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Sprawdź też inne nasze aplikacje:

• Automatyczne Kupony Rabatowe
• Powiązane w Koszyku
• Inni Kupili Również
• Przyjazne Adresy URL
• Porównywarka Produktów
• Licznik Czasu Wysyłki
• Multi Pop-up
• Dodatkowe Zakładki
• Info Ikony
• Kategorie Obrazkowe
• FreshMail Integracja
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1. Instalacja aplikacji
Zaloguj się do panelu administracyjnego swojego sklepu.

Rys. 1.1

Kliknij menu Aplikacje.

Rys. 1.2

Znajdź na liście aplikację Skrócony Koszyk Zakupowy i kliknij na nią.
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Rys. 1.3

Kliknij przycisk Zainstaluj.

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

Zaznacz opcję Akceptuję regulamin appstore i Akceptuję regulamin Aplikacji kliknij 
Instaluj.

Rys. 1.4

Aplikacja została zainstalowana.

Rys. 1.5
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2. Działanie aplikacji
Aplikacja Skrócony Koszyk Zakupowy pozwala klientom sklepu wypełnić dane niezbędne 
do złożenia zamówienia już na ekranie koszyka (rys. 2.1) i złożyć zamówienie jednym 
przyciskiem. Tym samym skraca ścieżkę zakupową z kilku kroków - będących 
standardową ścieżką zakupową w eSklep, do jedneio kroku.

W przypadku obecności w zamówieniu dodatkowego pola formularza typu plik 
(Konfguracja  Klienci  Dodatkowe pola formularzy) aplikacja przekierowuje na → →
standardowy (realizowany przez system eSklep) mechanizm składania zamówienia:  
wyświetla się dodatkowa strona podsumowania zamówienia. W przypadku wyboru przez 
klienta dostawy typu Paczkomaty aplikacja przekierowuje na standardowy (realizowany 
przez system eSklep) mechanizm składania zamówienia: wyświetlają się dodatkowe 
strony z wyborem paczkomatu i podsumowaniem zamówienia.

Strona potwierdzenia złożenia zamówienia, wykorzystywana przez różne integracje, jest 
standardowa (realizowana przez system eSklep) i nie jest częścią aplikacji. 

Wymaiane jest aby w konfiuracji sklepu opcja Dostawa i płatność była ustawiona na: 
„pokaż w koszyku” (Konfiuracja  Sprzedaż  Zakupy  Mechanizm koszyka).→ → →

Inne znane ograniczenia, które występują ze względów technicznych: 

• Aplikacja nie umożliwia rejestracji w sklepie w trakcie składania zamówienia.

• Aplikacja nie wspiera zabezpieczenia reCAPTCHA – należy je wyłączyć w 
formularzu Koszyka.

• Aplikacja nie wspiera mechanizmu płatności Google Pay.

Aplikacja po instalacji jest wyłączona i należy ją włączyć.

Aplikacja może nie działać poprawnie z aplikacjami, szablonami lub innym 
oprogramowaniem frm trzecich.

Zalecamy po włączeniu aplikacji wykonanie w sklepie zamówienia testoweio.
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Rys. 2.1
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3. Konfguracja aplikacji
Aplikacja posiada szereg ustawień, które umożliwiają dostosowanie działania do własnych
potrzeb.

Przejdź do Aplikacje  → Moje aplikacje  → Skrócony Koszyk Zakupowy.

Kliknij przycisk Konfiuracja.
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Rys. 3.1
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Włączanie / wyłączanie aplikacji
Aby włączyć aplikację ustaw opcję Włączona na TAK (rys. 3.1 opcja 3) i kliknij przycisk 
Zapisz.

Wskazywanie dostaw typu Paczkomaty
Jeśli w sklepie używasz dostaw typu paczkomaty z wyborem punktu odbioru wskaż te 
dostawy w opcji (rys. 3.1 opcja 7). Aplikacja dla zamówień z tą formą dostawy przekieruje 
na drugi krok koszyka gdzie klient będzie mógł wybrać punkt odbioru.

Treści wyświetlane na ekranie koszyka
Aplikacja umożliwia wyświetlanie własnych fraz oraz treści w formularzu składania 
zamówienia w zależności od wersji językowej.

Aby zamieścić treść na początku formularza wpisz własną treść  w opcji Tekst wstępu 
(rys. 3.1 opcja 8).

Jeśli w sklepie wymagasz rejestracji (Konfguracja  Sprzedaż i Dostawy  Zezwól na → →
zakup niezarejestrowanym) wpisz treść w opcji Tekst wstępu dla niezarejestrowanych idy
rejestracja jest wymaiana (rys. 3.1 opcja 9).

Aby zamieścić treść w obszarze logowania wpisz własną treść w opcji Tekst w formularzu
loiowania (rys. 3.1 opcja 10).

Aby zamieścić treść w na końcu formularza wpisz własną treść w opcji Tekst zakończenia
(rys. 3.1 opcja 11).

Aby zmienić frazę wpisz własną treść lub tłumaczenie obok tej frazy (rys. 3.1 opcja 12).
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4. Odinstalowanie aplikacji
Aby odinstalować całkowicie aplikację ze sklepu.

Przejdź do Aplikacje  → Moje aplikacje  → Skrócony Koszyk Zakupowy.

Kliknij przycisk Odinstaluj aplikację i potwierdź klikając przycisk Tak.

W przypadku reinstalacji aplikacji konfguracja aplikacji nie zostanie utracona.

Prawidłowa reinstalacja polega na odinstalowaniu aplikacji, odczekaniu 
kilku minut (minimum 2) w celu synchronizacji systemów i ponownym jej zainstalowaniu 
(rozdział 1).
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Dziękujemy za zakup i korzystanie z naszego oprogramowania.

Jeśli chcesz podzielić się z nami swoją opinią lub napotkałeś/aś nieprawidłowość w 
działaniu aplikacji napisz do nas korzystając z zakładki Pomoc w aplikacji.

Właścicielem marki eSklep jest Home.pl S.A.
Właścicielem marki ShopGadget jest WebCoders.eu Sp. z o.o.

Skrócony Koszyk Zakupowy
Aplikacja App Store eSklep home.pl - Instrukcja obsługi - wersja instrukcji: 1.

Wszelkie prawa zastrzeżone – 2019 – WebCoders.eu Sp. z o.o.
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