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Sprzedaż  

Nowe zamówienie 
Zakładka służy do tego aby złożyć zamówienie przez panel administratora. 

● Znajdź produkty - pole służy do wyszukiwania produktów, które chcemy dodać do zamówienia. Po 
wpisaniu w wyszukiwarkę nazwy produktu (lub jej fragmentu) klikamy Szukaj. Aby dodać dany produkt 
do zamówienia należy kliknąć przycisk Dodaj przy wybranym produkcie. 

 

 
 

● Dodawanie zamówienia - w tej tabeli możemy znaleźć produkty, które wcześniej dodaliśmy do 
zamówienia. Mamy możliwość zmiany ilości danego produktu w zamówieniu, udzielenia rabatu na 
konkretny produkt lub całe zamówienie a także możliwość usunięcia produktu z zamówienia. Po 
wprowadzeniu zmian należy zatwierdzić je przyciskiem Aktualizuj. Poniżej znajduje się panel, w którym 
wybieramy szczegóły takie jak typ płatności, rodzaj wysyłki oraz do jakiej zakładki mamy dodać nasze 
zamówienie. Widzimy tam również pola, które należy wypełnić informacjami na temat klienta (imię, 
nazwisko, adres itd.), do którego ma trafić dane zamówienie. Po wypełnieniu całego formularza należy 
zatwierdzić go klikając w pole Zapisz. 
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Do zatwierdzenia 
W tej zakładce widzimy zamówienia, które nie zostały jeszcze zatwierdzone przez administratora. 
W górnej tabeli znajdują się pola do filtrowania zamówień (można je filtrować wg zamówionych produktów lub 
wg daty zamówień). W dolnej tabeli natomiast mamy listę zamówień niezatwierdzonych z informacjami o nich: 

● Zamówienie - dane użytkownika, który złożył zamówienie oraz następujące funkcje: 
○ Pokaż zamówienie -  otwiera okno ze szczegółami zamówienia 
○ Pokaż fakturę - otwiera okno z fakturą do wydruku 
○ Pokaż notatkę - otwiera okno z notatką do zamówienia 
○ Wyślij - pozwala wysłać wiadomość e-mail z zamówieniem do klienta 
○ Archiwum wiadomości - wyświetla wiadomości wysłane do użytkownika 
○ Zaloguj - loguje nas na konto klienta 

● Produkty - informacje o produktach znajdujących się w zamówieniu (nazwa, ilość, cena itp.) 
● Koszt - łączna cena zamówienia 
● Faktura - pole do generowania faktury VAT (aby wygenerować fakturę VAT należy kliknąć w zielony 

przycisk z plusem) 
● Data - data i godzina złożenia zamówienia 
● Opcja - zaznaczając dane zamówienie możemy wykonać na nim wybrane działanie (np. usunąć 

zaznaczone zamówienia) natomiast klikając w ikonę edytuj ( ) możemy je modyfikować 
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Aby zatwierdzić dane zamówienie zaznaczyć przy nim checkbox w kolumnie Opcja, a następnie pod tabelą 
wybrać opcję Przywróć i kliknąć przycisk Ustaw. 

Oczekujące wpłaty 
W tej zakładce widzimy zamówienia, które oczekują na wpłatę (z góry).W górnej tabeli znajdują się pola do 
filtrowania zamówień (można je filtrować wg zamówionych produktów lub wg daty zamówień). W dolnej tabeli 
natomiast mamy listę zamówień oczekujących na wpłatę z informacjami o nich: 

● Zamówienie - dane użytkownika, który złożył zamówienie oraz następujące funkcje: 
○ Pokaż zamówienie -  otwiera okno ze szczegółami zamówienia 
○ Pokaż fakturę - otwiera okno z fakturą do wydruku 
○ Pokaż notatkę - otwiera okno z notatką do zamówienia 
○ Wyślij - pozwala wysłać wiadomość e-mail z zamówieniem do klienta 
○ Archiwum wiadomości - wyświetla wiadomości wysłane do użytkownika 
○ Zaloguj - loguje nas na konto klienta 

● Produkty - informacje o produktach znajdujących się w zamówieniu (nazwa, ilość, cena itp.) 
● Koszt - łączna cena zamówienia 
● Faktura - pole do generowania faktury VAT (aby wygenerować fakturę VAT należy kliknąć w zielony 

przycisk z plusem) 
● Data - data i godzina złożenia zamówienia 
● Opcja - zaznaczając dane zamówienie możemy wykonać na nim wybrane działanie (np. usunąć 

zaznaczone zamówienia) natomiast klikając w ikonę edytuj ( ) możemy je modyfikować 
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Zapłacone 
W tej zakładce widzimy zamówienia, które zostały opłacone.W górnej tabeli znajdują się pola do filtrowania 
zamówień (można je filtrować wg zamówionych produktów lub wg daty zamówień). W dolnej tabeli natomiast 
mamy listę zamówień zapłaconych z informacjami o nich: 

● Zamówienie - dane użytkownika, który złożył zamówienie oraz następujące funkcje: 
○ Pokaż zamówienie -  otwiera okno ze szczegółami zamówienia 
○ Pokaż fakturę - otwiera okno z fakturą do wydruku 
○ Pokaż notatkę - otwiera okno z notatką do zamówienia 
○ Wyślij - pozwala wysłać wiadomość e-mail z zamówieniem do klienta 
○ Archiwum wiadomości - wyświetla wiadomości wysłane do użytkownika 
○ Zaloguj - loguje nas na konto klienta 

● Produkty - informacje o produktach znajdujących się w zamówieniu (nazwa, ilość, cena itp.) 
● Koszt - łączna cena zamówienia 
● Faktura - pole do generowania faktury VAT (aby wygenerować fakturę VAT należy kliknąć w zielony 

przycisk z plusem) 
● Data - data i godzina złożenia zamówienia 
● Opcja - zaznaczając dane zamówienie możemy wykonać na nim wybrane działanie (np. usunąć 

zaznaczone zamówienia) natomiast klikając w ikonę edytuj ( ) możemy je modyfikować 
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Do wysłania 
W tej zakładce widzimy zamówienia przygotowane do wysłania. W górnej tabeli znajdują się pola do 
filtrowania zamówień (można je filtrować wg zamówionych produktów lub wg daty zamówień). W dolnej tabeli 
natomiast mamy listę zamówień do wysłania z informacjami o nich: 

● Zamówienie - dane użytkownika, który złożył zamówienie oraz następujące funkcje: 
○ Pokaż zamówienie -  otwiera okno ze szczegółami zamówienia 
○ Pokaż fakturę - otwiera okno z fakturą do wydruku 
○ Pokaż notatkę - otwiera okno z notatką do zamówienia 
○ Wyślij - pozwala wysłać wiadomość e-mail z zamówieniem do klienta 
○ Archiwum wiadomości - wyświetla wiadomości wysłane do użytkownika 
○ Zaloguj - loguje nas na konto klienta 

● Produkty - informacje o produktach znajdujących się w zamówieniu (nazwa, ilość, cena itp.) 
● Koszt - łączna cena zamówienia 
● Faktura - pole do generowania faktury VAT (aby wygenerować fakturę VAT należy kliknąć w zielony 

przycisk z plusem) 
● Data - data i godzina złożenia zamówienia 
● Opcja - zaznaczając dane zamówienie możemy wykonać na nim wybrane działanie (np. usunąć 

zaznaczone zamówienia) natomiast klikając w ikonę edytuj ( ) możemy je modyfikować 
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Wysłane 
W tej zakładce widzimy wysłane zamówienia. W górnej tabeli znajdują się pola do filtrowania zamówień 
(można je filtrować wg zamówionych produktów lub wg daty zamówień). W dolnej tabeli natomiast mamy listę 
wysłanych zamówień z informacjami o nich: 

● Zamówienie - dane użytkownika, który złożył zamówienie oraz następujące funkcje: 
○ Pokaż zamówienie -  otwiera okno ze szczegółami zamówienia 
○ Pokaż fakturę - otwiera okno z fakturą do wydruku 
○ Pokaż notatkę - otwiera okno z notatką do zamówienia 
○ Wyślij - pozwala wysłać wiadomość e-mail z zamówieniem do klienta 
○ Archiwum wiadomości - wyświetla wiadomości wysłane do użytkownika 
○ Zaloguj - loguje nas na konto klienta 

● Produkty - informacje o produktach znajdujących się w zamówieniu (nazwa, ilość, cena itp.) 
● Koszt - łączna cena zamówienia 
● Faktura - pole do generowania faktury VAT (aby wygenerować fakturę VAT należy kliknąć w zielony 

przycisk z plusem) 
● Data - data i godzina złożenia zamówienia 
● Opcja - zaznaczając dane zamówienie możemy wykonać na nim wybrane działanie (np. usunąć 

zaznaczone zamówienia) natomiast klikając w ikonę edytuj ( ) możemy je modyfikować 
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W przygotowaniu 
W tej zakładce widzimy przygotowywane zamówienia. W górnej tabeli znajdują się pola do filtrowania 
zamówień (można je filtrować wg zamówionych produktów lub wg daty zamówień). W dolnej tabeli natomiast 
mamy listę przygotowywanych zamówień z informacjami o nich: 

● Zamówienie - dane użytkownika, który złożył zamówienie oraz następujące funkcje: 
○ Pokaż zamówienie -  otwiera okno ze szczegółami zamówienia 
○ Pokaż fakturę - otwiera okno z fakturą do wydruku 
○ Pokaż notatkę - otwiera okno z notatką do zamówienia 
○ Wyślij - pozwala wysłać wiadomość e-mail z zamówieniem do klienta 
○ Archiwum wiadomości - wyświetla wiadomości wysłane do użytkownika 
○ Zaloguj - loguje nas na konto klienta 

● Produkty - informacje o produktach znajdujących się w zamówieniu (nazwa, ilość, cena itp.) 
● Koszt - łączna cena zamówienia 
● Faktura - pole do generowania faktury VAT (aby wygenerować fakturę VAT należy kliknąć w zielony 

przycisk z plusem) 
● Data - data i godzina złożenia zamówienia 
● Opcja - zaznaczając dane zamówienie możemy wykonać na nim wybrane działanie (np. usunąć 

zaznaczone zamówienia) natomiast klikając w ikonę edytuj ( ) możemy je modyfikować 
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Do odebrania 
W tej zakładce widzimy zamówienia gotowe do odbioru. W górnej tabeli znajdują się pola do filtrowania 
zamówień (można je filtrować wg zamówionych produktów lub wg daty zamówień). W dolnej tabeli natomiast 
mamy listę przygotowanych do odbioru zamówień z informacjami o nich: 

● Zamówienie - dane użytkownika, który złożył zamówienie oraz następujące funkcje: 
○ Pokaż zamówienie -  otwiera okno ze szczegółami zamówienia 
○ Pokaż fakturę - otwiera okno z fakturą do wydruku 
○ Pokaż notatkę - otwiera okno z notatką do zamówienia 
○ Wyślij - pozwala wysłać wiadomość e-mail z zamówieniem do klienta 
○ Archiwum wiadomości - wyświetla wiadomości wysłane do użytkownika 
○ Zaloguj - loguje nas na konto klienta 

● Produkty - informacje o produktach znajdujących się w zamówieniu (nazwa, ilość, cena itp.) 
● Koszt - łączna cena zamówienia 
● Faktura - pole do generowania faktury VAT (aby wygenerować fakturę VAT należy kliknąć w zielony 

przycisk z plusem) 
● Data - data i godzina złożenia zamówienia 
● Opcja - zaznaczając dane zamówienie możemy wykonać na nim wybrane działanie (np. usunąć 

zaznaczone zamówienia) natomiast klikając w ikonę edytuj ( ) możemy je modyfikować 
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Zrealizowane 
W tej zakładce widzimy zamówienia, które zostały zrealizowane. W górnej tabeli znajdują się pola do 
filtrowania zamówień (można je filtrować wg zamówionych produktów lub wg daty zamówień). W dolnej tabeli 
natomiast mamy listę zrealizowanych zamówień z informacjami o nich: 

● Zamówienie - dane użytkownika, który złożył zamówienie oraz następujące funkcje: 
○ Pokaż zamówienie -  otwiera okno ze szczegółami zamówienia 
○ Pokaż fakturę - otwiera okno z fakturą do wydruku 
○ Pokaż notatkę - otwiera okno z notatką do zamówienia 
○ Wyślij - pozwala wysłać wiadomość e-mail z zamówieniem do klienta 
○ Archiwum wiadomości - wyświetla wiadomości wysłane do użytkownika 
○ Zaloguj - loguje nas na konto klienta 

● Produkty - informacje o produktach znajdujących się w zamówieniu (nazwa, ilość, cena itp.) 
● Koszt - łączna cena zamówienia 
● Faktura - pole do generowania faktury VAT (aby wygenerować fakturę VAT należy kliknąć w zielony 

przycisk z plusem) 
● Data - data i godzina złożenia zamówienia 
● Opcja - zaznaczając dane zamówienie możemy wykonać na nim wybrane działanie (np. usunąć 

zaznaczone zamówienia) natomiast klikając w ikonę edytuj ( ) możemy je modyfikować 
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Odrzucone 
W tej zakładce widzimy zamówienia, które zostały odrzucone. W górnej tabeli znajdują się pola do filtrowania 
zamówień (można je filtrować wg zamówionych produktów lub wg daty zamówień). W dolnej tabeli natomiast 
mamy listę odrzuconych zamówień z informacjami o nich: 

● Zamówienie - dane użytkownika, który złożył zamówienie oraz następujące funkcje: 
○ Pokaż zamówienie -  otwiera okno ze szczegółami zamówienia 
○ Pokaż fakturę - otwiera okno z fakturą do wydruku 
○ Pokaż notatkę - otwiera okno z notatką do zamówienia 
○ Wyślij - pozwala wysłać wiadomość e-mail z zamówieniem do klienta 
○ Archiwum wiadomości - wyświetla wiadomości wysłane do użytkownika 
○ Zaloguj - loguje nas na konto klienta 

● Produkty - informacje o produktach znajdujących się w zamówieniu (nazwa, ilość, cena itp.) 
● Koszt - łączna cena zamówienia 
● Faktura - pole do generowania faktury VAT (aby wygenerować fakturę VAT należy kliknąć w zielony 

przycisk z plusem) 
● Data - data i godzina złożenia zamówienia 
● Opcja - zaznaczając dane zamówienie możemy wykonać na nim wybrane działanie (np. usunąć 

zaznaczone zamówienia) 
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Usunięte 
W tej zakładce widzimy zamówienia, które zostały usunięte. W górnej tabeli znajdują się pola do filtrowania 
zamówień (można je filtrować wg zamówionych produktów lub wg daty zamówień). W dolnej tabeli natomiast 
mamy listę usuniętych zamówień z informacjami o nich: 

● Zamówienie - dane użytkownika, który złożył zamówienie oraz następujące funkcje: 
○ Pokaż zamówienie -  otwiera okno ze szczegółami zamówienia 
○ Pokaż fakturę - otwiera okno z fakturą do wydruku 
○ Pokaż notatkę - otwiera okno z notatką do zamówienia 
○ Wyślij - pozwala wysłać wiadomość e-mail z zamówieniem do klienta 
○ Archiwum wiadomości - wyświetla wiadomości wysłane do użytkownika 
○ Zaloguj - loguje nas na konto klienta 

● Produkty - informacje o produktach znajdujących się w zamówieniu (nazwa, ilość, cena itp.) 
● Koszt - łączna cena zamówienia 
● Faktura - pole do generowania faktury VAT (aby wygenerować fakturę VAT należy kliknąć w zielony 

przycisk z plusem) 
● Data - data i godzina złożenia zamówienia 
● Opcja - zaznaczając dane zamówienie możemy wykonać na nim wybrane działanie (np. usunąć 

zaznaczone zamówienia) 
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Archiwum 
W zakładce Archiwum znajduje się tabela z listą wszystkich zamówień oraz informacjami na ich temat: 

● Numer - numer zamówienia 
● Data - data i godzina złożenia zamówienia 
● Szczegóły - klikając Pokaż otwieramy stronę ze szczegółowymi informacjami o zamówieniu 
● Faktura - klikając Pokaż fakturę otwieramy stronę z fakturą do wydruku 

 

 

Wszystkie 
W tej zakładce widzimy wszystkie zamówienia. W górnej tabeli znajdują się pola do filtrowania zamówień 
(można je filtrować wg zamówionych produktów lub wg daty zamówień). W dolnej tabeli natomiast mamy listę 
wszystkich zamówień z informacjami o nich: 
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● Zamówienie - dane użytkownika, który złożył zamówienie oraz następujące funkcje: 

○ Pokaż zamówienie -  otwiera okno ze szczegółami zamówienia 
○ Pokaż fakturę - otwiera okno z fakturą do wydruku 
○ Pokaż notatkę - otwiera okno z notatką do zamówienia 
○ Wyślij - pozwala wysłać wiadomość e-mail z zamówieniem do klienta 
○ Archiwum wiadomości - wyświetla wiadomości wysłane do użytkownika 
○ Zaloguj - loguje nas na konto klienta 

● Produkty - informacje o produktach znajdujących się w zamówieniu (nazwa, ilość, cena itp.) 
● Koszt - łączna cena zamówienia 
● Faktura - pole do generowania faktury VAT (aby wygenerować fakturę VAT należy kliknąć w zielony 

przycisk z plusem) 
● Data - data i godzina złożenia zamówienia 
● Opcja - zaznaczając dane zamówienie możemy wykonać na nim wybrane działanie (np. usunąć 

zaznaczone zamówienia) lub wykonać akcję wybierając ją bezpośrednio z wysuwanej listy przypisanej 
do zamówienia. Klikając w ikonę edytuj ( ) możemy modyfikować zamówienie. W tej kolumnie 
również wypisany jest status zamówienia. 

 

 

Bufor dokumentów wysyłki 
Zakładka bufor dokumentów jest przechowalnią zbiorową listów przewozowych i dokumentów z nich 
związanymi. 
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Klienci 

Zarejestrowani 
Zakładka prezentuje listę klientów zarejestrowanych w sklepie. Na samej górze znajduje się opcja 
wyszukiwania klienta. Poniżej mamy tabelę z informacjami o klientach: 
 

● Użytkownik - login klienta (po kliknięciu w login klienta wyświetlają się szczegółowe informacje na jego 
temat m.in. dane, kontakt, grupy do których należy itp.) 

● Dane - imię, nazwisko oraz adres 
● Kontakt - adres e-mail oraz numer telefonu 
● Kwota Zamówień - łączna kwota wszystkich zamówień danego klienta 
● Rabat[%] - indywidualny rabat procentowy 
● Hurtownik - pole definiujące czy klient jest hurtownikiem 
● Aktywny - pole definiujące czy klient jest aktywny  
● Opcja: 

○ Wiadomość  - pozwala wysłać wiadomość e-mail do użytkownika 

○ Odblokuj / zablokuj - blokuje lub odblokowuje użytkownika w systemie 

○ Usuń  - usuwa użytkownika 

○ Archiwum wiadomości  - wyświetla wiadomości wysłane do użytkownika 
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Jednorazowi 
Zakładka prezentuję listę klientów niezarejestrowanych w sklepie. Na samej górze znajduje się opcja 
wyszukiwania klienta. Poniżej mamy tabelę z informacjami o klientach: 
 

● Użytkownik - numer klienta (po kliknięciu w numer klienta wyświetlają się szczegółowe informacje na 
jego temat m.in. dane, kontakt, grupy do których należy itp.) 

● Dane - imię, nazwisko oraz adres 
● Kontakt - adres e-mail oraz numer telefonu 
● Aktywny - pole definiujące czy klient jest aktywny  
● Opcja: 

○ Wiadomość  - pozwala wysłać wiadomość e-mail do użytkownika 

○ Usuń  - usuwa użytkownika 

○ Archiwum wiadomości  - wyświetla wiadomości wysłane do użytkownika 
 

 

Grupy 
W zakładce znajdują się ustawienia grup klientów. W pierwszej tabeli mamy możliwość dodawania nowych 
grup. Poniżej znajduje się lista grup klientów. Możemy na niej blokować możliwość wysyłki za pobraniem dla 
danej grupy oraz dodawać rabaty. Na samym dole mamy możliwość wybrania grupy, która będzie domyślna 
dla nowych klientów. 
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Asortyment 

Nowy produkt 
Zakładka ta służy do dodawania nowych produktów do sklepu. 
 
Zakładka Ogólne: 

● Nazwa* - nazwa produktu 
● Kategoria* - wybór kategorii produktu (kategorie można dodawać w zakładce Kategorie i 

producenci > Zarządzaj kategoriami) 
● Producent - wybór producenta produktu (producentów można dodawać w zakładce Kategorie i 

producenci > Zarządzaj producentami) 
 

● Cena: 
○ Cena* - cena produktu 
○ Cena prom. - cena promocyjna produktu (jeśli nie jest zdefiniowana to nie jest brana pod 

uwagę  
○ Cena hurtowa - cena obowiązująca klientów hurtowych (klienci mający zaznaczone pole 

Hurtownik w swoim profilu) 
○ Cena transportu - dodatkowa kwota doliczana do transportu dla danego produktu 
○ Kup za punkty - cena produktu wyrażona w punktach promocyjnych (0 - brak możliwości 

kupna danego produktu za punkty) 
○ Prowizja - prowizja dla produktu (ujemna prowizja oznacza rabat) 
○ Podatek VAT - wysokość podatku VAT 
○ PKWiU - Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług 

 
● Magazyny: 

○ Status - informacja na temat dostępności produktu (dodawać lub edytować statusy można w 
zakładce Asortyment > Ustawienia statusy) 

○ Magazyn - ilość produktu w magazynie (jeżeli nie ma ograniczeń ustawić na -1) 
○ Poziom dostępności - określenie poziomów dostępności produktu na podstawie jego ilości 
○ Minimalna ilość zamawianego produktu - określenie minimalnej ilości produktu jaką można 

dodać do koszyka 
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○ Aktywny - pole pozwalające wybrać czy produkt jest aktywny (jeśli nie jest aktywny nie 

wyświetla się w sklepie) 
○ Jednostka produktu - pole do wyboru jednostki w której wyrażona jest ilość produktu 
○ Maksymalna ilość zamawianego produktu - określenie maksymalnej ilości produktu jaką 

można dodać do koszyka 
 

 
 

● Inne: 
○ Stan produktu - określenie w jakim stanie znajduje się produkt 
○ Kod EAN - kod EAN produktu 
○ Indeks producenta - indeks producenta przypisany do produktu 
○ Waga - waga produktu 
○ Cennik wysyłki wg ilości - wybór cennika wysyłki wg ilości (aby stworzyć nowy cennik wysyłki 

należy wejść w zakładkę Wysyłka i płatności > Wysyłka według ilości) 
○ Dodaj do kanału RSS - pole pozwalające na wybór czy produkt ma zostać dodany do kanału 

RSS 
○ Slogan - slogan opisujący produkt 
○ Seria - wybór serii, do której należy produkt (aby dodać nową serię należy wejść w zakładkę 

Asortyment > Ustawienia serie) 
○ Klip wideo - link do wideo promującego produkt (YouTube lub Vimeo) 
○ Opis klipu wideo - opis do wideo promującego przedmiot 
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● SEO: 

○ Adres URL - możliwość zdefiniowania własnego adresu do produktu 
○ Parametr title - unikalny tytuł strony dla produktu 
○ Słowa kluczowe - definicja pola meta keywords dla produktu 
○ Opis - definicja pola meta description dla produktu 

 
● Porównywarki cenowe - wybór porównywarek cenowych dla produktu oraz nazwa produktu z której 

mają korzystać (jeśli nie podamy żadnej nazwy pobrana zostanie domyślna nazwa produktu) 

 
 
* - pole obowiązkowe 
 
Zakładka Opis: 

● Skrócony opis produktu - opis wyświetlający się na karcie produktu (jeżeli zostawimy pusty w karcie 
produktu wyświetli się fragment opisu podstawowego) 

● Opis podstawowy - szczegółowy opis produktu 
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Zakładka Cechy: 
W tej zakładce mamy możliwość wybrania grupy cech stałych dla produktu (są to cechy które są zdefiniowane 
z góry, na stałe i nie mają wpływu na cenę czy rodzaj produktu - są rozszerzeniem specyfikacji czy opisu 
produktu). Aby dodać nową grupę cech stałych produktu należy wejść w zakładkę Asortyment > Ustawienia 
atrybuty. 
 

 
 
Zakładka zdjęcia: 

● Dodaj nowe zdjęcia - aby dodać zdjęcie z internetu należy w pole Pobierz z internetu wkleić link z 
plikiem JPG, a jeśli chcemy dodać zdjęcie z dysku należy kliknąć przycisk Dodaj zdjęcia i wybrać 
odpowiednie pliki z dysku 

● Lista zdjęć - lista zdjęć z określoną pozycją oraz opisem zdjęcia 
● Zdjęcie główne - pole umożliwiające wskazanie przez nas zdjęcia głównego 
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Lista produktów 
W pierwszej tabeli zakładki znajduje się lista kategorii. Jeżeli klikniemy w nazwę kategorii wyskoczy nam spis 
podkategorii do niej należących oraz produkty, które do niej należą (to samo dzieje się gdy klikniemy nazwę 
podkategorii). Kolejna tabela służy do filtrowania produktów (wg nazwy, wagi, indeksu itp.). Na końcu znajduje 
się listę produktów w sklepie. Po lewej stronie tabeli znajduje się pole w którym możemy ustawić priorytet dla 
danego produktu oraz panel, w którym możemy zaznaczyć czy dany produkt: 

- jest aktywny 
- ma być wyświetlany na stronie głównej  
- ma być wyświetlany w dziale nowości 
- posiada cenę podlegającą negocjacji 
- ma być dodany do porównywarki 
- ma być wyróżniony 

Gdy najedziemy kursorem na pole do zaznaczenia wyświetli nam się informacja o tym za jaką opcję 
odpowiada. W celu zapisania wybranych przez nas opcji należy kliknąć przycisk Zapisz na dole tabeli. 
W tabeli mam również informacje na temat ilości wyświetleń danego produktu oraz jego ilości znajdującej się 
w magazynie. Mamy też informacje o producencie oraz cenie podstawowej i promocyjnej, które można 
edytować bezpośrednio w tabeli.  
Aby stworzyć zestaw produktów należy zaznaczyć wybrane produkty w kolumnie Stwórz zestaw a następnie 
zatwierdzić przyciskiem Stwórz na dole tabeli. 
Aby usunąć produkt należy zaznaczyć wybrane produkty w kolumnie Usuń a następnie zatwierdzić 
przyciskiem Usuń na dole tabeli. 
Oprócz tego mamy opcję podglądu danego przedmiotu na stronie sklepu ( ) oraz przejścia do edycji cech 
magazynowych produktu ( ). 
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Lista zestawów 
W tej zakładce znajduje się tabela przedstawiająca listę zestawów znajdujących się w sklepie. W kolumnie 
Nazwa mamy informacje na temat nazwy zestawu oraz napisane z czego składa się dany zestaw. Następnie 
mamy zsumowaną cenę produktów gdy kupujemy je poza zestawem oraz cenę całego zestawu (można ją 
edytować bezpośrednio w tabeli). Mamy również pola do ustawiania wysokości podatku VAT, kosztów 
doliczanych do przesyłki oraz tego czy dany zestaw jest aktywny. Na końcu mamy ikonę służącą do edycji 
wybranego zestawu. Aby usunąć wybrane zestawy należy je zaznaczyć a następnie kliknąć przycisk Usuń. 
 

 

Lista promocji 
W pierwszej tabeli wyświetla się lista produktów promocyjnych w menubox’ie, natomiast w drugiej znajduje się 
lista produktów promocyjnych w sklepie. Aby dodać lub usunąć wybraną promocję należy zaznaczyć 
odpowiednią opcję w tabeli i zatwierdzić przyciskiem Dodaj/usuń. 
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Lista na stronie głównej 
Zakładka przedstawia listę produktów wyróżnionych oraz znajdujących się na stronie głównej. Aby dodać 
produkty do strony głównej należy przejść do zakładki Asortyment > Lista produktów i po lewej stronie wybrać 
opcję strona główna przy wybranych produktach i zatwierdzić przyciskiem Zapisz. 

 

Lista nowości 
Zakładka przedstawia listę nowości w sklepie. Mamy w niej możliwość ustawienia pozycji produktu jak i 
usunięcia go z listy (zaznaczamy wybrane produkty i zatwierdzamy przyciskiem Usuń na dole tabeli). Aby 
dodać produkt do list nowości należy wejść w zakładkę Asortyment > Lista produktów i po lewej stronie wybrać 
opcję nowości przy wybranych produktach i zatwierdzić przyciskiem Zapisz. 
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Lista stanów magazynowych 
Zakładka prezentuje nam stan magazynowy produktów w sklepie. Na samej górze znajduje się panel do 
filtrowania wyświetlanych przedmiotów. Gdy klikniemy przycisk Brak na stanie wyświetlone zostaną tylko te 
produkty których aktualnie nie ma w magazynach. W liście produktów możemy edytować ilość danego 
produktu w magazynie (-1 oznacza nieskończoną ilość towaru), wybrać status produktu oraz zaznaczyć czy 
jest on aktywny czy też nie. Wszystkie zmiany zatwierdzamy przyciskiem Zapisz na samym dole tabeli. Oprócz 
tego mamy opcję podglądu danego przedmiotu na stronie sklepu ( ) oraz przejścia do edycji cech 
magazynowych produktu ( ). 

 
Na samym dole zakładki mamy możliwość importowania i eksportowania stanów magazynowych. Aby 
zaimportować stany magazynowe należy wybrać plik CSV z dysku po czym zatwierdzić przyciskiem Importuj, 
natomiast żeby wyeksportować stany magazynowe do pliku CSV należy kliknać przycisk Eksport. 
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Ustawienia statusy 
Zakładka ta odpowiada za dodawanie oraz modyfikowanie statusów dostępności produktów. Na górze 
znajduje się panel umożliwiający nam dodanie nowego statusu dostępności. Należy podać nazwę dla nowego 
statusu i ustawić jego atrybuty zatwierdzając wszystko przyciskiem Dodaj. Poniżej mamy listę statusów z 
informacją czy jest możliwe dokonanie zakupu przedmiotu z danym statusem, a także opcję edycji ( ) oraz 
usunięcia ( ) wybranego statusu. 
 

 

Ustawienia cech 
Zakładka ta pozwala na definiowanie cech produktów. Jeśli chcemy dodać nową grupę należy wpisać jej 
nazwę w polu na dole tabeli i zatwierdzić przyciskiem Dodaj. Aby usunąć wybraną grupę należy zaznaczyć 
pole po prawej stronie przy danej grupie i zatwierdzić przyciskiem Usuń. 
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Po kliknięciu nazwy danej grupy mamy możliwość jej edycji. Na początku mamy listę cech należących do 
wybranej grupy. Do każdej z nich można dodać obrazek lub dodatkowa cenę doliczaną do zamówienia w 
przypadku wyboru przedmiotu z daną cechą. Jest również opcja usunięcia cech z grupy poprzez zaznaczenie 
wybranych cech i kliknięcie przycisku Usuń. Możemy dodać nową cechę do grupy (pole Dodaj) lub zmienić 
nazwę grupy (pole Nazwa).  
 

 
 
Aby przypisać daną grupę cech wybranemu produktowi, należy kliknąć w ikonę edycji cech ( ) przy danym 
produkcie i w oknie, które się pojawi wybrać cechy, które chcemy dodać i zatwierdzić przyciskiem Ustaw. 

Ustawienia atrybuty 
Zakładka służy do zarządzania grupami cech stałych. Aby dodać grupę należy wpisać jej nazwę w pole Dodaj i 
zatwierdzić przyciskiem Dodaj. Poniżej znajduje się lista grup cech stałych. Mamy możliwość edytowania grup 
poprzez kliknięcie Edytuj stałe cechy przy wybranej grupie a także możemy usunąć wybrane grupy 
zaznaczając je po prawej stronie tabeli i zatwierdzając swój wybór kliknięciem przycisku Usuń. W zakładce jest 
również opcja importu oraz eksportu cech stałych (z lub do pliku CSV), jednak należy pamiętać, że jest to 
import samych cech a nie ich powiązań z produktami. 
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Ustawienia serie 
Zakładka służy do zarządzania seriami produktów. Aby dodać nową serię należy wpisać jej nazwę w pole 
Nazwa i zatwierdzić przyciskiem Dodaj. Poniżej znajduje się lista serii, w której mamy możliwość wyboru 
pozycji danej serii, ustawienia czy jest aktywna, usunięcia jej (zaznaczając pole po lewej stronie wiersza, 
wybierając opcję po lewej stronie pod listą i zatwierdzenie przyciskiem Wykonaj) a także edytowania za 
pomocą przycisku Edytuj w wybranym wierszu na liście. 
 

 
 
Po kliknięciu przycisku Edytuj pojawia się panel do edycji cech wybranej serii (nazwa, opis, zdjęcie, 
producent). Po wprowadzeniu zmian należy zatwierdzić je przyciskiem Zapisz. 
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Przenoszenie kategorii 
Zakładka służy do przenoszenia wszystkich produktów z wybranej kategorii do innej. Aby to zrobić w polu 
Obecna kategoria należy wybrać kategorię, z której produkty będą przenoszone, natomiast w polu Docelowa 
kategoria wybrać kategorie do której przeniesione będą produkty. Nasz wybór należy zatwierdzić przyciskiem 
Przenieś >>>. 
 

 

Powiązanie na karcie produktu 
W tej zakładce mamy możliwość definiowania grup produktów powiązanych na karcie produktu w sklepie. 
Znajduje się tam specjalne pole w którym wyświetlane są produkty z nim powiązane (ma to na celu zachęcić 
klienta do kupna kolejnego produktu). W pierwszej tabeli możemy dodawać nowe grupy produktów 
powiązanych. Aby to zrobić należy wpisać nazwę nowej grupy w pole Nazwa a następnie kliknąć przycisk 
Dodaj. Poniżej znajduje się lista grup produktów powiązanych w koszyku oraz panel do wyszukiwania grupy z 
listy. Żeby wyszukać daną grupę należy wpisać jej nazwę w pole Nazwa i kliknąć przycisk Szukaj (jest też 
możliwość wyszukiwania po nazwie produktów zaznaczając pole Szukaj dodatkowo po nazwach produktów w 
panelu wyszukiwania). Na liście grup mamy możliwość edycji ( ) oraz usunięcia ( ) wybranej grupy. 
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Na stronie edycji wybranej grupy mamy możliwość zmiany jej nazwy (należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz) 
oraz listę produktów należących do grupy, w której możemy wybrać produkty główne grupy oraz usunąć 
produkty z grupy. Na dole znajduje się lista produktów ze sklepu, z której możemy dodawać wybrane produkty 
do grupy (zaznaczając pole w kolumnie Dodaj przy wybranych produktach i zatwierdzając przyciskiem Dodaj 
na dole strony). Możemy też dodać do grupy wszystkie przedmioty z listy klikając przycisk Dodaj wszystko 
znajdujący się pod listą 
 

 

Powiązane w koszyku 
W tej zakładce mamy możliwość definiowania grup produktów powiązanych w koszyku. Będą w nim 
wyświetlane propozycje produktów z grupy, w której znajdują się produkty umieszczone w koszyku (ma to na 
celu zachęcić klienta do kupna kolejnego produktu). W pierwszej tabeli możemy dodawać nowe grupy 
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produktów powiązanych. Aby to zrobić należy wpisać nazwę nowej grupy w pole Nazwa a następnie kliknąć 
przycisk Dodaj. Poniżej znajduje się lista grup produktów powiązanych w koszyku oraz panel do wyszukiwania 
grupy z listy. Żeby wyszukać daną grupę należy wpisać jej nazwę w pole Nazwa i kliknąć przycisk Szukaj (jest 
też możliwość wyszukiwania po nazwie produktów zaznaczając pole Szukaj dodatkowo po nazwach 
produktów w panelu wyszukiwania). Na liście grup mamy możliwość edycji ( ) oraz usunięcia ( ) wybranej 
grupy. 
 

 
 
Na stronie edycji wybranej grupy mamy możliwość zmiany jej nazwy (należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz) 
oraz listę produktów należących do grupy, w której możemy wybrać produkty główne grupy oraz usunąć 
produkty z grupy. Na dole znajduje się lista produktów ze sklepu, z której możemy dodawać wybrane produkty 
do grupy (zaznaczając pole w kolumnie Dodaj przy wybranych produktach i zatwierdzając przyciskiem Dodaj 
na dole strony). Możemy też dodać do grupy wszystkie przedmioty z listy klikając przycisk Dodaj wszystko 
znajdujący się pod listą 
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Komentarze (nowe) 
W zakładce tej znajduje się lista komentarzy produktów oraz obsługi, które możemy zatwierdzać lub odrzucać 
wybierając odpowiednią opcję w ostatniej kolumnie tabeli (po wybraniu opcji należy zatwierdzić wybór 
przyciskiem Zapisz). 
 

 
 

Komentarze (zatwierdzone) 
W zakładce tej znajduje się lista komentarzy produktów oraz obsługi, które zostały zaakceptowane. Możemy 
usunąć wybrane komentarze zaznaczając je w ostatniej kolumnie tabeli i zatwierdzając swój wybór 
przyciskiem Zapisz. 
 

 

Import / export bazy 
W tej zakładce mamy możliwość importu oraz eksportu produktów do lub ze sklepu.  
 
Zakładka Import produktów z pliku służy do importowania produktów do sklepu z pliku CSV. Aby zaimportować 
produkty należy wybrać plik CSV z naszego komputera, a następnie kliknąć przycisk Importuj. 
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Zakładka Eksport produktów do pliku służy do eksportowania produktów ze sklepu do pliku CSV. Aby 
wyeksportować produkty należy kliknąć przycisk Wykonaj, który otwiera okno do eksportu listy produktów. 
Należy wpisać w nim ilość produktów, które mają znaleźć się w eksportowanej paczce oraz wybrać kategorie, 
które chcemy wyeksportować (jeśli nie wybierzemy żadnej wyeksportują się wszystkie). Następnie klikamy 
przycisk Eksport który generuje nam link do pobrania pliku. 
 

 
 
Zakładka Nowy export produktów do pliku również służy do eksportowania produktów ze sklepu do pliku CSV 
z taką różnicą, że produkty eksportowane są wraz ze stałymi cechami. 
 

CStore.pl - Platforma e-commerce dla B2B i B2C Strona 32 z 88 



 

 

Kategorie i producenci 

Zarządzaj kategoriami 
W zakładce tej mamy możliwość zarządzania kategoriami w sklepie. Znajduje się tu lista kategorii, na której 
mamy możliwość wyboru zdjęcia dla wybranej kategorii, jej opisu oraz pozycji w menu kategorii. Mamy 
również możliwość zdefiniowania parametrów SEO (Parametr title, Słowa kluczowe, Opis). W kolumnie artykuł 
w kategorii mamy możliwość wyboru artykułu który wyświetlać się będzie na górze strony z daną kategorią. 
Aby podkategorie wybranej kategorii były widoczne w menu strony głównej należy zaznaczyć pole w kolumnie 
Rozwiń. W polu znajdującym się w kolumnie Rabat/Prowizja mamy możliwość dodania rabatu lub prowizji 
wyrażonych w procentach dla produktów znajdujących się w danej kategorii. Należy pamiętać że aby 
zatwierdzić rabat/prowizję należy zaznaczyć pole Zapisz rabat/prowizje znajdujące się prz przycisku Zapisz na 
dole strony. W kolejnej kolumnie mamy możliwość dodania współczynnika przeliczenia punktów. Jest to 
wartość, przez którą przemnażana jest wartość punktów otrzymywanych za zakup przedmiotów z danej 
kategorii. Aby usunąć kategorię należy kliknąć ikonę na ikonę  w kolumnie Usuń.  
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Na samym dole strony mamy panel do dodawania kategorii (należy wpisać nazwę w odpowiednie okienko i 
kliknąć przycisk Dodaj). 
 

 

Zarządzaj producentami 
Na początku mamy panel służący do dodawania nowego producenta. Aby dodać producenta należy wpisać w 
odpowiednie pola nazwę producenta, stronę internetową, prowizję/rabat na jego produkty oraz opis. Mamy też 
możliwość dodania parametrów SEO (Parametr title, Słowa kluczowe, Opis) oraz logo producenta. 
Wprowadzone dane zatwierdzamy przyciskiem Dodaj. 
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Poniżej znajduje się lista producentów wraz z pozycją na liście w sklepie (zmiany wprowadzone w kolumnie 
pozycja należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz na dole tabeli), logo, przyznanym rabatem/powizją do 
produktów danej marki oraz opcją edycji ( ) oraz usunięcia wybranych producentów (poprzez zaznaczenie 
ich w kolumnie Opcja i zatwierdzeniem przyciskiem Usuń). Nad listą znajduje się również pole, za pomocą 
którego mamy możliwość wyszukania wybranego producenta (wpisując jego nazwę i zatwierdzając 
przyciskiem Szukaj). 
 

 
 

Wysyłka i płatności 

Wysyłka według wagi 
Zakładka ta służy do zarządzania rodzajami wysyłki w zależności od wagi. Na początku strony zanajduje się 
formularz do dodania nowego typu wysyłki. Po wypełnieniu formularza należy kliknąć przycisk Dodaj.  
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Na dole znajduje się lista wysyłek wg wagi. Przedstawia ona najważniejsze informacje o przesyłkach. Mamy 
również możliwość zmiany pozycji danego rodzaju wysyłki na liście w sklepie (zmiany należy zatwierdzić 
przyciskiem Zapisz), usunięcia wybranych typów wysyłki (poprzez zaznaczenie wysyłek do usunięcia i 
kliknięcie przycisku Usuń) oraz edycji wybranej przesyłki ( ). 
 

 
 

Wysyłka według ilości 
Zakładka służy do zarządzania wysyłkami w zależności od ilości zamówionych produktów. Aby dodać nowy 
szablon należy wpisać jego nazwę w pole Nazwa i kliknąć przycisk Nowy. Żeby zdefiniować dany szablon 
należy kliknąć ikonę pokaż szczegóły ( ) w kolumnie Opcja. Jest w niej również możliwość usunięcia 
szablonu ( ) oraz zmiany jego nazwy ( ). 
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Gdy wejdziemy w szczegóły wybranego szablonu wyświetli się formularz dodania do niego nowego typu 
wysyłki. Po wypełnieniu formularza należy kliknąć przycisk Nowy. Poniżej znajduje się lista cenników wysyłek 
znajdujących się w szablonie. Możemy edytować ( ) lub usunąć ( ) wybraną pozycję na liście jak również 
wybrać jej pozycje na liście w sklepie (zmianę pozycji należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz). Po kliknięciu 
ikony edycji wyświetli nam się formularz wypełniony danymi wybranej wysyłki. Po wprowadzeniu w nim zmian 
należy je zapisać przyciskiem Zapisz. 
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Lista płatności 
Zakładka przedstawia listę płatności dostępnych w sklepie. Aby wybrana forma płatności była widoczna dla 
klienta należy zaznaczyć przy niej pole w kolumnie Aktywna. Możemy również wybrać pozycję, rabat dla 
danego typu płatności oraz edytować opis ( ). Dla niektórych typów płatności należy zdefiniować dane w 
ostatniej kolumnie. Wszystkie zmiany należy zapisać przyciskiem Zapisz na dole tabeli. 
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Lista banki 
Zakładka przedstawia listę banków. Dla każdej pozycji na liście możemy zdefiniować jej pozycję na liście 
płatności w sklepie oraz wybrać kanał płatności (kolumna Płatność). Wszelkie zmiany zapisujemy przyciskiem 
zapisz znajdującym się pod listą. 
 

 

Lista kurierzy 
W tej zakładce mamy możliwość zarządzania danymi przewoźników. W pierwszej zakładce możemy 
wprowadzić linki do śledzenia paczki dla wybranych kurierów (zastępując w nich numer paczki znacznikiem 
[numer]). Reszta zakładek służy do definiowania danych na temat wybranych przewoźników.  
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Rabaty i punkty 

Rabaty na produkt 
W tej zakładce mamy możliwość dodawania rabatów do wybranych produktów oraz ich modyfikacji. Na 
początku strony znajduje się formularz dodawania produktu do wybranego rabatu. Należy uzupełnić formularz 
o nazwę rabatu, indeks produktu, do którego ma zostać przypisany wybrany rabat oraz ustawić wysokość 
danego rabatu (domyślnie wyrażony w % jednak jeśli chcemy przydzielić rabat na dokładną kwotę należy 
zaznaczyć pole Ustaw jako wartość liczbową zamiast procentowej). W warunkach promocji mamy do wyboru 
czy rabat ma być przyznawany tylko z kodem promocyjnym lub gdy cena zamówienia przekracza określoną 
kwotę. Można również wybrać producenta oraz kategorię, z której produkty będą wliczane do tej kwoty. 
Istnieje też możliwość określenia czy użytkownik musi kupić dodatkowo inny określony przez nas przedmiot 
(lub 2). Po zdefiniowaniu wszystkich parametrów należy zatwierdzić je przyciskiem zapisz. 
Poniżej znajduje się lista promocji z informacjami jakiego produktu dotyczą, jakiej wysokości rabat jest do nich 
przypisany oraz jakie są warunki, które należy spełnić aby wziąć udział w promocji. Możemy też edytować (
) lub usunąć ( ) wybraną promocję. 
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Rabaty od kwoty 
Zakładka ta służy do definiowania rabatów w zależności od kwoty zamówienia. Na górze strony znajduje się 
formularz, w który należy wpisać nazwę rabatu, kwotę od jakiej rabat ma obowiązywać, wysokość rabatu 
wyrażoną w % oraz zaznaczyć czy ma być on aktywny i zatwierdzić wszystko przyciskiem Dodaj.  
Poniżej znajduje się lista dostępnych rabatów w której mamy możliwość zmiany nazwy oraz wysokości rabatu, 
kwoty, od której jest przydzielany oraz wyboru czy rabat ma być aktywny czy też nie. Wszelkie zmiany należy 
zatwierdzić przyciskiem Zapisz. Aby usunąć wybrany rabat należy zaznaczyć pole w kolumnie Usuń i 
zatwierdzić swój wybór przyciskiem Usuń. 
 

 

Kody rabatowe 
Zakładka służy do zarządzania kodami rabatowymi. Kod możemy dodać na 3 sposoby:  

1. wpisać kod w pole Kod rabatowy 
2. dodać plik z kodami w polu Kody rabatowe (z pliku) (należy pamiętać żeby zaznaczyć pole Zaznacz 

jeśli import z pliku) 
3. wygenerować kody (zaznaczyć opcję Generować kody automatycznie i wpisać ilość jaką chcemy 

wygenerować w pole Wygeneruj kodów) 
Poniżej należy zdefiniować parametry kodu: 
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● Liczba kodów do wykorzystania - ile razy można wykorzystać dany kod 
● Typ - określa czy rabat jest procentowy czy kwotowy 
● Wartość - kwotowa lub procentowa wartość rabatu (w zależności od wybranego typu) 
● Rabat na produkty producenta - określa dla produktów jakiego producenta kod rabatowy będzie 

możliwy do wykorzystania 
● Minimalna kwota zamówienia - minimalna kwota zamówienia dla którego kod rabatowy będzie 

możliwy do wykorzystania 
● Przedział czasowy - okres ważności kodu 
● Aktywny - określa czy kod rabatowy jest aktywny 
● Rabat tylko na produkty z kategorii - określa dla produktów jakiej kategorii kod rabatowy będzie 

możliwy do wykorzystania 
● Uwzględnij rabat dla produktów promocyjnych - określa czy dla produktów objętych innymi 

promocjami kod  będzie możliwy do wykorzystania 
 
Po wypełnieniu formularza należy dodać wyżej zdefiniowany kod za pomocą przycisku Zapisz. 
 

 
 
Poniżej znajduje się lista kodów rabatowych oraz panel do filtrowania wyświetlanych kodów. Lista umożliwia 
nam modyfikacje parametrów dla wybranych kodów oraz usunięcie ( ) lub przypisanie ( ) do wybranego 
kodu użytkownika, który będzie miał możliwość wykorzystania danego kodu . Aby zapisać wprowadzone 
zmiany należy zaznaczyć w polu na dole strony akcję Zapisz wszystkie i zatwierdzić przyciskiem Wykonaj, 
natomiast aby usunąć wybrane kody należy zaznaczyć je w kolumnie Usuń i zatwierdzić przyciskiem Usuń. 
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Punkty 
Zakładka służy do zarządzania punktami promocyjnymi w sklepie. W pierwszej tabeli możemy włączyć opcję 
punktów promocyjnych na sklepie oraz skonfigurować system naliczania punktów za zakupy. W 2. tabeli 
mamy możliwość przeliczenia cen wszystkich produktów na sklepie na punkty przez wybrany przelicznik. 
Poniżej znajduje się tabela, za pomocą której możemy skonfigurować funkcję przeliczania punktów na kody 
rabatowe (jeżeli ustawimy ilość punktów na 0 to funkcja będzie nieaktywna).  Na końcu zakładki znajduje się 
pole, w którym możemy wpisać wiadomość wyświetlaną na stronie moje konto. 
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Faktury 

Lista 
Zakładka przedstawia spis wystawionych faktur. Na stronie znajduje się panel służący do wyszukiwania 
faktury (m. in. po numerze zamówienia, dacie wydania, nazwie klienta itd.). Poniżej znajduje się lista faktur, na 
której umieszczone są informacje na ich temat. Mamy też możliwość wprowadzenia korekty oraz notki 
korygującej do faktury. 
 

 

Lista błędnych 
Zakładka przedstawia spis błędnych faktur. Na stronie znajduje się panel służący do wyszukiwania faktury (m. 
in. po numerze zamówienia, dacie wydania, nazwie klienta itd.). Poniżej znajduje się lista faktur, na której 
umieszczone są informacje na ich temat. Mamy też możliwość wprowadzenia korekty oraz notki korygującej 
do faktury. 
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Ustawienia 
W tej zakładce mamy możliwość zdefiniowania danych umieszczanych na generowanych fakturach oraz 
druczkach.  
 

 

Allegro 

Autoryzacja 
Zakładka ta służy do powiązania konta allegro ze sklepem. Na początku należy dodać konto wpisując dowolną 
nazwę (widoczną w panelu administracyjnym sklepu), miejscowość oraz kod pocztowy, a także wybierając 
rodzaj faktury, województwo oraz jak szybko realizowana będzie wysyłka. Po wypełnieniu formularza klikamy 
Zapisz. Poniżej w tabeli “Lista kont” wyświetli nam się konto, które dodaliśmy oraz 2 przyciski służące do 
powiązania go z kontem Allegro. Najpierw klikamy przycisk przejdź do allegro i postępujemy zgodnie z 
instrukcją na stronie Allegro. Po poprawnym powiązaniu konta na allegro wracamy na sklep i klikamy przycisk 
Weryfikuj uprawnienia w celu sprawdzenia czy konto zostało poprawnie powiązane. 
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Ustawienia obsługi 
Zakładka służy do zarządzania ustawieniami integracji sklepu z Allegro.  
 
Pobieranie zamówień: 

● W przypadku braku powiązanych aukcji utwórz nowy produkt na sklepie i powiąż do aukcji - 
tak/nie 

● Domyślna płatność na sklepie - wybór domyślnej płatności jaka ma być przypisana do 
importowanych zamówień z Allegro 

● Domyślna wysyłka na sklepie - wybór domyślnej wysyłki jaka ma być przypisana do importowanych 
zamówień z Allegro 
 

Pobieranie produktów z Allegro: 
● Pobieraj produkty z Allegro - tak/nie 
● Spróbuj powiązać produkt po EAN - tak/nie 
● Spróbuj powiązać produkt po External ID - tak/nie 
● Spróbuj powiązać produkt po nazwie oferty - tak/nie 
● Pobieraj wszystkie zdjęcia - tak/nie 
● Złącz opis z bloków tekstowych - tak/nie 
● Domyślna kategoria - wybór domyślnej kategorii jaka ma być przypisana do importowanych 

produktów z Allegro 
● Domyślny producent - wybór domyślnego producenta jaki ma być przypisany do importowanych 

produktów z Allegro 
 
Aktualizacja ofert na Allegro: 

● Aktualizuj stan magazynowy na Allegro - tak/nie 
● W przypadku braku stanu, dezaktywuj aukcję - tak/nie 
● Automatycznie wznawiaj aukcje w przypadku stanu dodatniego - tak/nie 
● Aktualizuj ceny - tak/nie 
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Mapowanie kategorii: 

● Kategoria Allegro - w to pole należy wpisać nr kategorii z Allegro, którą chcemy zmapować. Można 
również wybrać ją z drzewa kategorii obok - wtedy nr uzupełni się automatycznie 

● Kategoria na sklepie - wybór kategorii, do której chcemy zmapować wcześniej wybraną kategorię 
Allegro 

 

 
 

Ustawienia szablonu aukcji 
 
Zakładka służy do definiowania szablonu aukcji. W pierwszej tabeli możemy dodać nowy szablon podając dla 
niego nazwę oraz dodając wybrane bloki. Poniżej znajduje się lista stworzonych przez nas szablonów. 
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Lista ofert 
Zakładka przedstawia listę aukcji wystawionych przez nas na Allegro z poziomu sklepu. 
 

 

Nowa aukcja 
Zakładka służy do wystawiania aukcji z produktami ze sklepu na Allegro. Aby wystawić wybrany produkt 
należy znaleźć go na liście i kliknąć przycisk Wystaw. 
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Po kliknięciu przycisku Wystaw pojawi się strona z panelem do wystawiania aukcji z wybranym produktem. 
Należy pamiętać żeby uzupełnić wszystkie pola zaznaczone na czerwono oraz kod EAN, a także żeby nazwa 
nie była dłuższa niż 50 znaków. 

Porównywarki cen 

Lista 
Zakładka przedstawia listę porównywarek cenowych wraz z linkami generującymi ofertę (jednorazowo oraz raz 
dziennie) i linkiem z ofertą który możemy wygenerować za pomocą przycisku generuj xml. Zaznaczając pole 
przy nazwie porównywarki (shopping_comparisions_assign_all) przypisujemy do niej wszystkie produkty ze 
sklepu. 
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Ustawienia kategorie 
W tej zakładce mamy możliwość dodania wszystkich produktów z wybranej kategorii do wybranej 
porównywarki. Wszelkie zmiany zatwierdzamy przyciskiem Zapisz. 
 

 

Ustawienia produkty 
Zakładka przedstawia listę wszystkich produktów z możliwością dodania ich do wybranej porównywarki. Na 
górze strony znajduje się panel do filtrowania produktów wyświetlanych na liście. Poniżej mamy możliwość 
dodania wszystkich wyświetlonych na liście produktów do wybranej wyszukiwarki. Wszelkie zmiany należy 
zatwierdzić przyciskiem Zapisz. 
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Newsletter 

Nowa wysyłka 
Zakładka służy do wysyłania newslettera do wybranej grupy klientów. Kliknięcie przycisku Wyślij spowoduje 
wysłanie wiadomości do wybranej grupy, natomiast przycisk Test służy do wysłania wiadomości testowej na 
e-mail sklepu. 
 

 

Lista zapisanych 
W zakładce przedstawiona została lista klientów zapisanych do newslettera. Mamy możliwość wyświetlenia 
tylko adresów e-mail należące do wybranej grupy oraz usunąć wybrane adresy z newslettera. Aby dodać 
grupę należy wpisać nazwę grupy w pole Dodaj nową grupę i zatwierdzić przyciskiem Dodaj. Przycisk Zapisz 
zaznaczone do służy do dodawania adresów e-mail zaznaczonych w kolumnie Usuń do grupy wybranej w 
selectbox’ie obok przycisku. Możemy również wyeksportować listę adresów za pomocą przycisku Eksport. Aby 
zaimportować adresy e-mail do newslettera należy wybrać plik o rozszerzeniu TXT w polu Wybierz plik z 
danymi do importu i kliknąć przycisk Importuj. 

 

Eksport bazy 
Zakładka ta służy do eksportowania listy adresów e-mail do pliku TXT. Możemy wyeksportować w niej 
wszystkie adresy z bazy sklepu lub osobno listę adresów klientów zarejestrowanych i jednorazowych. 
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Statystyki 

Najlepsi klienci 
Zakładka przedstawia ranking klientów wg łącznej kwoty zamówień. Na górze strony znajduje się panel w 
którym możemy wybrać z jakiego przedziału czasowego kwota zamówień klientów ma być brana pod uwagę. 
Na liście mamy możliwość dodania rabatu dla wybranego klienta. Aby zatwierdzić rabat należy kliknąć 
przycisk Zapisz znajdujący się pod listą. 

 

Raporty sprzedaży 
Zakładka przedstawia ilość oraz łączną kwotę zamówień w sklepie w danym miesiącu. Aby zobaczyć 
statystyki z innego roku niż aktualnie wyświetlanego należy kliknąć przycisk następny lub poprzedni. Możemy 
również wyświetlić statystyki sprzedaży dla poszczególnych dni miesiąca klikając przycisk Wg 
miesięcy(analogicznie wraca się do statystyk miesięcznych). 
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Top 50 produktów 
Zakładka przedstawia ranking 50 najlepiej sprzedających się produktów. Aby wyświetlić top 50 produktów wg 
liczby wyświetleń należy kliknąć przycisk Wg. wyświetleń (analogicznie wraca się do rankingu wg sprzedaży). 
Możemy również zresetować ranking przyciskiem Resetuj. 
 

 

Ostatnie wejścia ip 
W zakładce Liczba klientów (ostatnie 24h) znajduje się lista adresów IP, z których wchodzono na sklep w 
ciągu ostatnich 24h, natomiast w zakładce Liczba odwiedzin z ostatnich 7 dni mamy listę adresów IP, z 
których odwiedzana była strona sklepu w ciągu ostatnich 7 dni oraz ilość wejść dla każdego z adresów. 
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Raport kodów rabatowych 
Zakładka przedstawia statystyki z wybranego roku dla kodów rabatowych wykorzystanych przez klientów. Na 
liście znajduje się ile zamówień i na jaką łączną kwotę złożyli klienci dla każdego z kodów promocyjnych. Aby 
zmienić rok, z którego statystyki są przedstawiane należy użyć przycisku poprzedni/następny. Można również 
wyświetlić statystyki dla poszczególnych miesięcy klikając przycisk Wg miesięcy. 
 

 

Wyszukiwania produktów 
Zakładka przedstawia listę 50 najpopularniejszych wyszukiwań w sklepie. Na liście podana jest również ile 
razy dana fraza była wyszukiwana oraz ile wyników do niej pasuje. Przycisk Resetuj służy do resetowania 
rankingu. 
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Przechowalnia produktów 
Zakładka przedstawia ranking produktów wg ilości użytkowników, którzy dodali je do przechowalni. Aby 
zresetować ranking należy kliknąć przycisk Resetuj. 
 

 

Powiadomienia o produktach 
W zakładce tej możemy znaleźć informacje na temat ilości osób oczekujących na dany produkt. Przycisk Usuń 
umożliwia usunięcie zaznaczonych przedmiotów z listy. 
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Zarządzanie treścią 

Treści systemowe 
W zakładce tej możemy dodawać artykuły systemowe, które można przypisać do nagłówka lub stopki 
(zakładka Zarządzanie treścią > Menu górne i dolne). Aby edytować wybrany artykuł należy kliknąć ikonę 
edycji ( ), natomiast jeśli chcemy usunąć artykuł należy kliknąć ikonę usunięcia ( ). Aby dodać nowy 
artykuł należy wpisać nazwę w pole Tytuł i wybrać typ z selectbox’a obok, a następnie kliknąć przycisk Dodaj. 
Na dole strony znajduje się lista artykułów systemowych do których możemy zdefiniować meta tagi klikając na 
ikonę edycji ( ) przy wybranym artykule. 
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Treści indywidualne 
Zakładka służy do tworzenia artykułów oraz określania miejsca w jakim mają się wyświetlać. Jest ona 
podzielona na 8 tabel: 

● Dodawanie nowych podstron - w tym miejscu możemy dodać nowy artykuł wpisując jego tytuł w pole 
Tytuł i zatwierdzając przyciskiem dodaj 
 

 
 

● Podstrony do przypisania - lista podstron, który nie został przypisany typ. Możemy zmienić ich nazwę 
w kolumnie Tytuł, wybrać jakiego typu ma być to artykuł, wskazać jego pozycje na liście lub przydzielić 
do wybranej podstrony w kolumnie Opcja (jeżeli typ artykułu ustawiony jest na  => Podstrona). Mamy 
również możliwość usunięcia ( ) oraz edytowania ( ) danego artykułu. 
 

 
 

● Strona główna - lista artykułów dodanych do strony głównej. Możemy edytować w niej tytuły 
poszczególnych artykułów, wybrać czy chcemy aby wyświetlany był tytuł artykułu oraz ramka wokół, 
możemy zmienić pozycję na liście w sklepie a także wybrać w którym miejscu ma być umiejscowiony 
artykuł na stronie (kolumna Typ). 
 

 
 

● Artykuły - lista artykułów, do których odnośniki mogą być umieszczane np w stopce lub menu. W 
tabeli mamy możliwość zmiany tytułu, wyboru pozycji oraz kategorii w jakiej znajduje się artykuł 
(kategoriami artykułów możemy zarządzać w zakładce Zarządzanie treścią > Kategorie treści).  
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● Artykuły w kategoriach produktów - lista artykułów umieszczonych nad listą produktów wybranej 
kategorii w sklepie. Możemy edytować w niej tytuły poszczególnych artykułów, wybrać czy chcemy aby 
wyświetlany był tytuł artykułu, ramka wokół niego oraz czy pod artykułem mają być widoczne produkty, 
możemy zmienić pozycję na liście, przypisać artykułowi kategorię oraz wybrać czy artykuł ma być nad 
czy pod listą produktów. 
 

 
 

● Artykuły do cech stałych - artykuły widoczne na liście produktów z wybraną cechą. W tabeli mamy 
możliwość zmiany tytułu, wyboru pozycji oraz typu artykułu. 
 

 
 

● Artykuły blogowe - lista artykułów znajdujących się na blogu. W tabeli mamy możliwość zmiany tytułu, 
wyboru pozycji, kategorii oraz typu artykułu. 
 

 
 

● Strony błędów - lista komunikatów wyświetlanych gdy wystąpi jeden z błędów z listy. Możemy 
edytować pozycję artykułu oraz jego tytuł zatwierdzając zmiany przyciskiem Zapisz. Aby edytować 
wyświetlany komunikat należy kliknąć ikonę edycji  ( ) przy wybranym błędzie. 
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Kategorie treści 
Zakładka służy do zarządzania kategoriami artykułów. Aby dodać kategorię należy wpisać w pole Dodaj  jej 
nazwę i opcjonalnie wypełnić pola ze słowami kluczowymi oraz opisem i kliknąć przycisk Dodaj. Aby edytować 
daną kategorię należy kliknąć w jej nazwę, natomiast żeby usunąć wybrane kategorie należy zaznaczyć je po 
prawej stronie tabeli i kliknąć przycisk Usuń. 
 

 

Menu górne i dolne 
Zakładka służy do zarządzania odnośnikami znajdującymi się w menu górnym oraz stopce. Aby dodać 
odnośnik należy wpisać jego nazwę w pole Nazwa i kliknąć przycisk Dodaj . Poniżej znajduje się lista 
wszystkich odnośników, w której możemy edytować ich nazwy, wybrać pozycję oraz wybrać czy ma się 
wyświetlać w nagłówku czy stopce. Mamy również możliwość określenia typu odnośnika oraz przypisania mu 
odpowiedniej strony. Wszelkie zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz. Aby usunąć wybrane odnośniki 
z listy należy zaznaczyć je po lewej stronie tabeli, wybrać w selectbox’ie pod tabelą opcję Usuń i kliknąć 
przycisk Wykonaj. 
 

CStore.pl - Platforma e-commerce dla B2B i B2C Strona 59 z 88 



 

 
 
Poniżej znajduje się kategorii artykułów do których linki znajdują się w stopce. Usuwanie kategorii z listy 
odbywa się analogicznie do usuwania odnośnika z listy powyżej. Aby dodać kategorię do stopki należy wybrać 
jedną z kategorii (stworzonych w zakładce Zarządzanie treścią > Kategorie treści) i kliknąć przycisk Dodaj. Na 
samym dole strony mamy możliwość edycji informacji dodatkowych znajdujących się w stopce. 
 

 

Boczne bloki 
Zakładka służy do zarządzania menubox’ami widocznymi w bocznych blokach strony. Aby dodać menubox 
należy wpisać jego nazwę w pole Tytuł i kliknąć przycisk Dodaj. Na liście dostępnych menuboxów mamy 
możliwość edycji nazwy każdego z nich, wyboru pozycji oraz czy ma być wyświetlany po lewej czy po prawej 
stronie (jeżeli szablon posiada blok z danej strony). Wszelkie zmiany zatwierdzamy przyciskiem Zapisz 
znajdującym się pod listą. 
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Baner strony głównej 
Zakładka służy do zarządzania banerem wyświetlanym na stronie głównej. Aby dodać nowy slajd należy 
wpisać jego nazwę oraz opis a także wybrać zdjęcie które będzie miało być wyświetlane na slajdzie oraz adres 
strony, która będzie się wyświetlała po kliknięciu w slajd. Poniżej znajduje się lista slajdów wyświetlanych na 
banerze. Możemy wybrać pozycję dla wybranego slajdu a także edytować ( ) lub usunąć ( ) dany slajd. 
 

 

Banery pozostałe 
Zakładka służy do zarządzania dodatkowymi banerami w sklepie. Aby dodać nowy baner należy wpisać jego 
nazwę w pole Nazwa i kliknąć przycisk Dodaj, następnie kliknąć w nazwę banera na liście lub w ikonę edycji (
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)aby dodać do niego slajdy. Aby usunąć baner należy kliknąć w ikonę usuwania ( ) przy danym banerze. 

Stworzony baner można wykorzystać np. w treściach artykułów dopisując w nich jego tag (np. 
“[%banner_1%]”).  
 

 
 

Znaczniki 
Zakładka służy do zarządzania znacznikami. Aby dodać znacznik należy podać jego nazwę oraz sam znacznik 
i jego zawartość, a następnie kliknąć przycisk dodaj. Poniżej znajduje się lista znaczników, które możemy 
edytować ( ) lub usunąć ( ).  
 

 
 

Wiadomość do klientów 
W zakładce tej możemy zdefiniować wiadomość wyświetlaną klientom w okienku CStore-Info, którego 
ustawienia dostępne są w zakładce Ustawienia > Główne). 
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Wersje językowe 

Edytuj tłumaczenia 
Zakładka służy do edycji tłumaczeń treści strony na inne języki. Aby edytować tłumaczenie należy wybrać 
język i kliknąć przycisk Edytuj. Możemy wyszukać wybrany tekst wpisując go w pole Szukany tekst i klikając 
przycisk Szukaj. Jeżeli edytujemy tłumaczenie jakiegoś tekstu należy je zatwierdzić przyciskiem Zapisz 
znajdującym się pod listą. 
 

 
 

Lista państw 
Zakładka przedstawia listę państw, na której możemy zaznaczyć, które z nich mają być aktywne (tzn. które 
państwa są obsługiwane przez sklep) oraz edytować ( ) dane wybranego państwa. Wszystkie zmiany należy 
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zapisać przyciskiem Zapisz. Aby dodać państwo do listy należy wypełnić formularz na górze strony i kliknąć 
przycisk Dodaj, natomiast żeby usunąć wybrane państwa z listy należy zaznaczyć je w kolumnie opcja i 
kliknąć przycisk Usuń znajdujący się pod listą. 
 

 

Lista walut 
Zakładka przedstawia listę walut obsługiwanych przez sklep. Aby dodać walutę należy wypełnić formularz na 
górze i zatwierdzić przyciskiem Dodaj. Mamy również możliwość dodania progów do wybranej waluty (tzn. że 
możliwe będzie zapłacenie daną walutą tylko gdy zamówienie będzie odpowiednio wysokie). Aby usunąć 
wybrane waluty z listy należy zaznaczyć je w kolumnie Opcja a następnie kliknąć przycisk Usuń. Możemy 
także edytować daną walutę klikając w odpowiednią ikonę ( ). 
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Ustawienia 
Zakładka służy do zarządzania wersjami językowymi w sklepie. Aby dodać język należy wypełnić formularz na 
górze strony i zatwierdzić przyciskiem Dodaj. Poniżej znajduje się lista języków, która pozwala nam na 
wybranie domyślnego języka oraz tego, które z nich mają być aktywne. Możemy również edytować ( ) 
wybrany język lub usunąć (zaznaczając niechciany język w kolumnie Opcja i klikając przycisk Usuń znajdujący 
się pod listą). Na samym dole strony możemy wybrać język panelu administracyjnego wybierając go w 
znajdującym się tam selectbox’ie i klikając przycisk Zapisz. 
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Ustawienia 

Główne 
Zakładka z głównymi ustawieniami strony sklepu. 
 
Zakładka ustawienia główne: 

● Ustawienia główne  
○ Nazwa sklepu* - nazwa sklepu, która będzie wykorzystywana w szablonie sklepu oraz w 

wysyłanych mailach 
○ Tytuł strony* - tytuł strony wyświetlany na karcie w przeglądarce 
○ Adres e-mail sklepu* - adres e-mail sklepu, na który wysyłane będą informacje dotyczące 

sklepu np. informacje o złożonych zamówieniach, zmianach statusów zamówień itd. 
○ Adres sklepu - adres strony sklepu np. http://demo.cstore.pl/ 
○ Numer faksu sklepu - numer faksu sklepu 
○ Numer telefonu sklepu - numer telefonu sklepu 
○ Meta keywords - słowa kluczowe dla sklepu (SEO) 
○ Meta description - opis sklepu (SEO) 
○ Sklep jako katalog - włączając tę opcję na sklepie widoczne będą produkty, jednak opcja 

kupowania będzie wyłączona 
○ Pokazuj ceny w trybie katalogu - jeżeli tryb katalogu jest włączony, możemy wybrać czy 

chcemy aby ceny produktów były widoczne na stronie sklepu. 
○ Pozwól na logowanie/rejestrację do serwisu - jeżeli tryb katalogu jest włączony, możemy 

wybrać czy możliwe będzie założenie konta oraz logowanie na stronie sklepu. 
○ Sklep w trybie prywatnym - po wybraniu tej opcji na stronę sklepu będą mogli wejść tylko 

zarejestrowani klienci. 
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○ E-mail jako login - po wybraniu tej opcji klienci zamiast loginu będą używać adresu e-mail w 

panelu logowania. 
○ Opcja wyboru kraju podczas rejestracji - po wybraniu tej opcji klient będzie miał możliwość 

wyboru kraju podczas rejestracji 
○ Tryb ssl - możliwość włączenia trybu ssl (o ile taki certyfikat został podpięty) 
○ Tryb ssl tylko dla stron logowania i rejestracji - możliwość włączenia trybu ssl dla stron 

rejestracji oraz logowania 
○ Zezwól na kompresję strony - tak/nie 

 

 
 

○ Domyślne menu `Kategorie` według - możliwość wyboru czy domyślne menu ma być według 
kategorii czy producenta 

○ Dostępna możliwość zmiany menu kategorii - tak/nie 
○ Wystawiaj faktury pro-forma dla płatności przedpłatą - tak/nie 
○ Włącz tryb WYSIWYG - możliwość włączenia trybu WYSIWYG w oknach do edycji tekstu np. 

artykułów 
○ Włącz tryb WYSIWYG dla wystawiania aukcji Allegro - możliwość włączenia trybu 

WYSIWYG w oknie edycji tekstu przy wystawianiu aukcji na Allegro 
○ Interpretacja entera jako znacznik BR - tak/nie 
○ Włącz kanał RSS - tak/nie 
○ Szczegółowe meta tagi - możliwość włączenia szczegółowych meta tagów (SEO) 
○ Szerokość panelu - możliwość wyboru szerokości panelu administracyjnego 
○ Powiadomienia o rejestracji klienta - możliwość wyboru, czy chcemy otrzymywać e-mail z 

informacją o rejestracji nowego klienta 
○ Powiadomienie administratora o zmianie zamówienia - możliwość wyboru, czy administrator 

ma otrzymywać e-mail z powiadomieniem o zmianie zamówienia na wybrany adres 
○ Powiadomienia o nowych produktach - pole służy do konfiguracji cyklicznych wiadomości o 

nowościach (należy podać co ile dni ma wysyłać się wiadomość i utworzyć hasło do crona, 
które po zapisaniu znajdzie się w adresie cron) 

○ Zapisz dane klienta w zamówieniu wielkimi literami - tak/nie 
○ Wyświetl pasek powiadomień o plikach cookie - tak/nie 
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○ Dodatkowe skrypty - wywoływane na końcu kodu - pole umożliwiające dodanie skryptów 

wywoływanych na końcu kodu 
○ Dodatkowe skrypty - koszyk - pole umożliwiające dodanie skryptów w koszyku 
○ Dodatkowe skrypty - składanie zamówienia - pole umożliwiające dodanie skryptów na stronie 

składania zamówienia 
○ Dodatkowe skrypty - złożenie zamówienia - pole umożliwiające dodanie skryptów na stronie 

wyświetlanej po złożeniu zamówienia 
○ Ankieta do zamówień - pole umożliwiające zdefiniowanie ankiety do zamówień ( 

Przykład użycia: 
Czy jesteście Państwo zadowoleni z obsługi?|Tak|Nie|| 
Czy jesteście Państwo zadowoleni z czasu wysyłki?|Tak|Nie|| 
Czy zrobie Państwo jeszcze zamówienie?|Tak|Nie|Być może|| ) 
 

 
 

 
● Logowanie do sklepu za pomocą konta Facebook: 

○ Identyfikator App ID - pole, w które należy wpisać identyfikator App ID do logowania za pomocą 
konta Facebook 

 
● Logowanie do sklepu za pomocą konta Google: 

○ Identyfikator Client ID - pole, w które należy wpisać identyfikator Client ID do logowania za 
pomocą konta Google 
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● Webe Partners: 
○ Integracja - możliwość włączenia integracji z siecią afiliacyjną Webe Partners dedykowaną 

sklepom internetowym 
○ Identyfikator MID - pole, w które należy wpisać identyfikator MID do integracji sklepu z Webe 

Partners 
 

● Opineo: 
○ Integracja - możliwość włączenia integracji z platformą oceniającą sklepy internetowe Opineo 
○ Użytkownik Opineo - login użytkownika do konta na platformie Opineo 
○ Hasło Opineo - hasło użytkownika do konta na platformie Opineo 
○ Czas po jakim wysyłana jest ankieta - czas po jakim do klienta ma zostać wysłana ankieta z 

Opineo 
○ Tekst zgody konsumenta - pole do definiowania zgody na przetwarzanie danych użytkownika 

 
● Okienka CStore-Info: 

○ Aktywny - możliwość aktywowania okienka CStore-Info, w którym wyświetlane są komunikaty 
np. informacje o promocjach 

○ Dźwięk przy komunikacie - możliwość wyboru dźwięku przy komunikacie 
○ Wyświetlaj informacje o promocjach - możliwość wyboru czy w okienku mają być wyświetlane 

informacje o promocjach 
○ Wyświetlaj informacje o nowych produktach - możliwość wyboru czy w okienku mają być 

wyświetlane informacje o nowych produktach 
○ Wyświetlaj wiadomości od administratora - możliwość wyboru czy w okienku mają być 

wyświetlane wiadomości od administratora 
○ Czas po jakim wygasa komunikat - pole do określenia czasu po jakim wygasa komunikat 

 

 
 

● Google Analytics: 
○ Kod Google Analytics - pole, w które należy wpisać kod Google Analytics (UA-xxxxxxxx-x) 
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○ Dodać kod śledzenia Google Analytics - możliwość dodania kodu śledzenia Google Analytics 

na każdej stronie  
○ Dodać kod Google Analytics E-commerce - możliwość dodania kodu Google Analytics 

E-commerce po złożeniu zamówienia 
 

● Dynamiczny kod remarketingowy Google: 
○ Identyfikator konwersji - pole , w które należy wpisać identyfikator konwersji (xxxxxxxx) 
○ Dodać kod remarketingowy Google - możliwość wyboru, czy chcemy dodać kod 

remarketingowy Google na każdej stronie 
 

● Google Tag Manager: 
○ Kod Google Tag Manager - pole, w które należy wpisać Kod Google Tag Manager (GTM-XXXX) 
○ Włączyć Google Tag Manager - możliwość włączenia funkcji Google Tag Manager 

 
● Mapa strony dla Google - pole pozwala na generowanie sitemap dla Google oraz ustawienie ich 

parametrów 
 

● Gemius Shop Monitor: 
○ Wyłącz dodawanie kodu marketingowego Gemius - możliwość wyłączenia dodawania kodu 

marketingowego Gemius 
 

 
 

● Przekierowania: 
○ Przekierowanie - możliwość włączenia przekierowania strony (z “www” na bez “www” lub 

odwrotnie) 
○ Domena główna - pole definiujące domenę główną sklepu 

 
● Ustawienia zamówień: 

○ Automatycznie przekieruj do płatności online - możliwość włączenia funkcji automatycznego 
przekierowywania do płatności online 

○ Zamówienia muszą być zatwierdzone przez administrację - tak/nie 
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○ Wymagaj zatwierdzania mailowego tylko zamówień za pobraniem przez klientów - tak/nie 
○ Wysyłaj powiadomienia do klientów o niezapłaconych zamówieniach - możliwość 

zdefiniowania po ilu dniach klient ma dostać powiadomienie o tym, że jego zamówienie jest 
niezapłacone (aby wyłączyć tę funkcję ustawiamy na 0). 
 

● Integracja z trakerem okazje.info 
○ Moduł włączony/wyłączony - możliwość włączenia modułu integracji z trakerem okazje.info 
○ Klucz sklepu uzyskany od okazje.info - pole, w którym należy wpisać kod uzyskany od 

okazje.info 
○ Tekst zgody konsumenta - pole do definiowania zgody na przetwarzanie danych użytkownika 

 
● Ceneo zaufane opinie: 

○ Włącz zaufane opinie ceneo - możliwość włączenia funkcji integracji z Ceneo 
○ GUID Ceneo - pole, w które należy wpisać GUID Ceneo 
○ Tekst zgody konsumenta - pole do definiowania zgody na przetwarzanie danych użytkownika 
○ Ukryj zgodę ceneo - możliwość ukrycia zgody ceneo 

 

 
 

● Porównywarka ‘Ceneo’: 
○ Uwzględniaj stany magazynowe - możliwość wyboru czy stany magazynowe mają być brane 

pod uwagę w porównywarce  
○ Rodzaj opisu dla porównywarki ceneo2 - możliwość wyboru czy opis produktu dla 

porównywarki ma być pełny czy skrócony 
 

● Porównywarka ‘Skapiec’: 
○ Podaj ID sklepu - pole, w które należy wpisać ID sklepu dla porównywarki 

 
● Integracja z ‘cash4free.pl’: 

○ Moduł włączony/wyłączony - możliwość włączenia integracji z ‘cash4free.pl’ 
 

● Dodawanie do koszyka: 
○ Ajaxowe dodawanie - możliwość włączenia dodawania ajaxowego do koszyka 

 
● Newsletter: 
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○ Usunąć link do wypisu z newslettera z wiadomości - tak/nie 

 

 
 
Wszelkie zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz na dole strony. Przycisk Reset zamówień służy do 
usuwania informacji na temat wszystkich zamówień znajdujących się na sklepie. 
 
Zakładka ustawienia cen: 

● Ustawienia główne: 
○ Sposób umieszczania cen w panelu - możliwość wyboru, czy ceny produktów wyświetlane na 

stronie mają być netto czy brutto 
○ Zezwól na wprowadzenie sen w innych walutach - tak/nie 
○ Zezwalaj na negocjację ceny - tak/nie 
○ Zaokrąglanie cen w sklepie - pole definiujące do jakich wielkości zaokrąglane mają być ceny w 

sklepie, oraz czy mają być to ceny netto czy brutto (ceny nie są zaokrąglane gdy wybrana jest 
opcja “do 0,00 PLN”) 

○ Pomniejsz ceny w sklepie - możliwość pomniejszenia wszystkich cen w sklepie o wybraną ilość 
(np. gdy zaokrąglimy ceny do 1,00 PLN i pomniejszymy ceny o 0,01 PLN to wszystkie ceny będą 
miały końcówkę X,99 PLN) 

○ Pokazuj także ceny netto - tak/nie 
○ Maksymalna, dopuszczalna cena dla płatności za pobraniem - pole definiujące maksymalną 

cenę zamówienia, do którego jest możliwość wybrania płatności za pobraniem 
○ Domyślny podatek VAT - pole definiujące domyślny podatek VAT dla produktów na stronie 
○ Minimalna cena zakupu produktu na sklepie - pole definiujące minimalną cenę zakupu 

produktu w sklepie  
 

 
 

● Rabaty / Prowizje: 
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○ Wyświetl popup przy pierwszym wejściu klienta na sklep, z kuponem rabatowym - możliwość 

zdefiniowania wysokości kuponu rabatowego otrzymywanego przy pierwszym wejściu na 
stronę sklepu (aby wyłączyć opcję należy wpisać 0) 

■ Minimalna kwota zamówienia - zdefiniowanie minimalnej wysokości zamówienia, dla 
którego wykorzystać można będzie kupon rabatowy 

■ Zapisz do newslettera - pole określające, czy aby klient otrzymał kupon musi być 
zapisany do newslettera 

■ Ważność kodu rabatowego - pole określające, jak długo ważny będzie kupon otrzymany 
przez klienta 

○ Prowizja/rabat dla całego sklepu - możliwość ustawienia rabatu lub prowizji do wszystkich 
produktów w sklepie (jeżeli podana liczba jest dodatnia oznacza prowizję, natomiast ujemna - 
rabat) 

○ Sposób wyświetlania cen z rabatem - pole określające, czy wyświetlane ceny produktów mają 
być cenami końcowymi czy również ceny początkowe mają być pokazywane 

○ Rabat dla nowych klientów - pole określające wysokość rabatu przyznawanego na pierwsze 
zamówienie  

○ Ilość zamówień, na które obowiązuje rabat dla nowego klienta - pole określające, na ile 
pierwszych zamówień nowy klient otrzyma rabat 

○ Dla produktów promocyjnych uwzględniaj rabat przydzielony do klienta/grupy klientów - 
możliwość wyboru, czy dla produktów promocyjnych ma być brany pod uwagę rabat 
przydzielony do klienta lub grupy klientów 

○ Dla produktów promocyjnych uwzględniaj rabat/prowizję - możliwość wyboru, czy dla 
produktów promocyjnych uwzględniony ma być rabat lub prowizja (nałożony na wybraną 
kategorię/producenta/produkt lub cały sklep) 

○ Rabat na kolejne zamówienie - możliwość zdefiniowania rabatu udzielanego na kolejne 
zamówienie po przekroczeniu określonej ceny sumarycznej wszystkich zamówień złożonych w 
sklepie przez danego użytkownika 

○ Drugi/trzeci/czwarty próg rabatu na zamówienia - możliwość zdefiniowania kolejnych progów 
cenowych do otrzymania coraz to wyższego rabatu na kolejne zamówienie 

○ Minimalna kwota zamówienia do pojawienia się pola “kod rabatowy” na karcie koszyka - pole 
definiujące minimalną wysokość zamówienia, do którego możemy wykorzystać kod rabatowy 

 
● Obsługa opłaconych płatności - możliwość określenia, czy zamówienia opłacone przez daną platformę 

płatniczą ma automatycznie trafiać do opłaconych (jeżeli status płatności się zmieni, zamówienie nie 
wróci do zakładki “Oczekujące”) 
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Zakładka ustawienia graficzne: 

● Ustawienia graficzne: 
○ Szablon - pole umożliwiające wybór szablonu wykorzystywanego na stronie sklepu 

 
● Maksymalna ilość wyświetlanych produktów - określenie ilości produktów wyświetlanych w 

danym miejscu na stronie oraz ustawienia domyślnego sortowania 
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● Artykuły: 
○ Ilość artykułów na jednej stronie w kategorii artykuły - pole definiujące ilość artykułów 

wyświetlanych na jednej stronie w kategorii artykułów 
 

● Szczegóły produktu: 
○ Metoda prezentacji zdjęć w sklepie - pole określające metodę prezentacji zdjęć w 

sklepie 
○ Sposób wyświetlania producenta na karcie produktu - pole określające, czy na karcie 

produktu ma być wyświetlane Logo producenta czy jego nazwa 
○ Na karcie produktu jako główne zdjęcie pokazuj - pole określające, które zdjęcie ma być 

wyświetlane jako główne 
● Listy: 

○ Pokazuj opis producenta na liście produktów producenta - tak/nie 
○ Na liście producentów pokazuj - pole określające, czy na liście producentów mają być 

przedstawieni wszyscy producenci czy tylko ci z aktywnymi produktami  
○ Rodzaj danych wyświetlanych na liście producentów - pole określające, czy na liście 

produktów wyświetlane mają być pojedyncze produkty czy serie produktów 
 

● Listy produktów: 
○ Pokazuj paginację na listach produktów - pole określające miejsce paginacji (panelu do 

zmiany stron) na liście produktów 
○ Liczba znaków opisu skróconego na liście produktów - pole określające maksymalną 

liczbę znaków opisu skróconego wyświetlanego na liście produktów 
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○ Liczba znaków opisu skróconego na liście produktów promocyjnych - pole określające 

maksymalną liczbę znaków opisu skróconego wyświetlanego na liście produktów 
promocyjnych 

○ Pokaż podkategorie w kategoriach - możliwość wyboru, czy w kategoriach 
wyświetlanych w bocznym bloku mają być widoczne podkategorie 

○ Pokaż podkategorie w menu kategorii w ogólnej belce - tak/nie 
○ Pokaż artykuły w nawigacji sklepu w wersji mobilnej - tak/nie 
○ Wyświetlaj na listach tylko jeden produkt z grupy powiązanych - tak/nie 
○ Pokaż skrócony opis w formie listy stałych cech - tak/nie 
○ Filtruj listy produktów (w panelu administracyjnym) po kategoriach dodatkowych - 

tak/nie 
 

 
 

● Widok sortowania na listach produktów: 
○ Pokaż sortowanie - możliwość włączenia wyboru sortowania na liście produktów 
○ Pokaż listę sortowanie jako - możliwość wyboru formy listy sortowania 
○ Pokaż listę producentów/kategorii jako - możliwość wyboru formy listy 

producentów/kategorii 
○ Pokazuj loga producentów - możliwość wyboru, czy loga producentów mają być 

widoczne na liście  
 

● Ustawienia wyszukiwania: 
○ Na liście wyników wyszukiwania produktów pokaż kategorie - tak/nie 

 
● Strona główna: 

○ Pokazuj menubox’y na stronie głównej - tak/nie 
○ Pokazuj kategorie na stronie głównej - tak/nie 
○ Ilość podkategorii w boksie kategorii na stronie głównej - pole definiujące ilość 

podkategorii jaka ma znaleźć się w boksie kategorii na stronie głównej 
○ Pokaż wiadomości na stronie głównej: 

■ Miejsce - miejsce w jakim mają znaleźć się wiadomości 
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■ Kategoria - kategoria artykułów, które mają być wyświetlane jako wiadomości  
■ Liczba wiadomosci - ilość artykułów wyświetlanych w polu wiadomości 

 
● Menuboxy: 

○ Rozwinięte menu kategorii - możliwość wyboru, czy menu kategorii ma być rozwinięte 
(tak aby podkategorie również były widoczne) 

○ Strona producenta, filtrowanie produktów po kategorii - możliwość wyboru, czy na 
stronie producenta ma być dostępna opcja filtrowania po kategorii produktu 

○ Rozwiń filtry - możliwość wyboru, czy panel do filtrowania produktów ma być rozwinięty 
○ Pokazuj filtry na każdej podstronie z produktami - tak/nie 
○ Pokazuj filtrowanie po - możliwość wyboru parametrów, wg których możliwe będzie 

filtrowanie produktów 
 

 
 

● Inne: 
○ Metoda wyświetlania listy banków - możliwość wyboru formy wyświetlania listy banków 

na stronie 
○ Skaluj przesyłane obrazy - tak/nie 
○ Jakość skalowanych zdjęć - pole definiujące jakość skalowanych zdjęć (0-100) 
○ Konwersja profilu kolorów - możliwość wybrania profilu kolorów do konwersji zdjęć 
○ Pokazuj miniaturki zdjęć w panelu administracyjnym  - tak/nie 
○ Pokazuj miniaturki zdjęć w koszyku - tak/nie 
○ Włącz Captcha przy formularzach - tak/nie 
○ Włącz ReCaptcha przy formularzach - tak/nie 
○ Podaj kod ReCaptcha dla SiteKey - pole, w które należy wpisać kod ReCaptcha dla 

SiteKey 
○ Podaj sekretny kod ReCaptcha - pole, w które należy wpisać sekretny kod ReCaptcha 
○ Ukryj wodny znak dla administratora - możliwość ukrycia znaku wodnego na zdjęciach 

dla administratora 
○ Nazwa przycisku złożenia zamówienia - pole definiujące napis znajdujący się na 

przycisku złożenia zamówienia 
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○ Opis pod przyciskiem złożenia zamówienia - pole definiujące opis znajdujący się pod 

przyciskiem złożenia zamówienia 
 

● Ustawienia logo: 
○ Rozmiar - pola definiujące rozmiary logo znajdującego się w lewym górnym rogu strony 
○ LOGO - pole, w którym mamy możliwość wybrania logo sklepu 
○ FAVICON - pole, w którym mamy możliwość wyboru ikony która jest widoczna przy 

nazwie strony na karcie w przeglądarce 

 
 
Zakładka ustawienia produktów: 

● Ustawienia produktów: 
○ Pokazuj indeks na karcie produktu - tak/nie 
○ Pokazuj indeks producenta na karcie produktu - tak/nie 
○ Pokazuj EAN na karcie produktu - tak/nie 
○ Dostępna funkcja Zapytanie o produkt - tak/nie 
○ Dostępna funkcja Poleć znajomemu - tak/nie 
○ Dostępna funkcja Poinformuj o zmianie statusu - tak/nie 
○ Pokazuj produkty powiązane w koszyku - tak/nie 
○ Automatycznie przeliczaj ilość produktów w kategoriach - tak/nie 
○ Pokazuj ilość produktów w kategoriach na stronie głównej - tak/nie 
○ Używaj stanów magazynowych - możliwość wyboru, czy stany magazynowe mają być brane 

pod uwagę przy określaniu statusu produktów oraz jaki status i ilość w magazynie ma zostać 
ustawiona po wykupieniu danego produktu 

○ Zezwalaj na dodanie produktu do koszyka jeżeli minimalna ilość produktu jest mniejsza od 
stanu magazynowego - tak/nie 

○ Zezwalaj na zakup produktu w sklepie którego nie ma na stanie, informacja na karcie produktu 
- tak/nie 

○ Kod zabezpieczający pobieranie informacji o statusie produktu przez porównywarkę 
skapiec.pl  - pole, w które należy wprowadzić kod zabezpieczający pobieranie informacji o 
statusie produktu przez porównywarkę skapiec.pl 
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○ Dodaj status dostępności produktów w mailach zamówień - tak/nie  
○ Wyłącz inne produkty główne z listy produktów powiązanych - tak/nie 
○ Włącz możliwość ustawiania linków do programów demo na karcie produktów - tak/nie 
○ Wyświetl w koszyku produkty wyróżnione - tak/nie 
○ Wyświetl produkty powiązane w koszyku - tak/nie 
○ Sprzedawaj produkty w wersji elektronicznej - tak/nie 
○ Powiadomienie o minimalnym stanie magazynowym - pole definiujące minimalny stan 

magazynowy, przy którym wyświetlana ma być informacja w “Dane sklepu” 
○ Scalaj produkty - tak/nie 

 
 

 
 

● Wysyłka: 
○ Wybierz rodzaj naliczania wysyłek - możliwość wyboru, czy wysyłki mają być naliczane wg 

ilości czy wagi 
○ Domyślny cennik wg ilości - możliwość wyboru domyślnego cennika wysyłek wg ilości 

 
● SEO: 

○ Domyślny TITLE produktu - pole definiujące domyślny znacznik tytułu strony [%name%] 
○ Domyślny DESCRIPTION produktu - pole definiujące domyślny znacznik opisu strony 

[%meta_short_description%] 
○ Domyślny KEYWORDS produktu - pole definiujące domyślny znacznik słów kluczowych strony 

[%manufacturer_name%] 
 

● Porównywarka: 
○ Pozwalaj na porównywanie produktów bez przypisanych cech - tak/nie 
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○ Pola dostępne w porównywarce - pola definiujące czy dany atrybut ma się znajdować w 

porównywarce ( 0 - nie, 1 - tak) 
 

 
 
Zakładka serwisy społecznościowe: 

● Facebook:- 
○ Link do konta Facebook - pole, w który należy wpisać link do konta sklepu na Facebooku 
○ Nazwa konta - pole, w które należy wpisać nazwę konta firmy na Facebooku 
○ Po której stronie ma znajdować się widget Facebook - możliwość wyboru z któej strony ma się 

znajdować widget Facebook 
 

● Google Plus: 
○ Link do konta Google+ - pole, w który należy wpisać link do konta sklepu na Google+ 

 
● YouTube: 

○ Link do konta YouTube - pole, w który należy wpisać link do konta sklepu na YouTube 
 

● Twitter: 
○ Link do konta Twitter - pole, w który należy wpisać link do konta sklepu na Twitterze 

 
● Instagram: 

○ Link do konta Instagram - pole, w który należy wpisać link do konta sklepu na Instagramie 
 

● Pinterest: 
○ Link do konta Pinterest - pole, w który należy wpisać link do konta sklepu na Pinterest 
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Administratorzy 
Zakładka przedstawia listę administratorów strony. Na górze strony znajduje się panel służący do dodawania 
nowych administratorów. Aby zmienić hasło wybranego administratora należy kliknąć ikonę zmiany hasła ( ) 
przy wybranym użytkowniku. 
 

 

Serwer e-mail 
Zakładka służy do konfigurowania serwera e-mail sklepu. W tabeli Ustawienia danych e-mail należy 
wprowadzić dane serwera e-mail sklepu, natomiast w tabeli Ustawienia danych e-mail dla newslettera należy 
wprowadzić dane serwera e-mail, z którego wysyłany będzie newsletter. Na samym dole znajduje się pole, za 
pomocą którego możemy wysłać e-mail testowy na wybrany adres w celu sprawdzenia poprawności działania 
serwera. 
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Szablony mailowe 
Zakładka służy do zarządzania szablonami wiadomości e-mail. Aby edytować szablon należy wybrać z 
wysuwanej listy na górze strony szablon, który chcemy edytować a następnie kliknąć przycisk Edytuj. W celu 
dodania nowego szablonu należy kliknąć przycisk Nowy. W zakładce istnieje również możliwość edycji 
szablonu braku połączenia z bazą danych. Jest to komunikat wyświetlany gdy strona nie będzie mogła 
nawiązać połączenia z bazą danych. 
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Zdjęcia i znak wodny 
Zakładka służy do zarządzania zdjęciami produktów wyświetlanymi na stronie sklepu. Mamy możliwość 
zdefiniowania rozmiarów zdjęć na stronie oraz ustawić krok skalowania zdjęć (co ile przeskalowanych zdjęć 
strona ma się odświeżyć). Na dole strony możemy wybrać znak wodny umieszczany na wszystkich zdjęciach 
na stronie. 
 

 

Statusy zamówień i załączniki 
Zakładka statusy zamówień: 
 
Zakładka umożliwia dodawanie nowych statusów zamówień. Aby dodać nowy status należy wpisać jego 
nazwę i kliknąć przycisk Dodaj. 
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Zakładka statusy produktów w zamówieniach: 
 
Zakładka umożliwia dodawanie nowych statusów produktów w zamówieniach. Aby dodać nowy status należy 
wpisać jego nazwę i kliknąć przycisk Dodaj. 
 

 
 
Zakładka załączniki do zamówień: 
 
Zakładka umożliwia dodawanie załączników do zamówień. Aby dodać nowy załącznik należy wpisać jego 
nazwę, wybrać plik z dysku i kliknąć przycisk Dodaj. 
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Eksport csv 
Zakładka służy do definiowania szablonów eksportowanych ze sklepu plików csv. Aby stworzyć nowy szablon 
należy wpisać jego nazwę nad jedną z kolumn a następnie zaznaczyć parametry, które mają zostać 
wyeksportowane (#ID, Nazwa, Kategoria oraz Indeks są polami obowiązkowymi i po kliknięciu przycisku 
Zapisz zaznaczą się automatycznie).  
 

 

Stawki vat 
Zakładka służy do zarządzania stawkami vat. Aby dodać stawkę należy podać wysokość podatku w polu 
Dodaj i zatwierdzić przyciskiem Dodaj, natomiast żeby usunąć stawkę należy kliknąć na ikonę usuwania ( ) 
przy wybranej stawce. Przy każdej pozycji na liście mamy możliwość przeliczenia cen wybranej grupy 
produktów. 
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Jednostki miar 
Zakładka służy do zarządzania jednostkami miar dostępnymi na karcie edycji produktu. Aby dodać jednostkę 
należy wpisać jej nazwę w polu Dodaj, zaznaczyć checkbox obok jeśli ilości podane w tej jednostce mają być 
zaokrąglane i zatwierdzić przyciskiem Dodaj. Z poziomu listy możemy edytować nazwę i pozycję na liście oraz 
czy ilość ma być zaokrąglana dla wybranej jednostki. Wszelkie zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz. 
Aby usunąć daną jednostkę należy kliknąć w ikonę usuwania ( ) przy danej jednostce. 
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Czarna lista ip 
Zakładka przedstawia listę zablokowanych adresów IP. Aby dodać adres do listy należy wpisać go w pole 
Dodaj i zatwierdzić przyciskiem, natomiast aby usunąć adres z listy należy kliknąć ikonę usunięcia ( ) przy 
wybranym adresie. 
 

 

Kopia zapasowa 
Zakładka przedstawia listę kopii zapasowych strony sklepu. Aby dodać kopię do listy należy kliknąć przycisk 
Dodaj, natomiast aby usunąć kopię z listy należy kliknąć ikonę usunięcia ( ) przy wybranej kopii. 
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Ustawienia sms api 
Zakładka służy do konfiguracji serwisu smsApi. Aby uruchomić usługę należy podać dane do logowania w 
smsApi i wybrać typ sms’a. Poniżej możemy edytować treści wysyłanych wiadomości i zaznaczyć, które mają 
być aktywne. 
 

 
 

Panel aktualizacji 
Klikając w tę zakładkę zostajemy przekierowani na stronę https://panel.cstore.pl/ gdzie mamy możliwość 
pobrania oraz zainstalowania aktualizacji oprogramowania strony oraz wykupienia pakietu wsparcia. 
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