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 1  Przeznaczenie: 

Aplikacja „Warianty produktowe - multiboxy” umożliwia  łączenie ze sobą produktów  a następnie wyświetlanie ich w 

określonym przez box miejscu. Zastosowanie box-ów  (tzw. Kontenera dla wariantów) pozwala na stworzenie wielu 

powiazań produktowych, które będą wyświetlać się na karcie produktu np. pod koszykiem. Jednocześnie można dodać 

kolejne boxy w postaci list, których umiejscowienie na karcie produktów można określić poprzez moduły html metodą 

przeciągnij i upuść.  

 

 2  Jak zainstalować aplikację? 

 

Krok 1: Zaloguj się do panelu administracyjnego sklepu. 

Krok 2: Przejdź do zakładki Dodatki i integracje → Aplikacje. Następnie zdefiniuj filtry „Warianty produktowe - 

multiboxy” lub wyszukaj aplikację na liście o nazwie „Warianty produktowe - multiboxy”. 

Krok 3: Po odnalezieniu wskazanej aplikacji,  kliknij w ikonę “Zainstaluj” przy aplikacji. 

Krok 4: Zapoznaj się z działaniem aplikacji, a następnie zaakceptuj regulamin usługi App Store. 

Krok 5: Aby zainstalować aplikację wciśnij “Instaluj”. 

 3  Uruchomienie aplikacji 

Aby uruchomić oraz skonfigurować aplikację przejdź do zakładki Dodatki i integracje → Moje aplikacje. Następnie 

odszukaj na liście aplikację „Warianty produktowe - multiboxy” i wejdź do aplikacji klikając na obrazek lub tytuł. 
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Po wejściu zostaną zaprezentowane szczegóły aplikacji. Kliknij przycisk „start” aby uruchomić aplikację.  
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Aplikacja po uruchomieniu przechodzi do zakładki „Start”. Panel po uruchomieniu aplikacji wygląda następująco.   
 

 
 
Objaśnienie poszczególnych ponumerowanych elementów: 

1. Tytuł aplikacji. 

2. Sekcja wyświetlająca aktualnie wybrany język w sklepie . 

3. Link do pomocy technicznej. 

4. Link do aktualnej instrukcji obsług aplikacji. 

5. Zakładka „Start” – wyświetla podstawowe informacje o stanie aplikacji oraz uwagi oraz ostrzeżenia.  

6. Zakładka „Produkty – warianty” – lista produktów sklepowych za pomocą której można dodawać warianty. 

7. Zakładka „Powiąż po id” – opcja umożliwiająca powiazanie produktów za pomocą ich systemowych id ze 

sklepu.  

8. Zakładka „Boxy – wyświetlanie” – opcja do zarządzania boxami wyświetlanymi na karcie produktu.  

9. Zakładka „Konfiguracja” – najważniejsza zakładka w całej aplikacji. To właśnie tutaj skonfigurujesz sposób 

działania aplikacji. 

 4  Konfiguracja aplikacji 

 

Poniżej zostały objaśnione poszczególne sekcje konfiguracyjne w zakładce „Konfiguracja”. 
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 4.1  Status aplikacji. 

 

1. Włącz aplikację – określa czy liczniki są włączony czy wyłączone 

2. Włącz tryb debugowania – włącza dodatkowy tryb dla obsługi technicznej. Prosimy o aktywowanie tej opcji 

tylko na prośbę pomocy technicznej. 

 4.2  Dodatkowe ustawienia CSS.  

 

Tutaj możesz dodać dodatkowy kod CSS służący do formatowania wyglądu listy wariantów. Zalecamy przed dodaniem 

dodatkowego kodu skonsultować z nami.  
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 4.3  Cache 

 

Czasami zdarza się, że wprowadzone zmiany w wariantach nie są od razu widoczne. Dzieje się tak, ponieważ aplikacja 

przechowuje część danych w tzw. „Cache” aby za każdym razem nie odpytywać Twojego sklepu o dane. Przycisk „USUŃ 

CACHE TERAZ” czyści wszystkie dane i powoduje wymuszenie odświeżenia danych przez aplikację. 

Jeżeli pomimo czyszczenia nadal nie widać wariantów zalecamy sprawdzenie konfiguracji box-a lub kontakt z nami. 

 

 

 5  Box-y -  wyświetlanie 
Nasza aplikacja umożliwia zdefiniowanie box-ów a następnie przypisanie do danego produktu i box-a wariantów. Dzięki 

temu możesz stworzyć kilka box-ów z wariantami, które będą się wyświetlać zgodnie ze swoją konfiguracją. Box-y będą 

wyświetlać produkty przypisane do niego. Do każdego box-a możesz powiązać produkt do produktu, kilka produktów z 

jednym produktem, produkt z kilkoma produktami etc. (Szczegóły jak dodawać produkty do box-ów znajdziesz w 

dalszej części instrukcji) 

Standardowo podczas instalacji aplikacji dodaje ona box domyślny. 
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 5.1  Dodanie/Edycja box-a 
Aby dodać nowy box naciśnij przycisk „DODAJ NOWY BOX”.  

 

1. Wyświetl – określa czy box jest aktywny 

2. Czy domyślny – określa czy dany box będzie domyślny. Jeżeli do tej pory inny box był domyślny nastąpi 

automatyczna zmiana. 
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 5.2  Usunięcie box-a 
Aby usunąć box oraz wszystkie jego warianty kliknij na ikonkę kosza na śmieci znajdującego się w sekcji Akcje. 

 5.3  Określenie wyświetlania box-a 
Masz do dyspozycji różne opcje wyświetlania danego box-a. Aby przejść do ustawień wyświetlania kliknij na opcję 

„wyświetlanie”, która znajduj się w sekcji Akcje.   

 

 

Zostaną wyświetlone opcje, które zostały opisane poniżej.  

 

W zależności od wyboru miejsca wyświetlania wariantów na karcie produktów, box przyjmuje różne ustawienia 

konfiguracyjne. 

Dla opcji wyświetlenia: „nad cenami”, „pod cenami”, „pod przyciskiem do koszyka”, box wyświetlany jest w postaci listy 

samych zdjęć. Dodatkowo mogą wyświetlać się informacje dotyczące procentowej wartości tańszego lub droższego 

produktu z zakresu 0-99%.  
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1. Określ miejsce wyświetlania wariantów na karcie – definicja sposobu oraz miejsca wyświetlania na karcie 

produktu listy wariantów. 

2. Wyświetl aktywny wariant – określa czy będzie pokazywany produkt, na którym właśnie jesteśmy. 

3. Wyświetl porównanie ceny jako wartość % – określa czy będzie wyświetlana % informacja o tańszym lub 

droższym produkcie. Opcja pokazuje tylko wartości z przedziału 0-99 %. 

4. Alternatywnie wyświetl produkty powiązane – jeżeli produkt nie ma przypisanych wariantów a ma 

przypisane produkty powiązane, to zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlanie powiązanych jako 

wariantów. 

5. Maksymalna szerokość kafelka wariantu (px) – określa jaki maksymalna szerokość kafelka będzie wymuszana.  

6. Ogranicz liczbę wariantów do  – określa ile wariantów maksymalnie będzie pokazywało się na karcie 

produktu np. dopisanych do produktów wariantów jest 20 natomiast w box-ie w tej opcji jest określonych 12, 

to zostanie wyświetlone tylko 12 wariantów.  

7. Wyświetl tytuł listy – określa czy ma się wyświetlać tytuł listy wariantów. 

8. Label – następne warianty – określa treść linku wyświetlającego następne warianty np. jeżeli warianty nie 

mieszczą się.  

9. Label – poprzednie warianty – określa treść linku wyświetlającego poprzednie warianty.  
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10. Kolor obramowania box-u  – określa kolor obramowania dla zaznaczonego wariantu.  

 

Po zmianie miejsca wyświetlania na „zdefiniowany box w modułach” formularz ulegnie zmianie i zostaną 

zaprezentowane inne opcje wyświetlania. 
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1. Określ miejsce wyświetlania wariantów na karcie – definicja sposobu oraz miejsca wyświetlania na karcie 

produktu listy wariantów. 

2. Forma wyświetlenia – określa jak będzie prezentowana lista wariantów. Czy w postaci zwykłej listy – jeden 

element za drugim, czy też w postaci poziomej listy przewijanej (slajder). 

3. Wyświetl aktywny wariant – określa czy będzie pokazywany produkt, na którym właśnie jesteśmy. 

4. Wyświetl nazwę produktu – określa czy będzie wyświetlana nazwa produktu na kafelku. 

5. Ogranicz długość nazwy produktu do –  dla dłuższych nazw możemy określić, że będą przycinane a na ich 

końcu dodane … 

6. Wyświetl cenę brutto produktu – określa czy będzie pokazywana cena brutto produktu na kafelku. 

7. Label dla ceny brutto – możemy określić czy przed ceną będzie napis np. cena brutto: 

8. Wyświetl cenę netto produktu – określa czy będzie pokazywany cena netto. 

9. Wyświetl porównanie ceny z głównym produktem – mamy możliwość określenia, czy na kafelkach będzie 

wyświetlane porównanie ceny w stosunku do produktu na którym jesteśmy. Np. jeżeli jesteśmy na produkcie 

o kwocie 1000 zł a wariant ma kwotę 900 zł to na kafelku może pojawić się np. taniej o 100 zł. 

10. Wyświetl porównanie tylko dla tańszych – dodatkowe ustawienie dla porównywania, określa czy 

wyświetlamy tą informacje dla wszystkich wariantów czy tylko dla tańszych. 

11. Wyświetl tylko dostępne – określa czy pokazujemy warianty, które można w danej chwili kupić. 

12. Wyświetl porównanie ceny jako wartość % – określa czy będzie wyświetlana % informacja o tańszym lub 

droższym produkcie. Opcja pokazuje tylko wartości z przedziału 0-99 %. 

13. Wyświetl zdjęcie produktu – określa czy będzie wyświetlane na kafelku zdjęcie.  

14. Wyświetl producenta produktu – określa czy będzie pokazywana nazwa producenta na kafelku. 

15. Wyświetl dostawę – określa czy będzie pokazywany informacja o terminie dostawy. 

16. Wyświetl link do produktu – standardowo link do produktu na kafelku znajduje się na zdjęciu i nazwie. Dzięki 

tej opcji możemy dodać na spodzie kafelka dodatkowy link np. szczegóły produktu. 

17. Alternatywnie wyświetl produkty powiązane – jeżeli produkt nie ma przypisanych wariantów a ma 

przypisane produkty powiązane, to zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlanie powiązanych jako 

wariantów. 

18. Ogranicz liczbę wariantów do  – określa ile wariantów maksymalnie będzie pokazywało się na karcie 

produktu np. dopisanych do produktów wariantów jest 20 natomiast w box-ie w tej opcji jest określonych 12, 

to zostanie wyświetlone tylko 12 wariantów.  

19. Wyświetl tytuł listy – określa czy ma się wyświetlać tytuł listy wariantów. 

20. Kolor obramowania box-u  – określa kolor obramowania dla zaznaczonego wariantu.  
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 6  Powiąż po id 
UWAGA! Wygodniejszym sposobem na wiązanie produktów jest ich wybór z listy produktów sklepu a następnie 

skorzystanie z multiakcji.  

Opcja umożliwia łączenie produktów ze sobą na podstawie id produktów. Mamy możliwości do jednego produktu 

przypisać produkty „Powiązanie pojedyncze” lub też powiązać wszystkie wskazane produkty ze sobą „Powiązanie 

krzyżowe” tzw. Iloczyn kartezjański – wszystkie produkty się wzajemnie powiążą. 

Powiązanie pojedyncze 

 

1. Określ dla którego box-a zostaną dopisane warianty – wybór z listy zdefiniowanego w zakładce „Boxy – 

wyświetlanie” box-a. 

2. Id produktu głównego – określa produkt, dla którego będziemy dodawać warianty. 

3. Id produktów do przypisania  – tutaj podajemy id produktów, które chcemy przypisać do produktu głównego. 

Możemy podać wiele kolejnych produktów po przecinku. 

Powiązanie krzyżowe 
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1. Określ dla którego box-a zostaną dopisane warianty – wybór z listy zdefiniowanego w zakładce „Boxy – 

wyświetlanie” box-a. 

2. Id produktów do krzyżowego powiązania  – tutaj podajemy id produktów, które chcemy powiązać wzajemnie do 

siebie. Możemy podać wiele kolejnych produktów po przecinku. 

 

 7  Produkty -  warianty 
W tej zakładce możemy wyszukać produkty ze sklepu i zobaczyć, czy mają przypisane jakieś warianty. Jednocześnie dla 

produktów nie mających wariantów możemy je od razu przypisać, wykorzystując wyszukiwarkę produktów lub też 

możemy usunąć już istniejące warianty z konkretnego produktu.  

UWAGA! Lista produktów jest wspólna dla wszystkich box-ów. Na liście prezentowana jest ogólna informacja o 

wszystkich wariantach we wszystkich box-ach (sekcja Liczba wariantów). 
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Po wejściu w zakładkę widzimy listę wszystkich produktów w sklepie. Możemy przefiltrować je określając id, nazwę lub 

kod produktu.  

W przypadku gdy, chcemy wyświetlić tylko produkty, które mają warianty, należy zaznaczyć dodatkowo opcję „Tylko z 

wariantami”. 

W celu dodania lub wyświetlenia wariantów należy w sekcji Akcja przejść na link „wyświetl/dodaj”. Zostanie nam 

zaprezentowana lista wariantów przypisanych do poszczególnych boksów.  

Na poniższym przykładzie zaprezentowane są warianty dla wybranego produktu z poszczególnymi listami wariantów 

dla kolejnych boksów jakie zostały zdefiniowane.  

 

W celu dodania kolejnych wariantów, należy wybrać box do którego zostaną dopisane warianty a następnie skorzystać 

z wyszukiwarki produktów podając nazwę, id lub kod produktu. 
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Przypisanie wariantu następuje po wpisaniu nazwy produktu, kliknięciu Enter i kliknięciu na produkt na liście. 

Poprawne przypisanie wariantu jest sygnalizowane odpowiednim komunikatem oraz dopisaniem wariantu do listy dla 

wybranego boxa. 

UWAGA! Wyszukiwarka szuka po części nazwy pod warunkiem, że nie jest to liczba. W przypadku wpisania cyfr 

wyszukiwanie następuje po kodzie produktów i wyszukiwarka może nie zwrócić żadnych wyników. 

UWAGA! Wyszukiwarka zwraca kilkadziesiąt pierwszych produktów, jeżeli nie ma produktów na liście, które chcesz 

znaleźć, zawęź kryteria wyszukiwania i wyszukaj jeszcze raz.  
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Aby usunąć wariant wystarczy kliknąć na ikonkę kosza na śmieci. 
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 8  Dodanie wariantów bezpośrednio z listy produktów za pomocą 
multiakcji. 
W celu powiazania wariantów możesz również skorzystać z multiakcji dostępnej z poziomu listy produktów. W tym celu 

przejdź do produktów w swoim sklepie internetowym a następnie wyszukaj oraz zaznacz interesujące Ciebie produkty. 

Wybór checkboxa spowoduje aktywację multiakcji na górze listy produktów. Pojawi się lista, gdzie należy wybrać w 

sekcji Aplikacje odpowiednią akcję „Multiboxy – połącz produkty”. 
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Potwierdź wykonanie akcji. 

 

 

System wyświetli dodatkowe opcje do utworzenia połączeń wariantów. Najpierw wskazujemy box, do którego 

będziemy dopisywać produkty. Następnie możemy wskazać produkty do których mają dopisać się warianty – w celu 

określenia produktów należy skorzystać z wyszukiwarki produktów. Następnie zatwierdzamy opcję i czekamy na wynik 

powiązania.  
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Możemy również stworzyć powiązania krzyżowe – każdy z każdym wybierając opcję „Powiąż każdy z każdym”. 
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 9  Dodanie modułu html w szablonie sklepu internetowego. 
UWAGA! Opcja zależna od konfiguracji. Należy dodać moduł określony w konfiguracji box-a. 

Wybierając opcję konfiguracji box-a „” musimy dodać moduł html w modułach sklepowych. Dzięki temu powstały 

moduł będzie można przesunąć w dowolne miejsce w układzie karty produktu, a aplikacja już sama wypełni moduł 

wariantami produktów. 

UWAGA! Operacje opisane poniżej wykonujemy na aktywnym szablonie. Jeżeli w przyszłości zmienisz szablon na nowy, 

należy w nim wykonać również poniższe czynności aby aplikacja działała z wybranym ustawieniem. 

1. Dodanie nowego modułu w szablonie 

1.1. Zaloguj się do sklepu z uprawnieniami administratora. 

1.2. Przejdź do zakładki Wygląd i treści -> Wygląd sklepu -> Obecny szablon graficzny, następnie przejdź do 

Moduły. 

UWAGA! Możesz dodać moduł za pomocą SHOPER VISUAL EDITORA lub zarządzać modułami w starym 

konfiguratorze.  

Poniższa instrukcja prezentuje zarządzanie w stary sposób.  

 

1.3. Przechodzimy do układu „Szczegóły produktu” a następnie klikamy na przycisk „DODAJ MODUŁ”. 
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1.4. Wypełnij odpowiednio dane formularza dla danego modułu i zapisz. 

Uwaga! Html id musimy pobrać z konfiguracji box-a. Znajduje się ono w informacji po ustawieniu opcji miejsca 

wyświetlania na „zdefinowany box w modułach” 

 

Tytuł: Określa tytuł modułu, wyświetlany nad listą. Możesz dowolnie go określić.  

HTML ID: Określa identyfikator modułu. Musisz dokładnie wpisać wartość podaną w konfiguracji box-a. Po tym 

identyfikatorze aplikacja będzie szukała modułu. Jeżeli będzie tu inna wartość, lista nie zostanie uzupełniona.  
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1.5. Po poprawnym zapisaniu modułu, przejdź układu „Szczegóły produktu” 

1.6. Odszukaj na liście modułów nowo utworzony moduł – moduł szukamy po nazwie. 
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1.7. Chwyć i przeciągnij moduł w miejsce, gdzie chcesz aby się wyświetlał, następnie zapisz zmiany w układzie. 

Np. 
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1.8. Przejdź na front sklepu i wyszukaj produkty posiadające warianty dla danego boxa.   

1.9. Sprawdź czy po odświeżeniu zostanie wyświetlana lista wariantów. 
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 9.1  Pytania i odpowiedzi 

 1  Jak zmienić obsługiwany język w aplikacji? 

Aplikacja uruchamia się w języku panelu sklepu. W celu przestawienia języka, należy przełączyć w panelu 

administracyjnym sklepu język na inny z listy. 

Po zmianie języka i uruchomieniu aplikacji zostanie wyświetlona w aplikacji informacja o aktualnym języku. 

 2      Jak skontaktować się z obsługą techniczną? 

Wszystkie nasze aplikacje posiadają formularz kontaktowy, umożliwiający przesłanie do nas wiadomości technicznej. 

Dzięki temu uzyskujemy jeszcze dodatkowe informacje pomagające nam analizować ewentualne problemy na Twoim 

sklepie.  

Formularz kontaktowy dostępny jest w prawym górnym rogu aplikacji. 
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Kontakt techniczny 

bok@onisoft.pl 

+ 48 695 590 312 

www.onisoft.pl 
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