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1. Zakładanie sklepu internetowego
Chcąc założyć sklep internetowy należy wejść na stronę internetową www.msite.pl,
następnym etapem jest najechanie lewym przyciskiem myszy na opcję „załóż sklep”, znajdującej
się w zakładce „Opcje dla firm”, która to z kolei znajduje się po lewej stronie na stronie głównej.

Rys. 1

1.1 Wybór pakietu
Wybór pakietu związany jest z zakresem działalności prowadzenia sklepu internetowego, z
ilością wystawionych produktów w sklepie oraz z możliwością zdefiniowania kosztów dostawy
względem wagi paczki. Gdy już dokonamy wyboru odpowiadającego Nam pakietu, najeżdżamy
kursorem myszy na odnośnik „załóż sklep”, która znajduje się pod ceną pakietu.

Rys. 2
4

1.2 Uruchomienie sklepu internetowego
Aby uruchomić sklep internetowy należy wypełnić formularz zawierający szczegółowe dane
firmy oraz właściciela sklepu, kolejnym etapem jest aktywowanie linku, który administrator prześle
na adres e-mail podany w formularzu. Po aktywacji tego linku Nasz sklep internetowy jest już
gotowy do działania.

Rys. 3
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2. Panel zarządzania
Panel zarządzania daje właścicielowi możliwość pełnego zarządzania sklepem. Funkcje
znajdujące się w tym panelu dotyczą m.in. produktów, ich wprowadzania, ustalania ich parametrów,
ustawień graficznych sklepu internetowego, realizacji zamówień oraz sposobów realizacji dostaw, a
także informacji dotyczących klientów. W poniższych podrozdziałach zostaną zaprezentowane
możliwości poszczególnych funkcji.

Rys. 4

2.1 Produkty
2.1.1 Dodaj produktu
Ta funkcja pozwala właścicielowi sklepu internetowego na dodanie produktu, który będzie
widoczny w sklepie, aby to zrobić należy wybrać odpowiednią kategorię (krok 1/3):
Wybór odpowiedniej kategorii:

Rys. 5
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Następnie wybrać przedmiot z tej kategorii, który Nas interesuje (krok 2/3):

Rys. 6
Ostatnim krokiem jest wypełnienie informacji dotyczących przedmiotu, który zostanie
wstawiony do sklepu (krok 3/3).

Rys. 7
7

2.1.2 Instrukcja dodawania linku do towaru danego producenta.
Proszę kliknąć prawym przyciskiem myszy na obrazek który ma stać się odnośnikiem

Rys. 8
Następnie klikamy „Właściwości obrazka” i przechodzimy do zakładki „Hiperłącze”. W
pole adres URL wpisujemy „http://twojadres.isu.pl/?id=szukaj&szukaj=nazwadostawcy” w miejsce
„Twój adres.isu.pl” wpisujemy adres naszej strony, a w miejsce „nazwa dostawcy” wpisujemy
nazwę dostawcy produktów które chcemy pokazać, np.

Rys. 9
8

Wracamy jeszcze na moment do zakładki „Informacje o obrazku” i w polu „Ramka”
wpisujemy 0. Następnie klikamy OK, wszystko powinno działać .Instrukcja dodawania.

Rys. 10
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2.1.3 Edycja produktu oraz opcje sprzedażowe
Edycja produktu dotyczy ustawień, które odnoszą się do konkretnego produktu, takich jak:
nazwa produktu, cena produktu, waluta, dodanie zdjęcia produktu oraz opis produktu:

Rys. 11

10

Natomiast „opcje sprzedaży” to ustawienia ustalone „odgórnie”, które dotyczą wszystkich
produktów wstawionych do sklepu i są w pełni modyfikowalne:

Rys. 12
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2.1.4 Producenci i kategorie
Kategoria „Producenci” powstała w celu zgrupowania ofert w sklepie oraz łatwiejszego
dodawania nowych produktów do bazy sklepu.

Rys. 13
„Kategoria”, to narzędzie służy do dodawania i konfigurowania własnych kategorii dla
produktów w sklepie. Aby Twoje kategorie były widoczne przy dodawaniu produktu/oferty, do
kategorii musi być dodana przynajmniej jedna podkategoria. Stworzenie własnych kategorii w
sklepie, nie tylko porządkuje towar, ale pozwala klientowi na lepszą orientację w zasobach sklepów.
Kategorię najlepiej tworzyć patrząc z punktu widzenia kupującego:

Rys. 14
12

2.1.5 Generowanie szablonów aukcji na podstawie danego produktu
Aby wygenerować szablon aukcji należy zalogować się do Panelu zarządzania i kliknąć
zakładkę Produkty. Następnie przy produkcie, który chcemy wystawić na aukcję klikamy „Szab.
aukcji”

Rys. 15
Otworzy się strona:

Rys. 16
13

Zjeżdżamy na sam dół strony i klikamy na Generuj szablon HTML aukcji

Rys. 17
Po kliknięciu przechodzimy na stronę:

Rys. 18
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Zaznaczamy i kopiujemy całą zawartość:

Rys. 19
Przechodzimy do serwisu aukcyjnego i dodajemy przedmiot tak jak robimy to zazwyczaj.
Gdy dochodzimy do danych przedmiotu (np. na allegro krok 2) mamy do dyspozycji pole edytora:

Rys. 20
15

Klikamy link „Edytor wizualny” i następnie na link „Edytor tekstowy”. W duże białe pole
wklejamy wygenerowany w naszym sklepie kod.

Rys. 21
Pozostałą część aukcji wypełniamy według własnego uznania i klikamy „Dalej”, jeśli
jesteśmy zadowoleni z efektu klikamy „Wystaw przedmiot”.

16

2.2 Opcje www
Kategoria ta służy do ogólnych ustawień strony internetowej sklepu internetowego,
dotyczących danych firmy, opisu sklepu, szaty graficznej.

2.2.1 Ustawienia.
Z poziomu tej zakładki można zarządzać prawie całą wizualną zawartością sklepu,
włączając lub wyłączając różne opcje możemy skonfigurować sklep dokładnie pod swoje i klientów
potrzeby. Aby ustawić swój szablon graficzny, należy najpierw wybrać z opcji szablonów „Mój
szablon” i zapisać, a następnie zarządzać wyglądem szablonu w opcji „Edycja szablonu”.
Zarządzanie własnym szablonem zalecane jest bardziej zaawansowanym użytkownikom.

Rys. 22
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2.2.2 Dane firmy
To narzędzie służy do zmiany danych firmy oraz danych szczegółowych, które zostały
wpisane podczas wypełniania formularza, przy zakładaniu sklepu internetowego. Zmiany danych
firmy możemy dokonać w zakładce „Dane firmy”, następnie klikamy na guzik „Zmień dane” i
możemy wprowadzać zmiany. W tych opcjach znajdują się również formularze do zmiany adresu email i hasła.

Rys. 23
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2.2.3 Grafika oraz opis sklepu
Formularz uploadu w zakładce Upload grafiki WWW pozwala na wrzucanie na serwer
plików graficznych, które chcemy użyć na stronie sklepu jako element szaty graficznej. Aby
wrzucić plik, klikamy na guzik „przeglądaj”, wybieramy plik graficzny z dysku, klikamy OK, a
następnie „Załaduj plik”. Zależnie od wielkości pliku po chwili będzie on załadowany na serwer.

Rys. 24
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Za pomocą „Opisu sklepu” możemy sprawdzić wykaz funkcjonalności, jakie znajdują się w
poszczególnych pakietach.

Rys. 25
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2.3 Realizacja zamówień
2.3.1 Zamówienia potwierdzone
Ta kategoria pozwala na zarządzanie złożonymi zamówieniami, narzędzie porządkuje
przetwarzanie zamówień przez Państwa. W statusie zamówień widoczne są zamówienia, które
zostały potwierdzone, niepotwierdzone, zrealizowane i anulowane. W statusie zamówień właściciel
może samodzielnie zmieniać status zamówienia.

Rys. 26

2.3.2 Zamówienie niepotwierdzone
Ta kategoria informuje o niepotwierdzeniu złożenia zamówienia przez osobę zamawiającą.
W tym przypadku taka osoba nie ma pewności co do realizacja danego zamówienia. W statusie
zamówień widoczne są zamówienia, które nie zostały potwierdzone. W statusie zamówień
właściciel może samodzielnie zmieniać status zamówienia.

Rys. 27
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2.3.3 Zamówienia zrealizowane
To narzędzie informuje osobę obsługującą sklep, że zamówienie zostało w całości
zrealizowane. W statusie zamówień widoczne są zamówienia, które zostały zrealizowane (gdy
transakcja została w pełni zrealizowana). W statusie zamówień właściciel może samodzielnie
zmieniać status, jeśli nie jest on niezgodny z stanem faktycznym.

Rys. 28

2.3.4 Zamówienia anulowane
To narzędzie pozwala na anulowanie wcześniej złożonego zamówienia i wysłania go na listę
zamówień anulowanych. W statusie zamówień właściciel może samodzielnie zmieniać status
zamówienia.

Rys. 29
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2.4 Dostawy
2.4.1 Sposoby dostawy
Ta kategoria służy do dodawania sposobów, dzięki którym klient otrzyma towar, można tu
dodać dowolne sposoby dostawy jak np. poczta kurierska, Poczta Polska, osoba świadcząca
wyspecjalizowane usługi w tym zakresie, odbiór osobisty, itp.

Rys. 30

2.4.2 Dodawanie sposobów dostawy
To narzędzie pozwala dodać sposób, za pomocą którego zostanie dostarczony towar do
klienta, aby to uczynić należy wypełnić poszczególne kategorie w tym narzędziu.

Rys. 31
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2.4.3 Informacja dla klienta
Po każdym zamówieniu do klienta wysyłana jest informacja o złożonym zamówieniu. Za
pomocą tego formularza możemy dodać informację dodatkową, np: o promocji, nowej dostawie
towaru, dodatkowy nr konta itd.

Rys. 32
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2.5 Klienci
W tej grupie zakładek znajdują się funkcje, pozwalające zarządzać bazą naszych klientów
oraz funkcjonalności związanych z nimi.

2.5.1 Klienci
W tej kategorii umieszczane są grupy klientów, do których wysyłany jest poszczególny
asortyment produktów, ta kategoria zawiera informacje dotyczące poszczególnych grup.

Rys. 33

2.5.2 Grupy klientów
W tej kategorii możemy dodawać grupy klientów, do których wysyłamy poszczególny
asortyment produktów, w tym celu należy wypełnić pola formularza, po dokonaniu tej czynności
dana grupa klientów widnieje na liście.

Rys.34
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2.5.3 Mailing
To narzędzie pozwala na wysyłanie wiadomości e-mailowych do wszystkich klientów,
którzy są zarejestrowani w bazie. Wpisujemy temat i treść wiadomości jaką chcemy się podzielić z
klientami naszego sklepu i klikamy „Wyślij mailing”.

Rys. 35
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2.5.4 Płatności on-line oraz płatności ratalne
To narzędzie (płatności on-line) pozwala dokonywać płatności w formie elektronicznej,
dzięki serwisom dotpay.pl, mbank.pl, przelewy24.pl, multibank.pl. W formularzu aktywujemy
płatności (TAK), zanim włączymy tą opcję (TAK), należy sprawdzić czy wszystkie dane płatności
są poprawne. W szczególności należy zwrócić uwagę na nr ID nadany przez operatora danych
płatności.

Zrzut ekranu prezentujący integrację sklepu z płatnościami on-line:

Rys. 36
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2.5.5 CRM (Customer Relationship Management)
Moduł CRM służy do zarządzania kontaktami z klientem. Za jego pomocą możemy w łatwy
i prosty sposób zapamiętać dane o kliencie, ustalenia biznesowe czy datę następnego kontaktu. W
tej kategorii pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza.

Rys. 37

2.6 Integracje z porównywarkami internetowymi
Integracja z porównywarkami cen i pasażami pozwala na dotarcie do nowych grup
odbiorców korzystających z pasaży i porównywarek. Pierwszym etapem w procesie integracji jest
wybór danego systemu handlowego, z którym chcemy się zintegrować.
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2.6.1 Integracja z Prezenteria.pl
Aby rozpocząć etap integracji należy w pierwszym etapie najechać lewym przyciskiem
myszy na zakładkę „Informacje”, która znajduje się po lewej stronie Panelu zarządzania, a
następnie lewym przyciskiem myszy klikamy na opcję „Integracje”.

Rys. 38
Po wykonaniu tej czynności, wyświetli się informacja z dostępnymi pasażami oraz
porównywarkami cenowymi, naszym zadaniem jest wybranie odpowiedniej porównywarki
cenowej (Prezenteria.pl), z którą będziemy współpracować, robimy to poprzez najechanie kursorem
myszy na link porównywarki, którą wybraliśmy i kliknięcie lewym przyciskiem:

Rys. 39
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Następnym etapem jest wybór profilu sklepu:

Rys. 40
Po wyborze profilu sklepu, wyświetli się okno zawierające w swojej treści produkty, które
są wystawione w naszym sklepie, a które chcemy eksportować do wybranej przez Nas
porównywarki cenowej.

Rys. 41
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Na dole wyświetlonego okna wybieramy opcję „Dopisz do pliku xml i pozostaw go
otwartym”, następnie klikamy „Dalej”:

Rys. 42

Po dokonaniu tych wszystkich czynności, produkty, zostaną wyeksportowane i będą się
znajdować w bazie produktów, którą możemy wstawić na stronę Prezenteria.pl.

Rys. 43
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2.6.2 Integracja z Cenuj.pl
Aby rozpocząć etap integracji należy w pierwszym etapie najechać lewym przyciskiem
myszy na zakładkę „Informacje”, która znajduje się po lewej stronie Panelu zarządzania, a
następnie lewym przyciskiem myszy klikamy na opcję „Integracje”.

Rys. 44
Po wykonaniu tej czynności, wyświetli się informacja z dostępnymi pasażami oraz
porównywarkami cenowymi, naszym zadaniem jest wybranie odpowiedniej porównywarki
cenowej (Cenuj.pl), z którą będziemy współpracować, robimy to poprzez najechanie kursorem
myszy na link porównywarki, którą wybraliśmy i kliknięcie lewym przyciskiem:

Rys. 45
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Następnym etapem jest wybór profilu sklepu:

Rys. 46
Po wyborze profilu sklepu, wyświetli się okno zawierające w swojej treści produkty, które
są wystawione w naszym sklepie, a które chcemy eksportować do wybranej przez Nas
porównywarki cenowej.

Rys. 47
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Na dole wyświetlonego okna wybieramy opcję „Dopisz do pliku xml i pozostaw go
otwartym”, następnie klikamy „Dalej”:

Rys. 48

Po dokonaniu tych wszystkich czynności, produkty zostaną wyeksportowane i będą
znajdować się w bazie produktów, którą możemy wstawić na stronę Cenuj.pl.

Rys. 49
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2.6.3 Integracja z Oferciak.pl
Aby rozpocząć etap integracji należy w pierwszym etapie najechać lewym przyciskiem
myszy na zakładkę „Informacje”, która znajduje się po lewej stronie Panelu zarządzania, a
następnie lewym przyciskiem myszy klikamy na opcję „Integracje”

Rys. 50
Po wykonaniu tej czynności, wyświetli się informacja z dostępnymi pasażami oraz
porównywarkami cenowymi, naszym zadaniem jest wybranie odpowiedniej porównywarki
cenowej (Oferciak.pl), z którą będziemy współpracować, robimy to poprzez najechanie kursorem
myszy na link porównywarki, którą wybraliśmy i kliknięcie lewym przyciskiem:

Rys.51
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Następnym etapem jest wybór profilu sklepu:

Rys. 52
Po wyborze profilu sklepu, wyświetli się okno zawierające w swojej treści produkty, które
są wystawione w naszym sklepie, a które chcemy eksportować do wybranej przez Nas
porównywarki cenowej.

Rys. 53
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`
Na dole wyświetlonego okna wybieramy opcję „Dopisz do pliku xml i pozostaw go
otwartym”, następnie klikamy „Dalej”:

Rys. 54
Po dokonaniu tych wszystkich czynności, produkty zostaną wyeksportowane i będą się
znajdować w bazie produktów, którą możemy wstawić na stronę Oferciak.pl

Rys. 55
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2.6.4 Integracja z Opineo.pl
Aby rozpocząć etap integracji należy w pierwszym etapie najechać lewym przyciskiem
myszy na zakładkę „Informacje”, która znajduje się po lewej stronie Panelu zarządzania, a
następnie lewym przyciskiem myszy klikamy na opcję „Integracje”

Rys. 56
Po wykonaniu tej czynności, wyświetli się informacja z dostępnymi pasażami oraz
porównywarkami cenowymi, naszym zadaniem jest wybranie odpowiedniej porównywarki
cenowej (Opineo.pl), z którą będziemy współpracować, robimy to poprzez najechanie kursorem
myszy na link porównywarki, którą wybraliśmy i kliknięcie lewym przyciskiem:

Rys. 57

38

W przypadku wyboru przeglądarki cenowej Opineo.pl należy skonfigurować ustawienia,
aby móc współpracować z nią, aktywujemy przeglądarkę w Naszym sklepie (TAK), wybieramy
sposób wysyłania e-maili do przeglądarki, na końcu logujemy się:

Rys. 58

Po zalogowaniu się do tej przeglądarki dokonujemy wyboru profilu sklepu, po wyborze
profilu sklepu, wyświetli się okno zawierające w swojej treści produkty, które są wystawione w
naszym sklepie, a które chcemy eksportować do wybranej przez Nas porównywarki cenowej, na
dole wyświetlonego okna wybieramy opcję „Dopisz do pliku xml i pozostaw go otwartym”,
następnie klikamy „Dalej”. Po dokonaniu tych wszystkich czynności, produkty, zostały
zintegrowane i znajdują się bazie produktów, które są wystawiane przez porównywarkę Opineo.pl,
każdy kto wchodzi na tą przeglądarkę ma wgląd we wszystkie produkty, które są wystawione do
sprzedaży, w tym również i w Nasze produkty.
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2.6.5 Integracja z Nokaut.pl
Aby rozpocząć etap integracji należy w pierwszym etapie najechać lewym przyciskiem
myszy na zakładkę „Informacje”, która znajduje się po lewej stronie Panelu zarządzania, a
następnie lewym przyciskiem myszy klikamy na opcję „Integracje”

Rys. 59
Po wykonaniu tej czynności, wyświetli się informacja z dostępnymi pasażami oraz
porównywarkami cenowymi, naszym zadaniem jest wybranie odpowiedniej porównywarki
cenowej (Nokaut.pl), z którą będziemy współpracować, robimy to poprzez najechanie kursorem
myszy na link porównywarki, którą wybraliśmy i kliknięcie lewym przyciskiem:

Rys. 60
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Następnym etapem jest wybór profilu sklepu:

Rys. 61
Po wyborze profilu sklepu, wyświetli się okno zawierające w swojej treści produkty, które
są wystawione w naszym sklepie, a które chcemy eksportować do wybranej przez Nas
porównywarki cenowej.

Rys. 62
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Na dole wyświetlonego okna wybieramy opcję „Dopisz do pliku xml i pozostaw go
otwartym”, następnie klikamy „Dalej”:

Rys. 63
Po dokonaniu tych wszystkich czynności, produkty, zostały wyeksportowane i będą się
znajdować w bazie produktów, którą możemy wstawić na stronę Nokaut.pl.

Rys. 64
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2.6.6 Integracja z Okazje.info.pl
Aby rozpocząć etap integracji należy w pierwszym etapie najechać lewym przyciskiem
myszy na zakładkę „Informacje”, która znajduje się po lewej stronie Panelu zarządzania, a
następnie lewym przyciskiem myszy klikamy na opcję „Integracje”

Rys. 65
Po wykonaniu tej czynności, wyświetli się informacja z dostępnymi pasażami oraz
porównywarkami cenowymi, naszym zadaniem jest wybranie odpowiedniej porównywarki
cenowej (Okazje.info.pl), z którą będziemy współpracować, robimy to poprzez najechanie
kursorem myszy na link porównywarki, którą wybraliśmy i kliknięcie lewym przyciskiem:

Rys. 66
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Następnym etapem jest wybór profilu sklepu:

Rys. 67
Po wyborze profilu sklepu, wyświetli się okno zawierające w swojej treści produkty, które
są wystawione w naszym sklepie, a które chcemy eksportować do wybranej przez Nas
porównywarki cenowej.

Rys. 68
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Na dole wyświetlonego okna wybieramy opcję „Dopisz do pliku xml i pozostaw go
otwartym”, następnie klikamy „Dalej”:

Rys. 69
Po dokonaniu tych wszystkich czynności, produkty, zostaną wyeksportowane i będą
znajdować się w bazie produktów, która możemy wstawić na stronę Okazje.info.pl.

Rys. 70
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2.6.7 Integracja z Alejka.pl
Aby rozpocząć etap integracji należy w pierwszym etapie najechać lewym przyciskiem
myszy na zakładkę „Informacje”, która znajduje się po lewej stronie Panelu zarządzania, a
następnie lewym przyciskiem myszy klikamy na opcję „Integracje”

Rys. 71
Po wykonaniu tej czynności, wyświetli się informacja z dostępnymi pasażami oraz
porównywarkami cenowymi, naszym zadaniem jest wybranie odpowiedniej porównywarki
cenowej (Alejka.pl), z którą będziemy współpracować, robimy to poprzez najechanie kursorem
myszy na link porównywarki, którą wybraliśmy i kliknięcie lewym przyciskiem:

Rys. 72
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Następnym etapem jest wybór profilu sklepu

Rys. 73
Po wyborze profilu sklepu, wyświetli się okno zawierające w swojej treści produkty, które
są wystawione w naszym sklepie, a które chcemy eksportować do wybranej przez Nas
porównywarki cenowej.

Rys. 74
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Na dole wyświetlonego okna wybieramy opcję „Dopisz do pliku xml i pozostaw go
otwartym”, następnie klikamy „Dalej”:

Rys. 75
Po dokonaniu tych wszystkich czynności, produkty, zostaną wyeksportowane i będą się
znajdować w bazie produktów, którą możemy wstawić na stronę Alejka.pl.

Rys. 76
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2.6.8 Integracja z Kupujemy.pl
Aby rozpocząć etap integracji należy w pierwszym etapie najechać lewym przyciskiem
myszy na zakładkę „Informacje”, która znajduje się po lewej stronie Panelu zarządzania, a
następnie lewym przyciskiem myszy klikamy na opcję „Integracje”

Rys. 77
Po wykonaniu tej czynności, wyświetli się informacja z dostępnymi pasażami oraz
porównywarkami cenowymi, naszym zadaniem jest wybranie odpowiedniej porównywarki
cenowej (Kupujemy.pl), z którą będziemy współpracować, robimy to poprzez najechanie kursorem
myszy na link porównywarki, którą wybraliśmy i kliknięcie lewym przyciskiem:

Rys. 78
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Następnym etapem jest wybór profilu sklepu:

Rys. 79
Po wyborze profilu sklepu, wyświetli się okno zawierające w swojej treści produkty, które
są wystawione w naszym sklepie, a które chcemy eksportować do wybranej przez Nas
porównywarki cenowej.

Rys. 80
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Na dole wyświetlonego okna wybieramy opcję „Dopisz do pliku xml i pozostaw go
otwartym”, następnie klikamy „Dalej”:

Rys. 81

Po dokonaniu tych wszystkich czynności, produkty, zostaną wyeksportowane i będą
znajdować się w bazie produktów, którą możemy wstawić na stronę Kupujemy.pl.

Rys. 82
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2.6.9 Integracja z Radar.pl
Aby rozpocząć etap integracji należy w pierwszym etapie najechać lewym przyciskiem
myszy na zakładkę „Informacje”, która znajduje się po lewej stronie Panelu zarządzania, a
następnie lewym przyciskiem myszy klikamy na opcję „Integracje”

Rys. 83
Po wykonaniu tej czynności, wyświetli się informacja z dostępnymi pasażami oraz
porównywarkami cenowymi, naszym zadaniem jest wybranie odpowiedniej porównywarki
cenowej (Radar.pl), z którą będziemy współpracować, robimy to poprzez najechanie kursorem
myszy na link porównywarki, którą wybraliśmy i kliknięcie lewym przyciskiem:

Rys. 84
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Następnym etapem jest wybór profilu sklepu:

Rys. 85
Po wyborze profilu sklepu, wyświetli się okno zawierające w swojej treści produkty, które
są wystawione w naszym sklepie, a które chcemy eksportować do wybranej przez Nas
porównywarki cenowej.

Rys. 86
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Na dole wyświetlonego okna wybieramy opcję „Dopisz do pliku xml i pozostaw go
otwartym”, następnie klikamy „Dalej”:

Rys. 87

Po dokonaniu tych wszystkich czynności, produkty, zostaną wyeksportowane i będą
znajdować się w bazie produktów, którą możemy wstawić na stronę Radar.pl

Rys. 88
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2.6.10 Integracja z Skąpiec.pl
Aby rozpocząć etap integracji należy w pierwszym etapie najechać lewym przyciskiem
myszy na zakładkę „Informacje”, która znajduje się po lewej stronie Panelu zarządzania, a
następnie lewym przyciskiem myszy klikamy na opcję „Integracje”

Rys. 89
Po wykonaniu tej czynności, wyświetli się informacja z dostępnymi pasażami oraz
porównywarkami cenowymi, naszym zadaniem jest wybranie odpowiedniej porównywarki
cenowej (Skąpiec.pl), z którą będziemy współpracować, robimy to poprzez najechanie kursorem
myszy na link porównywarki, którą wybraliśmy i kliknięcie lewym przyciskiem:

Rys. 90
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Następnym etapem jest wybór profilu sklepu

Rys. 91
Po wyborze profilu sklepu, wyświetli się okno zawierające w swojej treści produkty, które
są wystawione w naszym sklepie, a które chcemy eksportować do wybranej przez Nas
porównywarki cenowej.

Rys. 92
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Na dole wyświetlonego okna wybieramy opcję „Dopisz do pliku xml i pozostaw go
otwartym”, następnie klikamy „Dalej”:

Rys. 93
Po dokonaniu tych wszystkich czynności, produkty, zostaną wyeksportowane i będą
znajdować się w bazie produktów, którą możemy wstawić na stronę Skąpiec.pl

Rys. 94
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2.6.11 Integracja z Cenus.pl
Aby rozpocząć etap integracji należy w pierwszym etapie najechać lewym przyciskiem
myszy na zakładkę „Informacje”, która znajduje się po lewej stronie Panelu zarządzania, a
następnie lewym przyciskiem myszy klikamy na opcję „Integracje”

Rys. 95
Po wykonaniu tej czynności, wyświetli się informacja z dostępnymi pasażami oraz
porównywarkami cenowymi, naszym zadaniem jest wybranie odpowiedniej porównywarki
cenowej (Cenus.pl), z którą będziemy współpracować, robimy to poprzez najechanie kursorem
myszy na link porównywarki, którą wybraliśmy i kliknięcie lewym przyciskiem:

Rys. 96
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Następnym etapem jest wybór profilu sklepu:

Rys. 97
Po wyborze profilu sklepu, wyświetli się okno zawierające w swojej treści produkty, które
są wystawione w naszym sklepie, a które chcemy eksportować do wybranej przez Nas
porównywarki cenowej.

Rys. 98
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Na dole wyświetlonego okna wybieramy opcję „Dopisz do pliku xml i pozostaw go
otwartym”, następnie klikamy „Dalej”:

Rys. 99

Po dokonaniu tych wszystkich czynności, produkty, zostaną wyeksportowane i będą
znajdować się w bazie produktów, którą możemy wstawić na stronę Cenus.pl

Rys. 100
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2.6.12 Integracja z Bazarcen.pl
Aby rozpocząć etap integracji należy w pierwszym etapie najechać lewym przyciskiem
myszy na zakładkę „Informacje”, która znajduje się po lewej stronie Panelu zarządzania, a
następnie lewym przyciskiem myszy klikamy na opcję „Integracje”

Rys. 101
Po wykonaniu tej czynności, wyświetli się informacja z dostępnymi pasażami oraz
porównywarkami cenowymi, naszym zadaniem jest wybranie odpowiedniej porównywarki
cenowej (Bazarcen.pl), z którą będziemy współpracować, robimy to poprzez najechanie kursorem
myszy na link porównywarki, którą wybraliśmy i kliknięcie lewym przyciskiem:

Rys. 102
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Następnym etapem jest wybór profilu sklepu:

Rys. 103
Po wyborze profilu sklepu, wyświetli się okno zawierające w swojej treści produkty, które
są wystawione w naszym sklepie, a które chcemy eksportować do wybranej przez Nas
porównywarki cenowej.

Rys. 104
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Na dole wyświetlonego okna wybieramy opcję „Dopisz do pliku xml i pozostaw go
otwartym”, następnie klikamy „Dalej”:

Rys. 105

Po dokonaniu tych wszystkich czynności, produkty, zostaną wyeksportowane i będą
znajdować się w bazie produktów, którą możemy wstawić na stronę Bazarcen.pl

Rys. 106
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2.6.13 Integracja z Tanio.pl
Aby rozpocząć etap integracji należy w pierwszym etapie najechać lewym przyciskiem
myszy na zakładkę „Informacje”, która znajduje się po lewej stronie Panelu zarządzania, a
następnie lewym przyciskiem myszy klikamy na opcję „Integracje”

Rys. 107
Po wykonaniu tej czynności, wyświetli się informacja z dostępnymi pasażami oraz
porównywarkami cenowymi, naszym zadaniem jest wybranie odpowiedniej porównywarki
cenowej (Tanio.pl), z którą będziemy współpracować, robimy to poprzez najechanie kursorem
myszy na link porównywarki, którą wybraliśmy i kliknięcie lewym przyciskiem:

Rys. 108
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Następnym etapem jest wybór profilu sklepu:

Rys. 109
Po wyborze profilu sklepu, wyświetli się okno zawierające w swojej treści produkty, które
są wystawione w naszym sklepie, a które chcemy eksportować do wybranej przez Nas
porównywarki cenowej.

Rys. 110
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Na dole wyświetlonego okna wybieramy opcję „Dopisz do pliku xml i pozostaw go
otwartym”, następnie klikamy „Dalej”:

Rys. 111

Po dokonaniu tych wszystkich czynności, produkty, zostaną wyeksportowane i będą
znajdować się w bazie produktów, którą możemy wstawić na stronę Tanio.pl

Rys. 112

66

2.6.14 Integracja z Totu.pl
Aby rozpocząć etap integracji należy w pierwszym etapie najechać lewym przyciskiem
myszy na zakładkę „Informacje”, która znajduje się po lewej stronie Panelu zarządzania, a
następnie lewym przyciskiem myszy klikamy na opcję „Integracje”

Rys. 112
Po wykonaniu tej czynności, wyświetli się informacja z dostępnymi pasażami oraz
porównywarkami cenowymi, naszym zadaniem jest wybranie odpowiedniej porównywarki
cenowej (Totu.pl), z którą będziemy współpracować, robimy to poprzez najechanie kursorem
myszy na link porównywarki, którą wybraliśmy i kliknięcie lewym przyciskiem:

Rys. 114
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Następnym etapem jest wybór profilu sklepu:

Rys. 115
Po wyborze profilu sklepu, wyświetli się okno zawierające w swojej treści produkty, które
są wystawione w naszym sklepie, a które chcemy eksportować do wybranej przez Nas
porównywarki cenowej.

Rys. 116
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Na dole wyświetlonego okna wybieramy opcję „Dopisz do pliku xml i pozostaw go
otwartym”, następnie klikamy „Dalej”:

Rys. 117

:Po dokonaniu tych wszystkich czynności, produkty, zostaną wyeksportowane i będą
znajdować się w bazie produktów, którą możemy wstawić na stronę Totu.pl

Rys. 118

69

2.6.15 Integracje z Sklepy24.pl oraz Kangoo.pl
Aby rozpocząć etap integracji należy w pierwszym etapie najechać lewym przyciskiem
myszy na zakładkę „Informacje”, która znajduje się po lewej stronie Panelu zarządzania, a
następnie lewym przyciskiem myszy klikamy na opcję „Integracje”

Rys. 119
Po wykonaniu tej czynności, wyświetli się informacja z dostępnymi pasażami oraz
porównywarkami cenowymi, naszym zadaniem jest wybranie odpowiedniej porównywarki
cenowej (Sklepy24.pl oraz Kangoo.pl), z którą będziemy współpracować, robimy to poprzez
najechanie kursorem myszy na link porównywarki, którą wybraliśmy i kliknięcie lewym
przyciskiem:

Rys. 120
70

Następnym etapem jest wybór profilu sklepu

Rys. 121
Po wyborze profilu sklepu, wyświetli się okno zawierające w swojej treści produkty, które
są wystawione w naszym sklepie, a które chcemy eksportować do wybranej przez Nas
porównywarki cenowej.

Rys. 122
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Na dole wyświetlonego okna wybieramy opcję „Dopisz do pliku xml i pozostaw go
otwartym”, następnie klikamy „Dalej”:

Rys. 123

Po dokonaniu tych wszystkich czynności, produkty, zostaną wyeksportowane i będą
znajdować się w bazie produktów, którą możemy wstawić na stronę Sklepy24.pl oraz Kangoo.pl

Rys. 124
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2.6.16 Integracja z Szoker.pl
Aby rozpocząć etap integracji należy w pierwszym etapie najechać lewym przyciskiem
myszy na zakładkę „Informacje”, która znajduje się po lewej stronie Panelu zarządzania, a
następnie lewym przyciskiem myszy klikamy na opcję „Integracje”

Rys. 125
Po wykonaniu tej czynności, wyświetli się informacja z dostępnymi pasażami oraz
porównywarkami cenowymi, naszym zadaniem jest wybranie odpowiedniej porównywarki
cenowej (Szoker.pl), z którą będziemy współpracować, robimy to poprzez najechanie kursorem
myszy na link porównywarki, którą wybraliśmy i kliknięcie lewym przyciskiem:

Rys. 126
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Następnym etapem jest wybór profilu sklepu

Rys. 127
Po wyborze profilu sklepu, wyświetli się okno zawierające w swojej treści produkty, które
są wystawione w naszym sklepie, a które chcemy eksportować do wybranej przez Nas
porównywarki cenowej.

Rys. 128
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Na dole wyświetlonego okna wybieramy opcję „Dopisz do pliku xml i pozostaw go
otwartym”, następnie klikamy „Dalej”:

Rys. 129

Po dokonaniu tych wszystkich czynności, produkty, zostaną wyeksportowane i będą
znajdować się w bazie produktów, którą możemy wstawić na stronę Szoker.pl

Rys. 130
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2.6.17 Integracja z Zakupomat.pl
`
Aby rozpocząć etap integracji należy w pierwszym etapie najechać lewym przyciskiem
myszy na zakładkę „Informacje”, która znajduje się po lewej stronie Panelu zarządzania, a
następnie lewym przyciskiem myszy klikamy na opcję „Integracje”

Rys. 131
Po wykonaniu tej czynności, wyświetli się informacja z dostępnymi pasażami oraz
porównywarkami cenowymi, naszym zadaniem jest wybranie odpowiedniej porównywarki
cenowej (Zakupomat.pl), z którą będziemy współpracować, robimy to poprzez najechanie kursorem
myszy na link porównywarki, którą wybraliśmy i kliknięcie lewym przyciskiem:

Rys. 132
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Następnym etapem jest wybór profilu sklepu:

Rys. 133
Po wyborze profilu sklepu, wyświetli się okno zawierające w swojej treści produkty, które
są wystawione w naszym sklepie, a które chcemy eksportować do wybranej przez Nas
porównywarki cenowej.

Rys. 134
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Na dole wyświetlonego okna wybieramy opcję „Dopisz do pliku xml i pozostaw go
otwartym”, następnie klikamy „Dalej”:

Rys. 135

Po dokonaniu tych wszystkich czynności, produkty, zostaną wyeksportowane i będą
znajdować się w bazie produktów, którą możemy wstawić na stronę Zakupomat.pl

Rys. 136
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2.6.18 Integracja z Najtaniej24.pl
Aby rozpocząć etap integracji należy w pierwszym etapie najechać lewym przyciskiem
myszy na zakładkę „Informacje”, która znajduje się po lewej stronie Panelu zarządzania, a
następnie lewym przyciskiem myszy klikamy na opcję „Integracje”

Rys. 137
Po wykonaniu tej czynności, wyświetli się informacja z dostępnymi pasażami oraz
porównywarkami cenowymi, naszym zadaniem jest wybranie odpowiedniej porównywarki
cenowej (Najtaniej24.pl), z którą będziemy współpracować, robimy to poprzez najechanie
kursorem myszy na link porównywarki, którą wybraliśmy i kliknięcie lewym przyciskiem:

Rys. 138

79

Następnym etapem jest wybór profilu sklepu:

Rys. 139
Po wyborze profilu sklepu, wyświetli się okno zawierające w swojej treści produkty, które
są wystawione w naszym sklepie, a które chcemy eksportować do wybranej przez Nas
porównywarki cenowej.

Rys. 140
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Na dole wyświetlonego okna wybieramy opcję „Dopisz do pliku xml i pozostaw go
otwartym”, następnie klikamy „Dalej”:

Rys. 141
Po dokonaniu tych wszystkich czynności, produkty, zostaną wyeksportowane i będą
znajdować się w bazie produktów, którą możemy wstawić na stronę Najtaniej24.pl

Rys. 142
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2.6.19 Intagracja automatyczna z ISU.pl oraz z Szobit.pl
Aby rozpocząć etap integracji należy w „Panelu Zarządzania” kliknąć lewym przyciskiem
myszy kategorię „Produkty”, a w tej zakładce „Opcje sprzedaży”

Rys. 143

Po wykonaniu powyższych czynności, wyświetli się okno dialogowe, zawierające pytanie
„Czy dodawać produkty automatycznie do ISU.pl”, w zależności od tego czy chcemy to uczynić
czy nie, wybieramy adekwatną odpowiedź (TAK/NIE).

Rys. 144
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2.6.20 Integracja z Cokupić.pl
Aby rozpocząć etap integracji należy w pierwszym etapie najechać lewym przyciskiem
myszy na zakładkę „Informacje”, która znajduje się po lewej stronie Panelu zarządzania, a
następnie lewym przyciskiem myszy klikamy na opcję „Integracje”

Rys. 145
Po wykonaniu tej czynności, wyświetli się informacja z dostępnymi pasażami oraz
porównywarkami cenowymi, naszym zadaniem jest wybranie odpowiedniej porównywarki
cenowej (Opineo.pl), z którą będziemy współpracować, robimy to poprzez najechanie kursorem
myszy na link porównywarki, którą wybraliśmy i kliknięcie lewym przyciskiem:

Rys. 146
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Aby aktywować porównywarkę cenową „Cokupić.pl” należy wybrać słowo „TAK”, które
jest odpowiedzią na pytanie „Czy aktywować integrację”. Aktywowanie Cokupic.pl spowoduje
pojawienie się dodatkowego pola "kod produktu cokupic.pl" podczas dodawania produktu do
sklepu. Wypełnienie pola wygenerowanym kodem przez Cokupic wywoła pojawienie się na stronie
opinii i oceny produktu jaką wystawili inni użytkownicy kupujący ten produkt.

Rys. 147
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2.6.2.1 Integracja z Allegro.pl
Aby rozpocząć integrację należy w pierwszym etapie najechać lewym przyciskiem myszy
na „Panel zarządzania”, a następnie lewym przyciskiem myszy klikamy na opcję „Integracje”.

Rys. 148
Po wykonaniu tej czynności, wyświetli się informacja z dostępnymi pasażami ,
porównywarkami cenowymi oraz portalem aukcyjnym naszym zadaniem jest wybranie
odpowiedniego portalu aukcyjnego (Allegro.pl), z którym będziemy współpracować, robimy to
poprzez najechanie kursorem myszy na link portalu, który wybraliśmy i kliknięcie lewym
przyciskiem:

Rys. 149

85

Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności, ukaże się komunikat, informujący o tym,
jak wystawić aukcje z poziomu sklepu oraz jak generować szablon aukcji.

Rys. 150
Po wejściu w zakładkę Produkty pod każdym produktem widzimy napis „Wystaw aukcje”

Rys. 151
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Rys. 152
Jeżeli chcemy wystawić dany produkt na allegro.pl musimy kliknąć „Wystaw aukcje”.
Pojawi się wybieranie opcji wystawienia produktu. Możemy wybrać pomiędzy wygenerowaniem
kodu HTML z szablonem, który możemy wkleić w edytor HTML w dowolnym serwisie aukcyjnym
(Allegro.pl, Śwista.pl lub eBay). Możemy również wybrać bezpośrednie wystawienie produktu na
aukcję Allegro.pl. Po wybraniu bezpośredniego wystawienia, musimy zalogować się do allegro.pl
używając swojego loginu oraz hasła allegro.

Rys. 153
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UWAGA! VBS projekt sp. z o.o. operator systemu mSite.pl, nie gromadzi i nie przetrzymuje
żadnych loginów, ani haseł do kont w serwisie Allegro.pl
W dalszych krokach postępuj tak jakbyś wystawiał aukcję w serwisie Allegro.pl

Rys. 154
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2.6.22 Generowanie mapy strony
Aby zacząć generowanie strony mapy należy lewym przyciskiem myszy najechać na
zakładkę „INFORMACJE”, następnym krokiem będzie najechanie lewym przyciskiem myszy w tej
zakładce na opcję Integracje.

Rys. 155
Po dokonaniu tych czynności w „PANELU ZARZĄDZANIA” klikamy lewym przyciskiem
myszy link „Export danych do formatu CSV (Generowanie mapy strony)”:

Rys. 156
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Narzędzie pozwala zwiększyć skuteczność pozycjonowania sklepu w wyszukiwarkach.
Wygenerowana mapa strony jest uporządkowanym zbiorem najważniejszych linków z strony które
roboty wyszukiwarki mogą poprawnie zindeksować w swoich zasobach. Kliknięcie przycisku
Generuj mapę spowoduje wygenerowanie aktualnej mapy strony. Mapę strony należy generować w
momencie kiedy zakończyliśmy już konfigurowanie zasobów sklepów, w szczególności kategorii i
produktów.

Rys. 157

Po wygenerowaniu mapy wyświetla się okno, zawierające produkty, które są wystawione do
sprzedaży, w zależności od porównywarki cenowej, z którą współpracujemy.

Rys. 158
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2.6.23. Konfiguracja mapy dojazdowej
Głównym założeniem tej funkcji jest zobrazowanie klientowi lokalizacji sklepu. Pierwszym
krokiem w osiągnięciu tego celu jest wejście w zakładkę „Opcje www” w „Panelu zarządzania”,
gdy już dokona się powyższej czynności, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na opcję „Dane
firmy”, w tym momencie wyświetla się okno dialogowe, w którym możemy wygenerować adres
oraz siedzibę firmy (w naszym przypadku) „VBS Projekt”.

Rys. 159
Klikając lewym przyciskiem myszy na „Mapa dojazdowa”, wyświetla się możliwość
wklejenia kodu html mapy dojazdowej, aby dokonać tej czynności należy odpowiedzieć „TAK” na
pytanie „Czy pokazać mapę”, następnie należy wygenerować kod mapy Google, klikając w link
„kliknij tutaj”.

Rys. 160
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W wyszukiwarce „google.maps.com” wpisujemy adres firmy „VBS Projekt” (Szczytno, ul.
Chrobrego 4), po pokazaniu się mapki z lokalizacją, należy skopiować prowadzący do niej link i
wkleić go w puste pole „Kodu mapy”

Rys. 161

Rys. 162
Po wklejeniu linku, zatwierdzamy ustawienia klikając na „Zatwierdź zmiany”, w tym
momencie mapa dojazdowa została skonfigurowana. Aby zobaczyć mapkę dojazdową, należy wejść
na stronę sklepu i kliknąć zakładkę „Kontakt”.
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3. Integracja z systemem ratalnym ŻAGIEL
Płatności ratalne przydają się gdy prowadzimy handel produktami o wartości powyżej 100
zł. Za pomocą udostępnionego modułu, klienci po wysłaniu zamówienia mogą składać wnioski
kredytowe w systemie ratalnym Żagiel. Aby skonfigurować płatności ratalne należy zarejestrować
się w systemie ŻAGIEL i zaznaczyć we wniosku nadany identyfikator ID, który również służy do
wysyłania wniosków on-line. Następnie, gdy już posiadamy nadany identyfikator należy go
wprowadzić w pole formularza „ID sklepu internetowego”, podajemy również adres email i
zaznaczamy „Czy aktywować płatności” na Tak. Na koniec zatwierdzamy kliknięciem w guzik
„Zatwierdź płatności ratalne ŻAGIEL”.

4. Podsumowanie
Podsumowując zaprezentowany materiał, należy pamiętać, aby swój sklep internetowy,
który w większości przypadków będzie stanowił całość zasobów przyszłego przedsiębiorstwa,
budować krok po kroku. Pieniądze nie lubią zbytniego pośpiechu, należy obserwować trendy w
branży na której skupimy swoją działalność. Znajomość produktu który oferujemy pozwoli ominąć
wiele błędnych decyzji. Należy zawsze szanować klienta, ponieważ to stali klienci generują nawet
do 80% przychodów w firmie. Prezentujmy towar jak najlepiej, klient nie widzi towaru i nie mo że
go obejrzeć tak jak to robi w tradycyjnym sklepie, dlatego zdjęcia w dobrej jakości i czytelny opis
produktu powinny być zawsze priorytetem w każdym sklepie internetowym. Nie utrudniajmy
klientowi kontaktu ze sklepem. Zawsze oprócz kontaktu poprzez e-mail powinno umożliwić mu się
kontakt telefoniczny. Organizując kampanie reklamową dobrze przemyślmy do jakiej grupy osób
ma dotrzeć nasza oferta aby wzbudzić ich zainteresowanie, złe określenie targetu zakończy każdą
kampanię mizernymi efektami.
Ostatnim zdaniem podsumowującym chciałbym powiedzieć, ludzką rzeczą jest popełniać
błędy, lecz głupotą jest kiedy się na nich nie uczymy.
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