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Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu 
 
 
Niniejszy mini poradnik ma na celu pomóc Państwu jak najszybciej uruchomić Wasz nowy sklep 
internetowy i uchronić od popełniania najczęstszych błędów. 
Poniżej przedstawiamy tylko te najważniejsze opcje, od których dobrego uzupełnienia zależy 
sprawne funkcjonowanie sklepu. 
Dodatkowo przypominamy, aby pamiętać o zapisywaniu każdej zmiany na bieżąco. 
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1) Konfiguracja 
 
Zacznijmy od tego, co jest bardzo ważne, i przysparza masę problemów, to opcja magazynu i 
pokazywanie/lub nie stanów, czyli czy produkt jest dostępny, widoczny na stronie.  
Często jest to niezauważalne, a później wraca jako konkretny problem. 
 
Wchodzimy do zakładki Konfiguracja 
 



 2

 
 

 
 
Funkcja magazyn  
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I tu możemy określić wartości dla : „Obsługa  magazynu”; „Pokaż  niedostępne”; „Stany  ujemne” . 
Po prawej stronie mamy opcje wartość, i właśnie w tym miejscu określamy widoczność 
powyższych opcji. Wpisując liczbę „0” wyłączamy funkcję, liczbą „1” włączamy ją. 
Przeanalizujmy poszczególne funkcje: 
 
 „Obsługa  magazynu” 
Tu możemy  włączyć lub wyłączyć  poniższe opcje magazynu. Wpisując „0” wyłączamy, zaś „1” 
włączamy. 
 
 „Pokaż  niedostępne” 
Liczba „1” powoduje pokazanie się w sklepie produktów aktualnie niedostępnych w magazynie, 
ale nie umożliwia zamawiania tych produktów. Dzięki tej  opcji produkty niedostępne będą 
widoczne, ale nie będzie możliwości wrzucić ich do koszyka. 
Liczbą „0” wyłączamy widoczność artykułów niedostępnych 
 
 „Stany  ujemne” 
Umożliwia ustawienie stanów ujemnych produktów. Opcja ta pozwala na pokazywanie i zakup 
produktu w sklepie mimo, że nie ma go aktualnie na stanie magazynowym. Po wpisaniu „0”, 
produkty o stanie ujemnym/niedostępne, zostaną ukryte. Liczba „1” włącza tą funkcję. 
 
 
2) Produkty 
 
zakładka  „Produkty”  (uzupełniamy na początku tylko: „kategorie produktów”.  „grupy  
gabarytowe”,  „atrybuty  produktów”,  „producenci  produktów”,  „dostawcy produktów”, „rodziny 
produktów”) 
 
 
wchodzimy w  „Produkty”  
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wybieramy „Kategorie produktów” 
 
Jest to zakładka pozwalająca wprowadzać kategorie i podkategorie produktów. Kategorie  można  
dodawać, usuwać,  zmieniać nazwę już istniejących. 
 
Dobra rada   Przed wprowadzaniem nowych kategorii i podkategorii polecamy wcześniejsze 
przemyślenie i rozrysowanie sobie na kartce drzewa kategorii i podkategorii , co znacznie ułatwi i 
uporządkuje Państwa pracę. 
 
klikamy po lewej stronie „dodaj kategorię”  
 

 
 
Pokaże nam się okno edytora, gdzie wpisujemy treść opisu kategorii, a nad nim pole, w które 
wpisujemy jej  nazwę.  Treść  opisu  kategorii  pojawia  się  bezpośrednio  nad  wyświetloną  listą  
produktów  danej kategorii. Aby usunąć daną kategorię, klikamy znajdujący się obok niej 
czerwony krzyżyk. 
 
Najpierw wpisujemy kategorie główne, które po zapisaniu pojawią się po lewej stronie w menu.  
Chcąc stworzyć podkategorię do konkretnej kategorii głównej, klikamy, podobnie jak przy 
tworzeniu kategorii głównych, przycisk dodaj kategorię. W okienku nazwa kategorii wpisujemy 
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nazwę właśnie tworzonej podkategorii, następnie w okienku poniżej ( Rodzic) zaznaczamy pod jaką 
kategorię chcemy podpiąć nowotworzoną.  
 

 
 
czyli tworzymy drzewko, jak to jest widoczne na rysunku powyżej po lewej stronie, mamy 
kategorię główną  „Oświetlenie do salonu” i podkategorie widzimy  „ spoty”, „żyrandole” itd. 
 
Grupy gabarytowe 
 
Zakładka ta umożliwia nam sformułowanie grup produktów, np. produktów o podobnym 
rozmiarze, co w dalszej części umożliwia stworzenie właściwych sposobów wysyłki dla każdej z 
nich.  Grupy gabarytowe są ściśle powiązane ze sposobami wysyłki, jest to bardzo ważne. 
Każdy produkt jest przydzielany do określonej grupy gabarytowej.  
 
Aby utworzyć grupę gabarytową klikamy po lewej stronie „Dodaj grupę”, pojawi nam się pole na 
nazwę grupy oraz „Sposoby wysyłki dostępne dla wybranej grupy produktów”, z których 
zaznaczamy te, które nas interesują, a na koniec klikamy „Zapisz”. Jest też możliwa do zaznaczenia 
opcja „Przemnóż koszt transportu przez ilość sztuk”, która narzuci koszty transportu wg ilości 
sztuk produktu. Aby edytować daną grupę gabarytową, należy kliknąć ją dwukrotnie, otworzy nam 
się to samo okno, co przy tworzeniu nowej grupy, jednak jest tam dodatkowo opcja zmiany grupy 
domyślnej, czyli nadrzędnej. 
 
Ważne! 
Nawet jeśli nie możemy podzielić swoich produktów na różne grupy gabarytowe, należy stworzyć 
grupę domyślną, i wtedy każdy dodany produkt przypisujemy do „grupy domyślnej”. Jest to istotne 
dla prawidłowego funkcjonowania sklepu i prawidłowych powiązań między opcjami.  
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3) Zamówienia 
 
zakładka „Zamówienia” („firmy transportowe” → „sposoby płatności” → „sposoby wysyłki” → 
pozostałe), 
 
Zakładka ta usprawnia zarządzanie i obsługę sklepu. Jest kluczowa dla prawidłowego 
funkcjonowania strony. 
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Firmy transportowe 
 
Tu dodajemy firmy transportowe obsługujące sklep. 
 
Wybieramy przycisk z napisem „Dodaj firmę transportową”, który znajduje się pod f u n k c j ą  
z m i a n y   języka z lewej strony. Pokażą nam się pola, które należy uzupełnić. Jeśli mamy tylko 
jedną firmę,  z którą mamy podpisaną umowę, albo mamy większość standardowych przesyłek, które obsłuży 
jedna firma to mamy możliwość oznaczyć firmę jako „domyślna”, zaznaczamy tą opcję i 
zatwierdzamy „Zapisz”. 
By edytować daną firmę transportową należy kliknąć jej nazwę na liście po lewej stronie, 
zmodyfikować dane i zatwierdzić  „Zapisz”, natomiast, aby usunąć klikamy ikonę czerwonego 
krzyżyka. 
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Sposoby płatności 
 
Tu wpisujemy preferowane przez nas formy płatności. Na przykład „gotówka przy odbiorze”, 
„kurier za pobraniem” „poczta przedpłata” itp. 
 

 
 
 
 
Sposoby wysyłki 
 
Sposoby wysyłki są ściśle powiązane ze sposobami płatności i firmami transportowymi. 
Wprowadzając nowy sposób wysyłki, na samym dole w formularzu wyświetlą nam się wcześniej 
już wpisane formy płatności. I tu wprowadzając sposoby wysyłki, możemy zaznaczając fiszką 
wybrać formę płatności, która będzie powiązana właśnie z danym sposobem wysyłki. A zatem jeśli 
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stworzymy formę wysyłki „Firma kurierska”, to możemy oznaczyć ją jako opcję  płatności, np. 
„gotówka  odbiorca”,  „przelew”, itp. Do każdej dodanej formy wysyłki należy zaznaczyć 
przynajmniej jedną z dostępnych opcji płatności. 
Tu również wybieramy i zaznaczamy firmę transportową, która obsłuży dany sposób wysyłki.  
Biorąc powyższy przykład będzie to jakaś określona firma kurierska, którą  już wcześniej  
wpisaliśmy,  rozwijając menu wybieramy tą, o którą nam chodzi w danym przypadku. Oczywiście 
może to być jedna i ta sama firma transportowa, którą będziemy mieć oznaczoną jako domyślną. 
Należy się jednak upewnić, że mamy zaznaczoną tą opcję. 
Jest to bardzo ważne dla sprawnego funkcjonowania sklepu i dobrej komunikacji z klientem.  
 

 
 
 
 
Uwaga! Należy uważnie przypisać wysokość wartości pól: „Waga od”, „Waga do” oraz „Kwota 
od”, „Kwota do”. Wpisanie w każdy sposób wysyłki błędnych danych, np. zbyt  wysokich 
wartości, spowoduje niewyświetlenie się sposobów wysyłki w momencie zakupu produktu przez 
Klienta. (czyli jak mamy w sklepie produkty np. o wadze 5kg, a każdy sposób płatności 
oznaczyliśmy jako „Waga od” np. „10”, to w konsekwencji przy finalizacji zamówienia przez 
Klienta nie wyświetli się żaden sposób wysyłki. Podobnie będzie z określeniem wartości pól 
cenowych.. Każda opcja wysyłki musi zawierać się w określonych poziomach cen i wag produktów 
zawartych w określonych grupach gabarytowych produktów. W przeciwnym wypadku sposoby 
wysyłki będą niewidoczne dla Klientów.) 
 
Grupy rabatowe 
 
Możliwe jest ustalanie i  nadawanie rabatów. 
W tym celu wchodzimy w zakładkę „Zamówienia” – „Klienci i rabaty”  



 10

  
 
 

Zakładka umożliwia zarządzać listą klientów i przyznawaniem im rabatów. 
 

Wybieramy opcję „Dodaj grupę rabatową”, po czym ukaże  nam  się okno zawierające dwa pola 
do uzupełnienia: „Nazwa grupy” oaz „Rabat”, w które należy wpisać nazwę danej grupy oraz 
wysokość przyznanego rabatu, wybieramy także czy ma to być grupa domyślna. 
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Ważne! Jeśli nie przewidujemy rabatów, wystarczy stworzyć „grupę domyślną” i ustalić wielkość 
rabatu „0” , wchodząc w edycję grupy zaznaczamy , że jest to grupa domyślna, czyli klienci 
automatycznie do niej są przypisywani.  
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Jeśli tworzymy kilka grup i chcemy później przypisać do nich konkretnych klientów, w tym celu 
wchodzimy w listę klientów ( zakładka „Wszyscy”) wybieramy klienta i naciskamy obrazek 
karteczki z ołówkiem, by edytować.  
W edycji wchodzimy w zakładkę „Inne” i tu przypisujemy daną grupę rabatową. 
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W panelu mamy też ułatwioną funkcję szukania konkretnego klienta, znajduje się ona w tej samej 
zakładce nad listą klientów. 
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