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Podstawowe informacje 

Moduł został stworzony w celu zapewnienia prostej integracji systemu UCC ze sklepami 

internetowymi opartymi na technologii Shoper.  

 

Zapewnia on funkcjonalności takie jak: 

• obsługę zdarzeń dotyczących użycia reklam,  

• monitoringu wejść na stronę produktu, 

• wykonanie akcji dodania produktu do koszyka, 

• kupna produktu. 

Obsługi zdarzeń dokonuje się za pomocą panelu serwisu UCC. 

Kompatybilność pluginu 

Do poprawnego działania modułu niezbędny jest: 

• serwis na zainstalowanym systemie Shoper, 

• dostępność biblioteki jQuery. 

Instalacja manualna 

Przed instalacją nowej wersji UCC Shoper Plugin, niezbędne jest odinstalowanie poprzednich 

wersji lub ich aktualizacja, ze względu na to, by nie dopuścić do nieprzewidzianych sytuacji 

związanych z jego działaniem. 

1. Pobierz archiwum ZIP pluginu 

2. Zaloguj się do panelu administratora 

3. Przejdź do karty menu Dodatki i integracje -> Integracje własne 

4. Do sekcji Nagłowek strony dodaj zawartość z pliku zip - head.html 

5. Do sekcji Stopka strony dodaj zawartość z pliku zip - footer.html 

6. Zapisz ustawienia 

Jeżeli dokonano zmian motywu dotyczących przycisków dodawania do koszyka, należy 

zmienić selektory zawarte w dodanej konfiguracji w Nagłowek strony dostosowując je, przy 

czym basic – przycisk dodania do koszyka na każdej podstronie prócz karty produktu, 

product – przycisk na karcie produktu. 

 

 



  

 

Konfiguracja produktów 

W celu konfiguracji produktów, należy otworzyć kartę edycji produktów dostępną w panelu 

admina w karcie Obsługa sklepu i sekcji Produkty. Kod identyfikacyjny należy umieścić 

edytując produkt w tabie Informacje podstawowe, w polu Kod kreskowy. 

Uzupełnienie tego pola, jest niezbędne do poprawnego wysyłania powiadomień dotyczących 

działania serwisu UCC. 

Rozszerzanie funkcjonalności 

Plugin jest kompatybilny z funkcjonalnością serwisu UCC Pixel, użytkownik może wprowadzić 

dodatkowe funkcjonalności zgodnie z instrukcją użytkownika przy jednoczesnym 

wykorzystaniu modułu. 

 

Takie działania powinny zostać podjęte w wypadku użycia niestandardowych rozbudowań 

szablonów i widoków, ze względu na to, że wyświetlana struktura może się znacząco różnić. 

 


