produktów
Aby pokazać lub ukryć ceny produktów użyj opcji Pokaż cenę (rys. 7 opcja 3). Dostępna 
jest również możliwość zmiany ceny z brutto na netto używając opcji Cena (rys. 7 opcja 4).

Wygląd aplikacji
Aby zmienić wygląd aplikacji użyj opcji Motyw (rys. 7 opcja 5). Aplikacja posiada 
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wbudowane dwa motywy kolorystyczne - Jasny i Ciemny. 

Możesz dowolnie ustawić kolorystykę wybierając ustawienie Użytkownika. Wyświetlone 
zostaną nowe opcje Ustawienia treści.

Rys. 8

Wybierz Kolor tła klikając na kwadrat obok. Wskaż kolor w palecie kolorów i kliknij przycisk
Wybierz kolor. 

Rys. 9

Postępuj analogicznie dla pozostałych opcji kolorów.

Kliknij przycisk Zapisz.

Gratulujemy! Twoje Sugestie wyszukiwarki są gotowe do działania. 
Jeśli chciałbyś podzielić się z nami swoją opinią dotyczącą tej aplikacji - napisz do nas na 
info@webcoders.eu.
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