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Instalacja aplikacji
Zaloguj się do panelu administracyjnego swojego sklepu.

Rys. 1

Kliknij menu Aplikacje.

Rys. 2
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Znajdź na liście aplikację Inni kupili również 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

Przejdź do Styl graficzny & nawigacja  → Aktywny styl graficzny  Zakładka → Szczegóły 
produktu.

Ustaw opcję Widok z zakładkami na NIE
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Korzystanie z aplikacji
Uwaga. Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji upewnij się, że opcja Widok z 
zakładkami w aktywnym stylu jest ustawiona na NIE (instrukcja powyżej).

Aplikacja od razu po instalacji zaczyna działać i przejmuje kontrolę nad standardowymi 
zakładkami na karcie produktu, gdzie każdą z nich można włączyć i wyłączyć z osobna. 
Dodatkowo pozwala utworzyć trzy typy własnych zakładek z dowolną treścią: 

• wspólne zakładki dla wszystkich produktów 

• wspólne zakładki aktywowane indywidualnie w poszczególnych produktach

• indywidualne zakładki dla poszczególnych produktów.

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 > Dodatkowe zakładki.

Rys. 7

Kliknij przycisk Konfiguracja (rys. 7 opcja 1).

rys. 8

Włączanie / wyłączanie aplikacji
Aby wyłączyć aplikację ustaw opcję Włączona na NIE (rys. 8 opcja 1).

Standardowe zakładki 
Aby wyświetlić standardowe elementy sklepu (Opis, Komentarze, Atrybuty, Galeria, 
Produkty powiązane) w formie zakładek ustaw na TAK poszczególne opcje z sekcji Wstaw 
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w zakładki (rys. 8 opcja 2 do 6).

Wspólne zakładki
Aplikacja umożliwia tworzenie wspólnych zakładek dla wszystkich produktów. 
Wspólne zakładki mogą być wyświetlane we wszystkich produktach jak również w 
poszczególnych produktach można wyświetlić wybrane Wspólne zakładki.

Przejdź do Aplikacje > Moje aplikacje > Dodatkowe zakładki.

Kliknij przycisk Wspólne zakładki.

Rys. 9

Dodawanie Wspólnej zakładki
Aby dodać wspólną zakładkę kliknij Dodaj zakładkę (rys. 9 opcja 2)
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Rys. 10

Wpisz Nazwę zakładki (rys. 10 opcja 1). Ustaw Aktywność. Ustaw Pokaż w każdym 
produkcie na Tak jeśli zakładka ma być wyświetlana w każdym produkcie, ustaw na Nie 
jeśli zakładka będzie włączana w poszczególnych produktach. Ustaw Priorytet - określa 
kolejność wyświetlania zakładek. Wybierz Typ treści: Dowolna treść lub Kod HTML, JS. 
Wprowadź treść. Kliknij przycisk Zapisz i wróć do listy.

Edytowanie Wspólnej zakładki
Aby zmienić ustawienia lub treść Wspólnej zakładki użyj opcji Edytuj przy wybranej 
zakładce (rys. 9 opcja 3).

Usuwanie Wspólnej zakładki
Aby usnąć Wspólną zakładkę użyj opcji Usuń przy wybranej zakładce (rys. 9 opcja 4).
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Zakładki produktów
Aplikacja umożliwia tworzenie zakładek z treścią indywidualną dla każdego produktu z 
osobna.

Przejdź do edycji dowolnego produktu i rozwiń opcje aplikacji (rys. 11). 

Rys. 11

Dodawanie zakładki
Kliknij Dodaj zakładkę (rys. 11 opcja 2).

Rys. 12

Aby dodać indywidualną zakładkę dla produktu ustaw Aktywność na TAK. Ustaw Priorytet 
(określa kolejność wyświetlania zakładek). Wpisz Nazwę. Wybierz Typ treści: Dowolna 
treść – aby wstawić dowolną treść w edytorze WYSIWYG, Kod HTML, JS – aby wstawić  
kod HTML lub JS.

Aby użyć Wspólnej zakładki użyj opcji Użyj wspólnej zakładki (rys. 12 opcja 1) i wybierz 
wcześniej utworzoną Wspólną zakładkę. Ustaw Aktywność na TAK. Ustaw Priorytet 
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(określa kolejność wyświetlania zakładek).

Edytowanie zakładki
Przejdź do edycji dowolnego produktu i rozwiń opcje aplikacji (rys. 11).

Kliknij opcję Dodatkowe zakładki.

Rys. 13

Użyj opcji Edytuj przy wybranej zakładce, która nie jest Wspólną zakładką (rys. 13 opcja 1).

Usuwanie zakładki 
Użyj opcji Usuń przy wybranej zakładce, która nie jest Wspólną zakładką (rys. 13 opcja 2).

Jeśli chciałbyś podzielić się z nami swoją opinią dotyczącą tej aplikacji - napisz do nas na 
info@webcoders.eu.
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