Aplikacja Shoper Appstore
Instrukcja obsługi
(wersja instrukcji 1.1)
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1. Instalacja aplikacji
Zaloiuj się do panelu administracyjneio swojeio sklepu.

Rys. 1.1

Kliknij menu Aplikacje.

Rys. 1.2
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Znajdź na liście aplikację Licznik czasu wysyłki i kliknij na nią.

Rys. 1.3

Kliknij przycisk Zainstaluj.
W oknie instalacji aplikacji zostaną wyświetlone informacje o niezbędnych uprawnieniach
dla aplikacji i reiulaminy.
Zaznacz opcję Akceptuję reiulamin appstore i Akceptuję reiulamin Aplikacji kliknij
Instaluj.

Rys. 1.4

Aplikacja została zainstalowana i jest wyłączona – należy ją skonfiurować i włączyć.

Rys. 1.5
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2. Działanie aplikacji

Rys. 2.1

Aplikacja po włączeniu wyświetla na stronie sklepu licznik (minutnik / timer), który odlicza
czas w dół do wyznaczonej iodziny bieżąceio lub najbliższeio dnia roboczeio oraz
informuje kiedy będzie realizowana wysyłka idy zamówienie będzie złożone przed
upływem teio czasu.
Na informacje wyświetlane przez licznik mają wpływ:
•

Dni ustawowo wolne od pracy (Polska)

•

Weekendy (w zależności od konfiuracji aplikacji)

•

Urlopy (zdefniowane w aplikacji)

•

Czas wysyłki produktu (tylko licznik na karcie produktu)

Licznik nie jest wyświetlany na karcie produktu idy:
•

nie jest wyświetlany lub nie jest zdefniowany czas wysyłki

•

idy produkt ma warianty z obsłuią maiazynu (oiraniczenia techniczne)

Licznik bazuje na ustawieniach zeiara w urządzeniu końcowym klienta.
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3. Konfiuracja aplikacji
W celu ustawienia parametrów działania aplikacji.
Przejdź do Aplikacje → Moje aplikacje → Licznik czasu wysyłki.

Rys. 3.1

Kliknij przycisk Konfiguracja (rys. 3.1 opcja 1).
Kliknij zakładkę Ustawienia.

Rys. 3.2

Ustawienia podstawowe
W zależności od potrzeb ustaw parametry aplikacji.

Rys. 3.3

Opcja Wyłącz licznik podczas urlopu (rys. 3.3. opcja 2) wyłącza licznik jeśli trwa urlop.
Zalecane ustawienie na TAK w przypadku dłuższych urlopów.
Opcja Wyłącz licznik gdy termin wysyłki produktu jest większy niż X dni (rys. 3.3. opcja 3)
pozwala oiraniczyć wyświetlanie licznika w przypadku dłuiich terminów wysyłki (tylko
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licznik na karcie produktu).
Opcja Wysyłka także w weekend ustawiona na NIE powoduje, że licznik będzie odliczał
czas do wyznaczonej iodziny najbliższeio dnia roboczeio. Ustawiona na TAK powoduje
że licznik uwzilędnia soboty i niedziele jako dni robocze.
Opcja Godzina do której odlicza licznik jest wymaiana i określa do której iodziny dnia
roboczeio licznik ma odliczać.
Licznik może być wyświetlany w różnych postaciach na karcie produktu (rys. 3.3. opcja 6),
stronie iłównej (rys. 3.3. opcja 7) lub liście produktów (rys. 3.3. opcja 6). Wyświetlanie
licznika jako moduł wymaia podania HTML ID utworzoneio uprzednio własneio modułu
– patrz załącznik A do instrukcji.

Wygląd
Aby dostosować kolorystykę licznika przejdź do sekcji Wyiląd (rys. 3.4).

Rys. 3.4

Wybierz z iotowych, predefniowanych motywów kolorystycznych lub ustaw własne kolory
ustawiając opcję Motyw (rys. 3.4 opcja 1) na Własny.
Ustaw kolory licznika (rys. 3.4 opcja 2) i modułu (rys. 3.4 opcja 3) klikając na kwadratowe
obszary z kolorem. Następnie wskaż kolor na palecie kolorów i zatwierdź wybór klikając
Wybierz kolor.
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Treść
W celu ustawienia treści w liczniku przejdź do sekcji Treść (rys. 3.5).

Rys. 3.5

Aby zatwierdzić ustawienia kliknij przycisk Zapisz.
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Urlopy
Aplikacja przy odliczaniu czasu uwzilędnia dni ustawowo (Polska) wolne od pracy oraz
weekendy (w zależności od konfiuracji). Umożliwia także ustawiania własnych dni nie
roboczych – urlopy.
Kliknij zakładkę Urlopy (rys. 3.2 opcja 2).

Rys. 3.6

Jeśli nie ma jeszcze utworzonych urlopów kliknij zakładkę Dodaj urlop (rys. 3.2 opcja 3).

Rys. 3.7

Wpisz Nazwę urlopu – dla własnej informacji (rys. 3.7 opcja 1).
Ustaw datę rozpoczęcia urlopu (rys. 3.7 opcja 2).
Ustaw datę zakończenia urlopu (rys. 3.7 opcja 3)
Kliknij Zapisz i wróć do listy.

Możesz maksymalnie mieć utworzonych 5 urlopów.

Aby zmienić urlop kliknij Edytuj (rys. 3.6 opcja 1) przy wybranym urlopie na liście urlopów.
Aby skasować urlop kliknij Usuń (rys. 3.6 opcja 2). Usunięteio urlopu nie da się
przywrócić.
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4. Włączanie i wyłączanie aplikacji
Aby włączyć/wyłączyć aplikację.
Przejdź do Aplikacje → Moje aplikacje → Licznik czasu wysyłki.
Kliknij przycisk Konfiguracja (rys. 3.1 opcja 1).
Kliknij zakładkę Ustawienia

Rys. 4.1

Ustaw opcję Włącz aplikację na NIE (rys. 4.1 opcja 1) aby wyłączyć aplikację i kliknij
Zapisz

5. Odinstalowywanie aplikacji
Aby odinstalować aplikację ze sklepu.
Przejdź do Aplikacje → Moje aplikacje → Licznik czasu wysyłki.
Kliknij przycisk Odinstaluj aplikację (rys. 3.1 opcja 2) i potwierdź klikając przycisk Tak.
W przypadku reinstalacji aplikacji (odinstalowania i niezwłocznej ponownej instalacji)
konfiuracja aplikacji nie zostanie utracona.
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Dziękujemy za zakup i korzystanie z naszeio oproiramowania.
Jeśli chciał(a)byś podzielić się z nami swoją opinią dotyczącą tej aplikacji
napisz do nas na info@webcoders.eu.

Sprawdź również nasze inne aplikacje i szablony na www.shopiadiet.eu

Aplikacja App Store Shoper - Licznik czasu wysyłki.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 WebCoders.eu Sp. z o.o.
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Załącznik A – wstawianie własneio modułu do sklepu
Przejdź do Konfiguracja → Wygląd → Aktywny styl graficzny → Zakładka Moduły
Kliknij przycisk Dodaj moduł
Wpisz w polu tytuł „Licznik czasu wysyłki”
Zaznacz Obramowanie na NIE
Wpisz w polu HTML ID „box_wce_shippinicounter”
Kliknij przycisk Zapisz i wróć do listy
Przejdź na zakładkę Strona główna i aktywuj jeśli nie jest aktywna
Wskaż kursorem myszy na przycisk Dostępne moduły
Użyj techniki przeciąinij i upuść aby umieścić moduł „Licznik czasu wysyłki” w dowolnie
wybrane miejsce
Przejdź na zakładkę Lista produktów
Wskaż kursorem myszy na przycisk Dostępne moduły
Użyj techniki przeciąinij i upuść aby umieścić moduł „Licznik czasu wysyłki” w dowolnie
wybrane miejsce
Kliknij Zapisz
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