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1. Opis Aplikacji 

Aplikacja pozwala na umieszczenie w sklepie w widocznym miejscu prostego paska 

z dowolną informacją. Dodatek umożliwia również dodanie licznika do darmowej 

dostawy lub licznika czasu do dowolnej daty. 

2. Instalacja 

Aby zainstalować aplikację, należy w panelu administracyjnym Shoper wybrać 

pozycję Aplikacje, następnie przejść do listy wszystkich aplikacji i odszukać pozycję 

"Hot Info". Po kliknięciu w instaluj i zaakceptowaniu zgód, aplikacja powinna pojawić 

się w zakładce Aplikacje > Moje aplikacje. 

3. Panel Administracyjny 

 

3.1 Podstawowa konfiguracja 

Po wejściu w panel aplikacji ukaże nam się widok konfiguracji i aktywna zakładka 

“Podstawowa konfiguracja”. Od góry mamy 3 przełączniki. Pierwszy pozwala na 

włączenie i wyłączenie paska. Opcja “Przypnij pasek” pozwala na wyświetlenie paska 

w taki sposób, aby przewijał się wraz ze stroną. Możliwość wyłączenia przez 

użytkownika to po prostu przycisk “X”, który po kliknięciu ukryje pasek i nie będzie go 

wyświetlał przez okres 1 dnia.  

 



Kolejne opcje pozwalają nam na określenie czasu wyświetlania frazy (zalecamy 

minimum 3000ms, czyli 3 sekundy), umiejscowienie paska na górze strony lub na 

samym dole oraz określenie koloru paska oraz tekstu. Ostatnia opcja pozwala 

określić, czy tekst w przypadku w którym nie mieści się w 1 linii ma się zawijać czy 

ucinać. 

 



3.2 Dodawanie Fraz 

Aby dodać frazę należy przejść do zakładki “Dodaj frazę”. Ukaże nam się panel, w 

którym możemy wpisać tekst frazy, link, który ma się otwierać po kliknięciu w pasek, 

oraz dodatkowe opcje. Pasek może mieć 3 tryby: 

- Tryb zwykły 

- Tryb licznika do darmowej dostawy 

- Tryb licznika do dowolnej daty 

Po kliknięciu w 2 ostatnie tryby pojawią się dodatkowe opcje konfiguracyjne, które 

umożliwiają określenie daty, kwoty darmowej dostawy, itp. 

 



 

 

3.3 Lista fraz 

 

 
 
Jeśli mamy dodaną przynajmniej jedną frazę, pokaże się ona w zakładce Lista fraz. W 

tej zakładce możemy włączać lub wyłączać poszczególne frazy, edytować je oraz 

usuwać. 

 

4. Podsumowanie 

 

Nasi programiści stale pracują nad rozwojem naszych aplikacji. Twoja opinia o 

produkcie jest dla nas niezmiernie istotna. Jeśli masz jakieś uwagi dotyczące 

działania aplikacji lub brakuje Ci konkretnej funkcji, napisz do nas maila na adres 

kontakt@maxsote.pl.  

 

Twoja sugestia z pewnością zostanie wzięta pod uwagę podczas projektowania 

kolejnych aktualizacji dodatku. 
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