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Wstęp 
 

Masz przed sobą instrukcję obsługi emocni.pl.CMS. System ten pozwoli Tobie na zarządzanie treścią Twoje-

go serwisu internetowego, który przygotowała dla Ciebie agencja Emocni.pl. 

 

Żeby w pełni korzystać z możliwości CMSa zanim przystąpisz do dalszej lektury proszę zadbaj o to, byś pod-

czas studiowania tego dokumentu miał dostęp do komputera podłączonego do internetu oraz dostęp do 

systemu CMS.  

Wskazówka: Dostęp do systemu CMS oznacza, że został Ci przydzielony login i hasło, dzięki którym możesz 

zalogować się do CMSa. Taki login i hasło możesz otrzymać od swojego opiekuna w Agencji Emocni.pl lub,  

jeśli do tej pory nie kontaktowałeś się z Agencją, od swojego pracodawcy, który powierzył Ci obsługę strony 

internetowej. 

 

Ze względów bezpieczeństwa system CMS posiada dodatkowe zabezpieczenie logowania. Jeśli przez dłuższą 

chwilę nie będziesz wykonywał w nim żadnych czynności, system wyloguje Cię automatycznie. 

Uwaga: automatyczne wylogowanie może skutkować utratą danych wpisanych do formularza bez jego za-

pisania. Dlatego zwróć uwagę, by zaraz po zakończeniu uzupełniania danych kliknąć w przycisk „Zapisz”. 

 

Życzymy miłej lektury i owocnej pracy z emocni.pl.CMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: instrukcja opisuje pełną funkcjonalność emocni.pl.CMS i zwyczajową konfigurację systemu. Jednak 

należy pamiętać o tym, że część narzędzi każdorazowo dostosowanych jest do potrzeb konkretnego serwisu 

/ sklepu internetowego. Stąd przytaczane poniżej przykłady i ekrany mogą się nieznacznie różnić od imple-

mentacji systemu, którą Agencja Emocni.pl przygotowała na Twoje potrzeby. 
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Pierwsze kroki 
 

Adres systemu CMS 
System CMS zazwyczaj dostępny jest pod adresem: 

www.adres-twojej-strony-internetowej.pl/cms 

gdzie w miejsce www.adres-twojej-strony-internetowej.pl należy wstawić adres domeny, na której jest 

zainstalowana Twoja strona.  

Uwaga: w trakcie testów serwisu Agencja Emocni.pl często udostępnia stronę pod adresem: 

emocni.eu/~nazwa-serwisu, ale ten adres traci ważność w momencie instalacji strony na docelowym ser-

werze. 

 

Logowanie do systemu CMS 
System CMS pozwala na zarządzanie treścią i strukturą Twojej strony internetowej. Dlatego dostęp do niego 

możliwy jest tylko po zalogowaniu. 

Uwaga: Dostęp do systemu CMS powinien być szczególnie chroniony. Login i hasło, które otrzymałeś, są 

danymi przeznaczonymi wyłącznie dla Ciebie i nie powinny być przekazywane żadnej innej osobie. To jest 

bardzo ważne ze względów bezpieczeństwa. 

 

 
Ekran 1 Logowanie do systemu CMS 

 

Jak zalogować się do systemu CMS? 

Krok 1: Otwórz przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer lub FireFox). 

Krok 2: Otwórz stronę znajdującą się pod adresem:  

www.adres-twojej-strony-internetowej.pl/cms 

Krok 3: Wpisz swój login (tzw. nazwę użytkownika) i hasło. 

Krok 4: Kliknij „zaloguj”. 

 



 
 

7 
 

Wskazówka: zarówno w loginie jak i w haśle duże znaczenie ma wielkość wpisywanych liter oraz zawarte w 

nich znaki (np. kropka lub przecinek). Przepisuj login i hasło bardzo dokładnie. Jeśli logowanie nie powiodło 

się, sprawdź, czy nie masz włączonego na klawiaturze komputera klawisza Caps Lock. 

 

Podstawowy układ ekranu w systemie CMS 
 

Po zalogowaniu do CMSa zobaczysz ekran, na którym wyszczególnione są wszystkie podstawowe narzędzia 

dostępne w Twoim systemie (Ekran 2 poniżej). Zapoznaj się z elementami dostępnymi na ekranie starto-

wym: 

Imię, nazwisko i funkcja właściciela konta, na które zalogo-

wałeś się do CMSa. Zwróć uwagę, byś zawsze widział tutaj 

tylko swoje dane. 

Jeśli Twój CMS jest przygotowany w kilku wersjach językowych, tutaj znaj-

dziesz możliwość przełączania tych wersji. Uwaga: dotyczy to wersji języko-

wych samego systemu CMS, a nie wersji językowych dostępnych na stronie 

internetowej. 

 
Ekran 2 Widok po zalogowaniu do CMSa 

Lista podstawowych narzędzi dostępnych w Twoim systemie CMS. 

 

 

 

Chcąc rozpocząć pracę, wybierz interesujące Cię narzędzie. W 

lewym menu zazwyczaj rozwinie się tzw. podmenu i zobaczysz 

listę podnarzędzi wchodzących w skład tego głównego. Wy-

bierz, które z nich Cię interesuje i zapoznaj się z budową kolej-

nego ekranu (Ekran 3 poniżej), na którym widoczna jest lista 

elementów. 

 

  



Instrukcja obsługi emocni.pl.CMS 
 

8 
 

Ekran z listą elementów 
 

Na standardowym ekranie z listą elementów możesz: przeglądać listę elementów, wyszukać elementy, usu-

nąć wybrane elementy, przejść do formularza dodawania nowego elementu, przejść do edycji (podglądu) 

wybranego elementów, przejść do innego narzędzia, wylogować się. 

Chcesz dodać nowy element? Kliknij w link Nowy - . Zobaczysz formularz 

służący do wprowadzania nowych elementów. Uwaga: w każdym z narzędzi do-

stępnych w CMSie formularz dodawania nowych elementów jest inny. Przed klik-

nięciem w „Nowy” upewnij się, że przeglądasz odpowiednie narzędzie. 

 

W większości narzędzi w górnej części ekranu dostępna jest 

wyszukiwarka. Wpisz w okienko szukaną frazę i kliknij „szu-

kaj”. Jeśli chcesz powrócić do pełnej listy elementów kliknij 

„reset wyszukiwarki”. Uwaga: w każdym narzędziu wyszuki-

warka szuka wyłącznie po elementach w ramach tego narzę-

dzia. 

 

 
Na jednej stronie widać zazwyczaj 25 

elementów. Chcesz zobaczyć kolejne? 

Przejdź na następną stronę klikając na 

kolejny numer strony. 

 

Żeby usunąć wybrany element zaznacz 

checkbox (  - okienko) w wierszu, który 
chcesz usunąć i kliknij przycisk Usuń. Jeśli 
chcesz usunąć kilka wierszy jednocześnie 
zaznacz je wszystkie i dopiero wtedy kliknij 
„Usuń”. Uwaga: operacji usuwania nie 
można cofnąć, ponadto ze względów 
bezpieczeństwa nie w każdym narzędziu 
usuwanie elementów jest dostępne. 

Ekran 3 Lista elementów 

Kliknij w tytuł elementu, którego szczegóły chcesz poznać (przejdziesz na stro-

nę edycji tego elementu i zobaczysz jego dotychczasową treść i konfigurację). 

 
Wskazówka: jeśli chcesz posortować elementy na liście według wybranej przez Ciebie kolumny kliknij na jej 

nagłówek. 

 

Dodawanie nowego elementu / edycja istniejącego 
 

Ekran dodawania i edycji elementów zazwyczaj są bardzo zbliżone lub wręcz identyczne. Poniżej przedsta-

wiam podstawowe elementy znajdujące się na takim ekranie. Oczywiście w każdym z narzędzi ekran jest 

zdecydowanie bardziej rozbudowany niż ten tu prezentowany, aczkolwiek szczegóły będziemy omawiać 

przy każdym z narzędzi osobno. 
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Jak dodać nowy element? 

Krok 1. Kliknij przycisk „Nowy”.  

Krok 2. Poprawnie wypełnij formularz. 

Krok 3. Kliknij przycisk „Zapisz”. 

 

 
Ekran 4 Dodawanie nowego elementu / edycja istniejącego 

Po wejściu na podstronę prezentują-

cą szczegóły elementu zobaczysz 

formularz odpowiedzialny za polską 

wersję elementu. Jeśli Twoja strona 

jest wielojęzyczna i chcesz zobaczyć 

odpowiednik elementu w innym 

języku, wskaż odpowiednią wersję - 

 

Po dokonaniu zmian w formularzu zawsze kliknij w przycisk „Zapisz”. Bez tego system nie zapamięta wprowadzonych zmian. 

 

Wskazówka 1: na różowo oznaczone są nazwy pól, które należy obowiązkowo uzupełnić (bez ich wypełnie-

nia system nie zapisze zmian wprowadzonych w formularzu). 

Wskazówka 2: jeśli formularz edycji / dodawania elementów jest rozbudowany lub z jakiegoś powodu mu-

sisz przerwać jego wypełnianie zapisz dotychczasowe wyniki pracy, dzięki temu nie stracisz tego, co już wy-

pełniłeś. Dodatkowo dla ułatwienia pracy możesz odznaczyć pole „po zapisaniu wróć do listy „ – dzięki temu 

system pozostanie na aktualnie otwartej podstronie i nie będziesz musiał ponownie wchodzić na nią z listy 

wszystkich elementów. . Uwaga: żeby system zapisał wprowadzone dane formularz 

musi być wypełniony poprawnie, w szczególności muszą być uzupełnione wszystkie pola obowiązkowe 

(patrz wskazówka 1 powyżej). 

Wskazówka 3: po tym jak klikniesz „zapisz” system sprawdzi poprawność wypełnienia wszystkich pól. Jeśli 

stwierdzi jakiekolwiek nieprawidłowości zaznaczy błędnie uzupełnione pola na czerwono.  

Uwaga dopóki nie wypełnisz takich pól poprawnie żadne zmiany w tym formularzu nie będą zapisane. Po-

praw / uzupełnij takie pola i ponownie kliknij na przycisk „Zapisz”. 

 

Wskazówka 4: jeśli chcesz bez zapisywania wrócić do listy elementów kliknij w link „Przeglądaj” dostępny w 

prawy górnym rogu ekranu lub w przycisk „Anuluj” na dole ekranu. 

 

Edytor treści 

W wielu narzędziach w ramach dodawania i edycji elementów dostępny jest tak zwany edytor treści. Po-

zwala on na formatowanie treści przy użyciu dobrze pasków narzędzi. Wszystkie ikonki funkcjonują analo-

gicznie jak w znanych edytorach treści – np. w Wordzie czy w Open Office. 

 

Kilka faktów, o których warto pamiętać przy korzystaniu z edytora: 
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 Przeklejając treści do tego okienka np. z Worda korzystaj z ikonki   - ona pozwoli na usunięcie 
formatowania, z którego domyślnie korzysta Word, a które są „szkodliwe” dla strony internetowej 

 Formatując treści pamiętaj, że one powinny przede wszystkim dobrze prezentować się na stronie, a 
nie tylko w CMSie – po zakończeniu formatowania w drugim oknie przeglądarki zawsze sprawdź czy 
uzyskany efekt jest taki, jakiego się spodziewałeś 

 O domyślne kroje, rozmiary, kolory czcionek, wielkości marginesów itp. zadbali już koderzy Agencji, 
więc z dodatkowego formatowania dostępnego w edytorze korzystaj tylko wtedy, gdy to naprawdę 
konieczne 

 Wstawiając do treści zdjęcie (korzystając z ikonki ) zadbaj, by wyświetliło się ono w odpowied-
nim rozmiarze (pamiętaj o wysokości i szerokości). Wprowadzane tędy zdjęcie nie dostosuje się au-
tomatycznie (!). 

 Przełączając się do źródła dokumentu, tzw. źródła HTML możesz samodzielnie formatować treści 
posługując się znacznikami HTML. Po zapisaniu zawsze sprawdź, czy uzyskany efekt jest zadawalają-
cy (czy treść, którą wyświetliłeś wyświetla się na stronie poprawnie – jeśli tak nie jest, popraw / 
uzupełnij wprowadzone znaczniki). Uwaga: ze względu na poprawność kodu serwisu z tej opcji mo-
gą korzystać wyłącznie osoby z dobrą znajomością języka HTML. 

 

 

 
Ekran 5 Edytor HTML 

Przełączenie do źródła HTML 

Dodawanie linków do wprowadzanego 
tekstu 

Dodawanie zdjęć / ilustracji „w treści” 

 

Pole do wprowadzenia treści 

 

 

 

Wylogowanie 

Kończąc pracę w CMSie pamiętaj o wylogowaniu. Przycisk „wyloguj” znajdziesz w CMSie zawsze w prawym 

górnym rogu.  

 

Inne 

Przy bardzo wielu polach w CMSie, w których należy wprowadzić datę występuje ikonka kalendarza . 

Jeśli w nią klikniesz wyświetli się kalendarz. Dzięki niemu nie będziesz musiał wpisywać daty ręcznie. Wy-

starczy kliknąć na odpowiedni dzień w kalendarzu, data w odpowiednim formacie wskoczy w pole automa-

tycznie. 
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Administracja 
 

Narzędzie Administracja pozwala na podstawową konfigurację Twojej strony internetowej. To tutaj zdefi-

niujesz konta dla osób, które będą zarządzać Twoją stroną internetową, będziesz zarządzać plikami publi-

kowanymi na stronie, skonfigurujesz adresy mailowe, na które przychodzą powiadomienia, wprowadzisz 

odpowiednie metatagi.  

 

Użytkownicy CMS 

W części Użytkownicy CMS możesz definiować dowolną liczbę kont dla osób, które będą wspólnie z Tobą 

Administrować stroną internetową. Zaleca się, by każdy miał swoje konto (swój login i hasło). 

Uwaga: Ta część dotyczy wyłącznie użytkowników mających dostęp do CMSa. Dane użytkowników, którzy 
rejestrują się do Twojej strony / Twojego sklepu są wyświetlane w narzędziu Użytkownicy. 

 

Zaznaczenie tego pola zablo-

kuje danemu użytkownikowi 

dostęp do systemu CMS 

(użytkownik nie będzie mógł 

się zalogować na swoje konto)  

 Użytkownik –  nazwa, która będzie służyła użytkownikowi do logowania do systemu CMS (na przy-

kład imie.nazwisko). Zadbaj o to, by każdy użytkownik miał inną nazwę - jest to konieczne do po-

prawnego działania systemu. 

 Nazwa – nazwa wyświetlana użytkownikowi po zalogowaniu do CMSa (uwaga nazwa nie powinna 

być identyczna z nazwą użytkownika). 

 Hasło – nowe hasło, potwierdzenie hasła – pola służące do zdefiniowania / edycji hasła użytkowni-

ka. Żeby nadanie / edycja hasła zakończyła się sukcesem zawartość obu pól musi być identyczna. 

Możesz używać tu liter, cyfr i znaków przecinka, kropki itp.  

 Zablokowany - zaznaczenie tego pola zablokuje danemu użytkownikowi dostęp do systemu CMS 

(użytkownik nie będzie mógł się zalogować na swoje konto)  

Uwaga: Dostęp do CMSa przekazuj tylko zaufanym osobom, gdyż każda zmiana dokonana w CMSie będzie 

widoczna dla osób odwiedzających Twoją stronę internetową. 

 

Wskazówka 1: Jeśli chcesz odebrać komuś dostęp do CMSa skasuj jego konto. Jeśli dostęp chcesz odebrać 

tylko czasowo - zablokuj to konto. 

Wskazówka 2: Jeśli  użytkownik CMSa zgubił / zapomniał swojego hasła zdefiniuj nowe hasło. Ze względów 

bezpieczeństwa w CMSie nie ma możliwości odzyskania starego hasła. 
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Pliki 

Część Pliki, inaczej zwana Managerem plików, pozwala na pełne zarządzanie plikami publikowanymi w ra-

mach Twojego serwisu internetowego. To tutaj znajdują się wszystkie pliki, które pozwalasz swoim użyt-

kownikom pobierać ze strony (np. instrukcje, dokumentacje, formularze) oraz zdjęcia ilustrujące artykuły 

czy produkty wyświetlane w serwisie. 

 

ścieżka do folderu, w którym aktualnie się znajdujemy, root to tzw. główny katalog 

nazwy folderów już utworzonych w ramach Twojej strony – pierwsza liczba w nawiasie za nazwą folderu mówi o 

tym, ile podfolderów zawiera ten folder, druga liczba mówi, ile plików znajduje się w tym folderze 

ikonki pozwalające na zmianę widoku managera – więcej poniżej 

 
Ekran 6 Manager plików 

 

powiększenie i podgląd 
plików (dotyczy jedynie 
plików graficznych) 

pobranie pliku z serwe-

ra (ze strony) na dysk 

Twojego komputera 

usunięcie pliku – uwa-

ga, tej operacji nie 

można cofnąć a usunię-

cie stąd pliku zaowocu-

je jego „zniknięciem” 

również ze strony 

przycisk otwiera okien-

ko, które pozwoli na 

dodanie nowych plików 

z Twojego komputera 

do strony 

dodawanie nowego folderu (w nazwie używaj litr, cyfr 

i znaków _) – wpisz nazwę i kliknij „dodaj”, pamiętaj, 

że nazwy folderów nie mogą się powtarzać

 jeśli chcesz przenieść pliki między folderami, zaznacz 

powyżej, które pliki chcesz przenieść, z listy wybierz 

folder i kliknij w przycisk > 

 

 

Wskazówka 1: Wszystkie pliki możesz grupować w folderach (według identycznych zasad jak na dysku 
komputera). W nazwach folderów możesz używać liter, cyfr i znaków _. Unikaj polskich liter: ś, ć, ę, ą itp. 

Wskazówka 2: Do managera, możesz dodawać pliki o formatach: jpg, jpeg, gif, png, doc, docx, xls, xlsx, pdf. 

Jeśli istnieje potrzeba, żebyś mógł wprowadzać również inne pliki, skontaktuj się z Agencją Emocni.pl. 

Wskazówka 3: jeśli chcesz jednorazowo dodać więcej niż jeden plik przytrzymaj klawisz shift i zaznacz pliki, 

które chcesz dodać. Dopiero wtedy kliknij „otwórz”. To pozwoli Ci zaoszczędzić dużo czasu . 
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Wskazówka 4: Żeby dodać do managera nowe pliki możesz również „przeciągnąć i upuścić” je w okienku 

managera. System zapisze wszystkie pliki w ten sposób wskazane. 

Wskazówka 5: Domyślnym ustawieniem na serwerze jest ograniczenie na wielkość dodawanych plików jest 

waga 2MB. Jeśli chcesz dodawać większe pliki, skontaktuj się z Administratorem swojego serwera. 

Wskazówka 6: Jeśli dodajesz zdjęcia, wystarczy że dodasz, je w jednym rozmiarze. System sam proporcjo-

nalnie przeskaluje i dostosuje ich wielkość (wysokość i szerokość) do takich, które są potrzebne do popraw-

nego wyświetlenia na stronie. 

Wskazówka 7: Foldery, które nie są już potrzebne (są puste, a wtedy za nazwą folderu w nawiasie widać 

(0/0)) możesz bezpiecznie usunąć. Przy takich folderach pojawi się czerwony znaczek X.  

Wskazówka 8: Używając ikonek  możesz zmienić widok managera plików. Pierwsza z nich 

pozwoli wyświetlić szczegóły dotyczące plików (ich rozmiar, rozszerzenie, pełną nazwę, nazwę folderu), 

druga ikonka odpowiada za widok domyślny, trzecia ikonka wyświetla duże miniatury plików – pomocne 

szczególnie wtedy, gdy chcesz wybierać zdjęcia spośród wielu wcześniej dodanych plików. 

 

Uwaga: identyczny manager plików, jak ten opisany powyżej dostępny jest również w trakcie tworzenia / 

edycji dowolnego obiektu, który wymaga podłączania plików. Np. przy okazji dodawania zdjęć do galerii, 

dodawania zdjęć do produktów, do artykułów itp. Reguły rządzące managerem wszędzie są taki same. 

 

Meta 

Część Meta pozwala na edycję głównych metatagów Twojej strony internetowej. Metatagi to treści dostęp-

ne główne dla tzw. robotów sieciowych i wyszukiwarek (np. Google). Ich zawartość należy dobrze przemy-

śleć, ponieważ mogą mieć duży wpływ na pozycjonowanie Twojego serwisu i na sposób jego wyświetlania 

w wynikach wyszukiwania. 

 
Ekran 7  Edycja głównych metatagów serwisu 

 

Ta część wypełnia się automa-
tycznie i nie jest dostępna dla 
Administratora. 
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 Tytuł strony - treść tego pola będzie się wyświetlała w pasku przeglądarki. Dodatkowo tytuł strony 

pojawia się w wyszukiwarce (np. Google)  jako tytuł Twojej strony. 

 Słowa kluczowe - słowa kluczowe powiązane ze stroną - pole, z którego korzystają wyszukiwarki 

 Opis - pole służy głównie wyszukiwarkom, jego treść będzie wyświetlana jako opis strony w wyni-

kach wyszukiwania np. w Google. 

 

Konfiguracja 

W części Konfiguracja znajdziesz elementy, które pozwalają dostosować serwis do indywidualnych wyma-

gań. Część z pól została uzupełniona już przez pracowników Agencji Emocni.pl. Część pozostaje do Twojej 

edycji. I tak: 

 E-mail kontaktowy – to adres e-mail, na który będą przychodzić wiadomości wysyłane z formularza 

kontaktowego dostępnego na Twojej stronie internetowej.  

 Mail z zamówieniem – to adres, na który będą przychodzić powiadomienia o nowych zamówieniach 

w Twoim sklepie. 

 Kod Google Analytics – tu należy wkleić kod udostępniany przez dowolne narzędzie służące do mo-

nitorowania odwiedzalności strony internetowej (np. Google Analytics). Kod, który tutaj wkleisz bę-

dzie domyślnie dodawany do każdej podstrony serwisu. 

Wskazówka:  Jeśli chcesz, by powiadomienia o wiadomościach z formularzy, wiadomości o zamówieniach 

itp. przychodziły automatycznie na kilka skrzynek pocztowych wymień je po przecinku, na przykład:  

biuro@emocni.pl, pomoc@emocni.pl 

Taka konfiguracja bywa pomocna szczególnie, gdy jeden z adresatów przebywa na urlopie / zwolnieniu / 

delegacji. Wówczas Twoi klienci / użytkownicy nie będą musieli czekać na Waszą reakcję do jego powrotu. 

 

Uwaga: oprócz pól konfiguracyjnych w tej zakładce widoczne są elementy, które gwarantują dostęp do 

zewnętrznych aplikacji i systemów (takich jak płatności online, Facebook itp.). Tych pól nie edytuj na własną 

rękę, bo może się to wiązać z awarią serwisu. 

 

Języki teksty 

W tej części dostępne są wszystkie tzw. komunikaty systemowe. Wyświetlają się one zazwyczaj podczas 

wypełniania formularzy, nawigowania po stronie lub korzystaniu z konkretnych funkcji narzędzi. Każdy z 

dostępnych tu tekstów oprócz swojego … ma treść przetłumaczoną na każdy z języków dostępnych na Two-

jej stronie internetowej. 

Teksty możesz edytować według własnego uznania, pamiętaj jednak, żeby nie zmieniać ich kontekstu. 

Wskazówka: po edycji tekstu z części Języki sprawdź, czy zmieniony komunikat nadal poprawnie wyświetla 

się na Twojej stronie. Kodowanie strony może przewidywać na ten tekst ograniczoną szerokość i jeśli np. 

zamiast słowa „wstecz” wpiszesz zdanie „wróć do poprzedniej podstrony” może się okazać, że na stronie 

www będzie ono złamane na kilka linii.  

mailto:biuro@emocni.pl
mailto:pomoc@emocni.pl
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Artykuły 
 

Artykuły to jeden z głównych modułów wchodzących w skład każdego serwisu internetowego (wyjątek mo-

gą stanowić sklepy internetowe, w którym podstawą jest katalog produktów). To dzięki Artykułom zazwy-

czaj budujemy główne menu serwisu i to w tym module wprowadzamy większość treści. Podstawowe zasa-

dy przeglądania i edycji istniejących artykułów oraz dodawania nowych znajdziesz w części „Pierwsze kroki”, 

a w tym rozdziale poznasz funkcjonalności bardziej zaawansowane oraz specyficzne dla Artykułów. 

 

 

Moduł Artykułów składa się z dwóch tzw. podnarzędzi: Menu i Treść. 

Szczegółowy opis każdego z nich znajdziesz poniżej. 

 

Budowa menu 
 

Za budowę głównego menu wyświetlanego na stronie www odpowiada podnarzędzie Menu. 

Uwaga: każda zmiana dokonywana w tym narzędziu będzie w znaczący sposób rzutować na treści i sposób 

ich wyświetlania na stronie www. Efektem usunięcia którejkolwiek z pozycji wymienionych w tym narzędziu 

będzie usunięcie całego fragmentu „drzewa” na stronie. Zanim cokolwiek zmienisz lub usuniesz upewnij się, 

że rzeczywiście chcesz taką zmianę wprowadzić na swojej stronie. 

 
 

 

Zmiana kolejności 

pozycji menu 

(szczegóły opisa-

ne we wskazówce 

poniżej) 

 

Automatyczna aktualizacja metatagów, szczegóły opisane poniżej 

Wskazówka 1: chcesz zmienić kolejność wyświetlanych w Menu elementów? Kliknij na strzałkę  i nie 

puszczając przycisku myszki przesuń w górę lub w dół i upuść. Po ułożeniu właściwej kolejności kliknij przy-

cisk Zapisz kolejność (na samym dole, pod wszystkimi pozycjami menu). 
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Wskazówka 2: chcesz zmienić zawartość menu w angielskiej wersji językowej? Wybierz ikonkę EN w pra-

wym górnym rogu ekranu. Pamiętaj jednak, że każda część „po angielsku” musi mieć swój polski odpowied-

nik i odwrotnie (w danej wersji językowej możesz zawsze ukryć dowolnie wybraną część – informacji szukaj 

poniżej). 

Wskazówka 3: chcesz dodać nową pozycję do menu? Kliknij w link Nowy w prawym górnym rogu ekranu i 

postępuj zgodnie z opisaną w Pierwszych krokach procedurą dodawania nowych elementów. Szczegóły 

charakterystyczne tylko dla pozycji w Menu znajdziesz poniżej. 

 

Dodawanie nowej pozycji w menu / edycja istniejącej 
Nazwa pozycji wyświetlanej w menu 

 
Dodając nową pozycję do menu możesz zdecydować, czy ma to być tzw. pozycja główna (widoczna od razu 

w głównym menu) czy też ma być widoczna dopiero na podstronie lub na rozwijanym menu (to zależy od 

konstrukcji Twojej strony). Jeśli chcesz, by była to pozycja główna (nadrzędna) pozostaw to pole puste. Jeśli 

chcesz, by była to pozycja podrzędna wybierz z listy pozycję, która będzie dla niej nadrzędna. 

 

 
Ekran 8 Dodawanie pozycji w menu - cz.1 

To pole określa czy dana pozycja  

menu będzie zawierała jeden artykuł, 

czy listę artykułów, a może będzie 

jedynie przekierowaniem do innego 

modułu serwisu (szczegóły opisane 

poniżej). 

Zaznaczenie tego pola spowoduje wyświetlenie 

pozycji w polskiej wersji strony. 

 

Zaznaczenie tego pola spowoduje wyświetlenie pozycji w angielskiej wersji strony (uwa-

ga: zaznaczenie to powoduje tylko „aktywację” pozycji dla angielskiej wersji strony, żeby 

wprowadzić tłumaczenie nazwy i opisu pozycji należy zapisać ten ekran, a potem z listy 

przejść do wersji EN i dopiero tam zająć się edycją opisów po angielsku). 

 

Opcja pomocna szczególnie wtedy, gdy chcesz czasowo ukryć daną pozycję w 

menu. Zaznaczenie „nie wyświetlaj” da nam pewność że ani ta pozycja, ani 

żadna z jej „potomków” czyli pozycji podrzędnych nie wyświetli się na stro-

nie. 

 

Dostępne rodzaje menu: 

 Pojedynczy artykuł - po kliknięciu w pozycję z menu wyświetli się jeden artykuł (jak dodać treść ta-

kiego artykułu znajdziesz poniżej) 

 Lista artykułów  - po kliknięciu w tę pozycję w menu wyświetli się lista artykułów 

 Przekierowanie - tę opcję używają pracownicy Agencji Emocni.pl, nie zmieniaj jej i nie używaj bez 

konsultacji przedstawicielem Agencji 

 Uruchom pierwszą pozycję menu podrzędnego – to specjalny typ pozycji w menu, można powie-

dzieć że tak określona pozycja jest „pusta”, jest jedynie przekierowaniem do kolejnych, podrzęd-

nych pozycji. 
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 Odwołanie do istniejącego artykułu  

 Aktualności  

Uwaga: rodzaj menu można ustalać tylko na etapie tworzenia nowej pozycji menu. Edycja tego pola jest w 

CMSie niemożliwa. 

Część formularza dodawania pozycji do menu, która pozwala Tobie określić, w której części serwisu pozycja 

menu ma być wyświetlone. Opcja przydatna głównie dla tych, którzy posiadają mobilną wersję serwisu. 

 
Ekran 9 Dodawanie pozycji w menu - cz.2 

zaznaczenie tego pola spowoduje wyświe-

tlenie pozycji w wersji mobilnej strony 

zaznaczenie tego pola spowoduje wyświetlenie 

pozycji w tradycyjnej wersji strony. 

 

 
Ekran 10 Dodawanie pozycji w menu - cz.3 

Główne zdjęcie przypisane do kategorii. 

Żeby zmienić / wprowadzić takie zdjęcie 

kliknij na zaznaczony kwadrat, a potem 

wybierz interesujący Cię plik i kliknij w 

jego miniaturę. Zdjęcie zostanie przypisa-

ne do kategorii.  

Szczegóły posługiwania się edytorem HTML 

znajdziesz w części Edytor treści powyżej. 

Pole przydatne dla tych z Was, którzy oprócz 

tradycyjnej witryny prowadzą również jej mobilny 

odpowiednik. Jeśli wypełnisz to pole, to ono 

będzie brane pod uwagę przy wyświetlaniu opisu 

w wersji mobilnej. Jeśli pozostawisz je puste, 

wersja mobilna skorzysta z treści w polu „Opis pl”.

Wskazówka: Pamiętaj, że zdjęcie wiodące może być tylko jedno. Wprowadzenie drugiego zdjęcia spowo-

duje nadpisanie poprzedniego zdjęcia wiodącego dla tej kategorii. 

Adres URL to adres wyświetlany w tzw. pasku adresu przeglądarki, adres tworzony 

jest automatycznie na podstawie nazwy pozycji, którą uzupełniłeś – zaleca się 

nieedytowanie tego pola.  

 
Ekran 11 Dodawanie pozycji w menu - cz.4 
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Dodatkowe pola dostępne są wyłącznie w ramach edycji istniejących już pozycji menu i 

tworzone są przez wyłącznie przez pracowników Agencji z uwagi na ‘indywidualne po-

trzeby konkretnych serwisów internetowych’. Chcesz przekonać się, czy w Twoim serwi-

sie są takowe używane? Otwórz jedną z istniejących już pozycji. 

Pamiętaj, by zawsze zapisać wprowadzone zmiany. 

Uwaga: Pamiętaj, że kasując pozycję menu tracisz dostęp do artykułu / listy artykułów, są związane z tą 

pozycją menu.. Dobrym zwyczajem jest najpierw usuwać niepotrzebne artykuły a dopiero później usunąć 

całą kategorię z menu. 

 

Niestandardowe opcje dostępne dopiero przy edycji pozycji menu: 

 Niestandardowy szablon – ta opcja występuje w CMSie bardzo rzadko i służy do zmiany graficznego 

szablonu wyświetlanego artykułu bądź listy artykułów. Administrator może wybierać jedynie z sza-

blonów wcześniej predefinowanych:  

 

 

Aktualizuj metatagi w drzewie kategorii 

Każdy artykuł i każda lista artykułów, która jest tworzona w narzędziu Menu ma przypisane tzw. Metatagi. 

(Chcesz się dowiedzieć czym są metatagi? Zajrzyj do części Administracja > Meta.)  

Możesz każdorazowo uzupełniać je ręcznie, ale żeby zaoszczędzić swój czas możesz kliknąć na przycisk „Ak-

tualizuj metatagi w drzewie”. System sam uzupełni (nadpisze) metatagi wszystkich artykułów i ich „katego-

rii” w menu. Metatagi tworzone są według schematu: 

Menu 1 poziomu: 

 title - nazwa_zakładki | title-main 

 keywords - nazwa_zakładki, keywords-main 

 description - nazwa_zakładki | description-main 

Menu 2 poziomu: 

 title - nazwa_zakładki_2_poziom | title-main 

 keywords - nazwa_zakładki_2_poziom, nazwa_zakładki, keywords-main 

 description - nazwa_zakładki_2_poziom | nazwa_zakładki | description-main 
Dla Artykułów: 

 title - Tytuł artykułu | title-main 

 keywords - tytuł artykułu, kategoria nadrzędna, keywords-main 

 description - Tytuł artykułu - kategoria nadrzędna - description-main 

 

Treść artykułów 
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Kiedy strukturę menu mamy gotową możemy przystąpić do wypełniania poszczególnych stron treścią.  Po 

wejściu w zakładkę „Treść” widzimy nieedytowalną listę artykułów (lub grup artykułów). Ich kolejność jest 

w pełni zależna od kolejności pozycji w menu, którym odpowiadają. 

 
Ekran 12 Lista artykułów 

 

Wskazówka: jeśli chcesz zmienić kolejność artykułów zmień kolejność pozycji w menu w części Menu. 

 

Po kliknięciu w wiersz, w którym zaznaczone jest (Lista artykułów)  otrzymasz widok jak poniżej: 

 
Ekran 13 Lista artykułów 

Usuwanie artykułów z listy 

 

Metatagi przypisane domyślnie do 

całej listy artykułów. Żeby zmienić 

metatagi pamiętaj, by po dokonaniu 

wpisu kliknąć „zapisz”. 

 

Tytuły artykułów wchodzących w skład 

listy. Chcesz zobaczyć szczegóły? 

Kliknij w wybrany wiersz. 

Chcesz dodać nowy artykuł do tej 

listy? Kliknij „Nowy”. 

Kolejność artykułów ustawiać można 

„w środku” artykułu (kliknij w wybrany 

wiersz). Im większa liczba, tym wyżej 

na liście wyświetli się artykuł. 

 

Wskazówka: Artykuły na listach sortowane są według Kolejności (im większa liczby tym wyżej na liście arty-

kuł się wyświetla). Jeśli kilka artykułów ma tę samą kolejność, najwyżej wyświetla się artykuł, który został 

najpóźniej dodany (ma „najświeższą” datę dodania). 
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Jak dodać artykuł do listy artykułów: 

Krok 1. W części Artykuły / Treść kliknij w nazwę listy, do której chcesz dodać artykuł. 
Krok 2. Na ekranie z listą artykułów kliknij Nowy (patrz Ekran powyżej). 
Krok 3. Wypełnij formularz dodawania artykułu. 
Krok 4. Zapisz wprowadzone zmiany. 

 
 

Dodawanie nowych i edycja artykułów 

 
Ekran 14 Dodawanie artykułu cz.1

 

 Tytuł artykułu (pole obowiązkowe do wypełnie-

nia) 

 

Skrót artykułu – wyświetlany zazwyczaj na listach 

artykułów jako tzw. „zajawka".  

 

 

Szczegóły posługiwania się edytorem HTML 

znajdziesz w części Edytor treści powyżej. 

(pole obowiązkowe do wypełnienia) 

Pole przydatne dla tych z Was, którzy oprócz 

tradycyjnej witryny prowadzą również jej mobilny 

odpowiednik. Jeśli wypełnisz to pole, to ono 

będzie brane pod uwagę przy wyświetlaniu treści 

w wersji mobilnej. Jeśli pozostawisz je puste, 

wersja mobilna skorzysta z treści w polu „Treść pl”

Główne zdjęcie przypisane do artykułu. Żeby zmienić / wprowadzić takie zdjęcie kliknij na zazna-

czony kwadrat, a potem wybierz interesujący Cię plik i kliknij w jego miniaturę. Zdjęcie zostanie 

przypisane do artykułu. 

 
 

Dołączanie zdjęć (galeria artykułu) i plików do 

artykułu (pliki do pobrania). Zasada podłączania 

zdjęć i plików jest identyczna. Szczegółowy opis 

znajdziesz poniżej. 

 
Dołączanie do artykułu galerii (zdjęć lub plików). 

Szczegółowo tworzenie galerii i podłączanie  

powiązanych galerii znajdziesz w części Galerie 

plików.  
Ekran 15 Dodawanie artykułu cz.2
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Jak dodać zdjęcie do „Galerii artykułu” lub plik do „Pliki do pobrania”? 
Krok 1. W formularzu edycji artykułu w części „Galeria artykułu” / „Pliki do pobrania” 
kliknij w ikonkę   . Poniżej wyświetli się znany Tobie już manager plików. 
Krok 2. Wskaż plik / zdjęcie, które chcesz podłączyć do artykułu. 
Krok 3. Wybrany plik wyświetli się powyżej (patrz ekran poniżej). 
 
Wskazówka: chcesz dodać kolejne zdjęcie / plik? Wskaż kolejny plik, wyświetli się jako 
kolejny w galerii. 

 

Usuwanie pliku z artykułu / produktu

 
Ekran 16 Plik dodany do artykułu / produktu 

Tytuł wyświetlany na stronie jako podpis przy 
pliku / zdjęciu (pole musi być wypełnione, żeby 
plik do pobrania wyświetlił się na stronie) 

Opis wyświetlany jako dodatkowe wyjaśnienie 
co znajduje się w pliku (pole bardzo rzadko 
używane) 

Opis pliku wyświetlany w wersji mobilnej 
serwisu

 

Uwaga: do Galerii artykułu dodawaj zdjęcia (czyli pliki w formatach jpg, jpeg, gif lub png). Miniatury takich 

zdjęć będą wyświetlały się na stronie www. Wszystkie pliki, które mają być dostępne do pobrania należy 

dodawać do części „Pliki do pobrania”. 

Wskazówka 1: chcesz zmienić kolejność zdjęć w galerii artykułu lub w plikach do pobrania? Kliknij na minia-

turę / ikonę pliku i nie puszczając lewego klawisza myszki przeciągnij plik we właściwe miejsce i upuść. Na 

końcu oczywiście zapisz wprowadzone zmiany. 

Wskazówka 2: chcesz usunąć zdjęcie z galerii artykułu lub plik z plików do pobrania? Kliknij na ikonkę  

wyświetlaną przy pliku / zdjęciu i zapisz zmiany. 

Wskazówka 3:  żeby plik do pobrania wyświetlił się w angielskiej wersji językowej musi być wypełnione pole 

Tytuł (en). Chcesz, by jakiś plik był widoczny tylko w polskiej wersji językowej? Pozostaw puste pole Tytuł 

(en). Chcesz, by plik był widoczny tylko w angielskiej wersji językowej? Pozostaw puste pole Tytuł (pl). 

Wskazówka 4: zwróć uwagę, by zdjęcia dodawane do galerii nie były większe niż ekran przeciętnego użyt-

kownika (szerokość 1200px) – zdjęcia użytkownik będzie mógł powiększać, warto żeby na powiększeniu 

zobaczył całą fotografię, a nie tylko jej fragment. Podobnie zwróć uwagę, by pliki udostępniane „do pobra-

nia” nie były zbyt ciężkie – użytkownicy nie lubią gdy ściągany plik jest tak duży, że blokuje mu inne działa-

nia w przeglądarce. 

 
Pamiętaj, że Galeria artykułu i Pliki do pobrania to inny typ powiązania z artykułem niż „Galerie powiązane”. 
Szukasz informacji na temat tych ostatnich? Przejdź do części Galerie plików. 
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Data dodania artykułu, domyślnie zawsze ustawia się data bieżąca. Data ta często wy-
świetlana jest na listach artykułu lub przy artykule jako data wprowadzenia materiału na 
stronę. Uwaga: według daty dodania sortowane są na listach artykuły o identycznej 
kolejności. 

Kolejność to liczba naturalna (np. 1, 2, 3 itd.), która służy do ustalania kolejności artykułów. Artykuł o 

największej liczbie wyświetli się na górze listy.

 
Ekran 17 Dodawanie artykułu cz.3 

 

Daty publikacji artykułu na Twojej stronie.  
(więcej informacji we wskazówce poniżej) 

 

Metatagi przypisane do edytowanego / 
dodawanego artykułu.  

Pamiętaj, by zawsze zapisać wprowadzone 
zmiany.

Dodatkowe pola dostępne są wyłącznie w ramach edycji istniejących już artykułów i two-

rzone są przez wyłącznie przez pracowników Agencji z uwagi na ‘indywidualne potrzeby 

konkretnych serwisów internetowych’. Chcesz przekonać się, czy w Twoim serwisie są 

takowe używane? Otwórz jeden z istniejących już artykułów. 

 

Wskazówka 1: Żeby Twój artykuł był widoczny na stronie wyłącznie w wyznaczonym przez Ciebie okresie 

wypełnij pola „publikacja od”, „publikacja do”. Jeśli w polu „od” wpiszesz 2013-12-24 artykuł wyświetli się 

na stronie od 24ego grudnia. Jeśli w polu „do” wpiszesz 2013-12-31 artykuł zniknie po zakończeniu dnia 

31ego grudnia. Uwaga: jeśli pole „od” pozostawisz puste artykuł będzie się wyświetlał od momentu zapisa-

nia. Jeśli pole „do” pozostawisz puste, artykuł będzie wyświetlał bezterminowo. 

Wskazówka 2: Chcesz, żeby dodawany artykuł wyświetlił się na górze listy? Wpisz w pole „kolejność” liczbę 

większą od wszystkich dotychczas wpisywanych „kolejności”. 

Wskazówka 3:  Chcesz przypisać tagi do artykułu? Zapoznaj się z rozdziałem Tagi. 
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Galerie plików (w tym galerie zdjęć) 
 

Galeria plików to inaczej po prostu zbiór plików (odpowiednio zdjęć, plików video, audio, dokumentów). 

Galerie to drugi z głównych modułów wchodzących w skład każdego serwisu internetowego (obok artyku-

łów). Galerie pozwalają na grupowanie plików (w tym także zdjęć), w zbiory, które później służą za ilustrację 

artykułów, produktów, wpisów na blogach. Galerie mogą być wykorzystywane jako sposób prezentacji pli-

ków na stronie (np. galeria zdjęć, galeria audio lub video od razu z odpowiednim playerem) oraz jako zbiór 

plików, które użytkownik może pobrać do siebie na dysk (w zależności od konfiguracji serwisu pliki takie 

będą dostępne dla wszystkich bądź tylko dla zalogowanych użytkowników). 

Moduł Galerie składa się z dwóch tzw. podnarzędzi: Menu i Lista 

galerii. Szczegółowy opis każdego z nich znajdziesz poniżej. 

 

Menu 
 

Podobnie jak większość innych podstawowych modułów w CMSie również Galerie mają swoje menu. Nie 

mniej menu w galeriach pełni wyłącznie rolę porządkową i na chwilę obecną nie ma wpływu na sposób 

prezentowania galerii na stronie www. Menu galerii składa się z tzw. kategorii, które pozwalają na tema-

tyczne podzielenie tworzonych galerii. 

Podobnie jak przy okazji tworzenia menu artykułów tak i tutaj tworząc kategorię galerii wskazujemy katego-

rię nadrzędną (jeśli pole pozostawimy puste będzie to kategoria główna), a potem kolejno uzupełniamy 

nazwę kategorii, zdjęcie wiodące i opis. Pola URL i ścieżka odpowiadające za tworzenie adresu widocznego 

w pasku przeglądarki uzupełnione zostaną automatycznie. 

Kolejność kategorii w menu ustawia się również analogicznie jak w menu Artykułów – wystarczy kliknąć na 

zieloną strzałkę  i nie puszczając lewego klawisza myszki przeciągnąć wiersz w odpowiednie miejsce a 

potem zapisać zmienioną kolejność. 

Uwaga: Pamiętaj, że kasując kategorię galerii tracisz dostęp do wszystkich galerii, które należą do tej kate-

gorii. Dobrym zwyczajem jest najpierw usuwać niepotrzebne galerie (ewentualnie zmienić ich kategorie) a 

dopiero później usunąć całą kategorię z menu. 

 

Lista galerii / tworzenie nowych galerii 
 

Zanim omówimy zasady tworzenia galerii musimy zatrzymać się na chwilę przy tzw. typach galerii. W CMSie 

możliwe jest rozróżnienie 4 typów: 

 galeria foto 

 galeria video 

 galeria audio 

 galeria plików 
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Typ galerii ma wpływ na sposób wyświetlania plików na stronie www (np. dla plików video wyświetlany jest 

player video, a dla plików audio player pozwalający odsłuchać dźwięk bez konieczności wcześniejszego zapi-

sywania go na dysku). Od wybranego typu galerii będzie zależeć również sposób opisywania plików do niej 

dodawanych. Bardzo ważnym pozostaje fakt, że w jednej galerii mogą znaleźć się wyłącznie pliki z jednego 

„rodzaju”. Zatem oddzielnie należy tworzyć galerie zdjęć, oddzielnie galerie filmów, oddzielnie galerie 

dźwięków i w końcu oddzielnie galerie plików, które mają być udostępnione wyłącznie „do pobrania” (bez 

możliwości odtworzenia / podglądu pliku bezpośrednio na stronie www). 

Uwaga: z uwagi na poprawność wyświetlania danych i koniecznych playerów zmiana typu galerii w trakcie 

jej edycji  jest zablokowana. Typ galerii można wybierać wyłącznie na etapie jej tworzenia. 

Tworzenie galerii odbywa się w dwóch krokach. W pierwszym zakłada i opisuje się samą galerię. W drugim 

dołącza do galerii pliki. 

Krok 1. Tworzenie galerii 

Otwórz Listę galerii i kliknij w link „Nowy”. Otrzymasz formularz, który omówimy w kilku częściach poniżej. 

 

Data dodania galerii, domyślnie zawsze ustawia się data bieżąca. Data ta cza-
sami wyświetlana jest na listach galerii lub przy samej galerii jako data wpro-
wadzenia materiału na stronę.  

Kolejność to liczba naturalna (np. 1, 2, 3 itd.), która służy do ustalania kolejności 

galerii. Galeria o największej liczbie wyświetli się na górze listy. 

 

Tytuł (nazwa) galerii

 

 
Daty publikacji artykułu na Twojej stronie.  
(więcej informacji we wskazówce poniżej) 

Typ galerii – szczegółowo omówione powyżej 

 

 
Skrót opisu galerii – wyświetlany zazwyczaj 

na listach galerii jako tzw. „zajawka". Potrze-

bujesz tutaj zaawansowanych opcji edytora? 

Kliknij na czarną strzałkę. 

Opis galerii 

Ekran 18 Dodawanie galerii cz.1 

Zaznaczenie tego pola spowoduje ukrycie galerii na stronie (galerii i wszystkich plików do niej 

dołączonych. Opcja przydatna głównie wtedy, gdy nie chcesz utracić (kasować) przygotowa-

nych galerii a z jakiegoś powodu nie chcesz wyświetlać zawartości tej galerii 
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Pliki, które dołączysz do galerii zaczerpnąłeś z innego serwisu? Tu jest miejsce, żeby podać 

skąd pochodzą te materiały. Jeśli pliki należą do Ciebie – zostaw to okienko puste. 

 

Kategorie galerii (jedna galeria może należeć do wielu 

kategorii) – pole czysto informacyjne

 

 
Ekran 19 Dodawanie galerii cz.2 

 

Główne zdjęcie przypisane do galerii. Żeby 

zmienić / wprowadzić takie zdjęcie kliknij na 

zaznaczony kwadrat, a potem wybierz interesu-

jący Cię plik i kliknij w jego miniaturę. Zdjęcie 

zostanie przypisane do galerii. 

Dodatkowe pola dostępne są wyłącznie w ramach 

edycji istniejących już galerii i tworzone są przez 

wyłącznie przez pracowników Agencji z uwagi na 

‘indywidualne potrzeby konkretnych serwisów inter-

netowych’. 

Metatagi przypisane do galerii. 

 

Pamiętaj, by zawsze zapisać wprowadzone zmiany.

 

Krok 2. Dodawanie plików do galerii 

Po zapisaniu galerii pod formularzem wyświetli się pusta tabelka, do której można zacząć dodawać kolejne 

pliki zgodne z typem galerii. 

 
Ekran 20 Lista plików dodawanych do galerii 

Żeby dodać plik do galerii, kliknij w link Nowy. 

Chcesz dodać do galerii wiele plików jednocześnie? Wskaż folder, w którym się znajdują i kliknij 

„Importuj folder do bieżącej galerii” (foldery pochodzą z managera plików). System automatycz-

nie doda do galerii wszystkie pliki z wybranego katalogu.  

Dodając kolejne pliki do galerii będziesz uzupełniał: 

 ich tytuły, opisy - pamiętaj, że każdy z plików powinien być oddzielnie opisany w każdej z wersji ję-

zykowych (oddzielny tytuł, oddzielny opis) 

 w przypadku plików video wybierzesz, czy film, który chcesz dodać pochodzi z jednego z serwisów 

video (youtube lub vimeo) – w takim przypadku wkleisz kod embed udostępniany przez te serwisy, 

czy też film dodasz z managera plików -  takim wypadku wskażesz wysokość i szerokość filmu - sys-

tem wykorzysta te dane do wyświetlenia odpowiedniego playera na stronie www. 
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Wskazówka 1: chcesz zmienić kolejność plików w galerii? Otwórz galerię w CMSie i na liście plików kliknij w 

ikonkę „buźki”         . Nie zwalniając przycisku myszki przesuń wiersz w odpowiednie miejsce i „upuść”. 

Zapisz zmienioną kolejność. 

Wskazówka 2: na etapie dodawania zdjęć do managera plików nie obróciłeś ich odpowiednio? Nic straco-

nego, skorzystaj z ikonek   i ustaw plik we „właściwą stronę”. 

 

Powiązanie galerii z  artykułem, z produktem itp. 

Utworzona galeria do momentu, w którym podłączysz ją do innego obiektu (np. artykułu lub produktu), 

pozostanie jedynie opisanym zbiorem plików widocznym w CMSie. Żeby stworzoną galerię zobaczyli użyt-

kownicy Twojej strony internetowej powinieneś zaznaczyć ją jako powiązaną galerię w konkretnym artykule 

lub produkcie. 

Uwaga: zanim zaczniesz podpinać powiązane galerie upewnij się, że Twoja strona www obsługuje tę funk-

cjonalność. Ta usługa domyślnie jest niedostępna dla stron, chociaż jest widoczna w CMSie. W przeciwnym 

wypadku na stronie www przy artykułach / produktach nie będzie widać powiązanych galerii. 

 

Jak powiązać galerię z artykułem? 
Krok 1. Stwórz galerię, którą chcesz powiązać z artykułem (koniecznie zapamiętaj jej na-
zwę). 
Krok 2. Otwórz w CMSie podstronę z artykułem, do którego chcesz powiązać galerię. 
Krok 3. W formularzu edycji artykułu w części „powiązane galerie” kliknij w ikonkę 

. Poniżej wyświetli się okienko z wyszukiwarką . 
Krok 4. W okienko z wyszukiwarką  wpisz nazwę (całą lub jej fragment) galerii, którą 
chcesz powiązać z artykułem i kliknij „Szukaj”. 
Krok 5. Kliknij w nazwę galerii. 

  
Krok 6. Nazwa galerii pojawi się w okienku powyżej.  

  

Krok 7. Zapisz zmiany w formularzu edycji artykułu.  

 

Jak usunąć powiązanie galerii z artykułem? 
Krok 1. Utwórz galerię (koniecznie zapamiętaj jej nazwę). 
Krok 2. Otwórz w CMSie podstronę z artykułem, do którego chcesz powiązać galerię. 
Krok 3. W formularzu edycji artykułu w części „powiązane galerie” przy nazwie galerii, 

którą chcesz usunąć kliknij ikonkę  . Nazwa galerii zniknie z listy. 
Krok 4. Zapisz zmiany. 
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Uwaga: powiązanie galerii z produktem odbywa się analogicznie z tym zastrzeżeniem, że w pierwszym kro-

ku powinieneś otworzyć w CMSie podstronę z wybranym produktem, a nie artykułem jak widnieje w in-

strukcji powyżej. 

Wskazówka: chcesz zmienić kolejność powiązanych galerii? Usuń powiązanie i dodaj je ponownie w takiej 

kolejności, w jakiej chciałbyś widzieć galerie na stronie www. 
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Strony statyczne 
 

Strony statyczne to narzędzie, które pozwala na zarządzanie treścią pojedynczych stron (tzw. stron statycz-

nych),  które nie wchodzą w skład drzewa menu, a stanowią jedynie dodatkowe wyjaśnienia, informacje dla 

użytkowników. Umieszczony tu jest zazwyczaj Regulamin, Polityka prywatności, wszelkie noty prawne, poli-

tyka plików cookies, informacje o rejestracji konta użytkownika, treści powiadomień mailowych po rejestra-

cji i aktywacji kotna itp. 

Wszystkie strony statyczne tworzone są przez pracowników Agencji Emocni.pl i dostępne dla Administrato-

ra jedynie w zakresie edycji (w CMSie nie można dodawać nowych stron statycznych). 

Nazwa strony widoczna wyłącznie w CMSie 

Sekcja, w której widoczna jest strona (w zależności od konfiguracji serwisu, np. 
stopka, prawe menu). Sekcje tworzą wyłącznie pracownicy Agencji Emocni.pl

 
Ekran 21 Edycja strony statycznej 

Przełączenie między wersjami językowymi 
strony statycznej. 

 
Kolejność to liczba naturalna (np. 1, 2, 3 itd.), która 
służy do ustalania kolejności stron statycznych. Strona 
o największej liczbie wyświetli się na górze listy lub z 
lewej strony listy (w zależności od tego, czy lista uło-
żona jest pionowo czy poziomo). 
 

Tytuł strony wyświetlany w menu / w stopce 

 

Adres URL (składowa adresu wyświetlanego w 

pasku przeglądarki). Zmiana tego pola może 

spowodować błędy w dotychczasowym linko-

waniu podstron. 

 

Treść strony statycznej widoczna w serwisie. Szczegó-

łowe zasady korzystania z edytora HTML znajdziesz w 

części poświęconej Edytorowi. 

 

 

Metatagi przypisane do edytowanej strony statycznej. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o Metatagach? Zapoznaj 

się z częścią „Meta” powyżej. 

.                                                                                             

Pamiętaj, by zawsze zapisać wprowadzone zmiany. 

 

Wskazówka: chcesz zmienić kolejność stron w stopce? Skorzystaj z pola „Kolejność”. Im większa liczba w 

tym polu, tym bardziej z lewej wyświetli się tytuł strony w Stopce. 
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Portale społecznościowe 

Zwyczajem stało się, że każdy właściciel serwisu / sklepu internetowego, który prowadzi ‘firmowe’ profile w 

mediach społecznościowych takich jak Facebook, Vimeo, YouTube itd. na swojej stronie umieszcza ikonki 

tych serwisów i linki prowadzące bezpośrednio do tych profili. Moduł Portale społecznościowe umożliwia 

zarządzanie odnośnikami. 

 
Ekran 22 Przykładowa lista portali społecznościowych 

 

 
Ekran 23 Edycja adresu profilu na jednym z serwisów społecznościowych 

 

 

 

 

Wpisz adres swojego profilu 

 

Zapisz wprowadzone zmiany 

 

Wskazówka 1: Portale społecznościowe dają Tobie możliwość rozróżnienia linków dla każdej z wersji języ-

kowej – funkcjonalność przydatna szczególnie tym, którzy prowadzą niezależne profile np. w wersji polskiej 

i w wersji angielskiej. 

Wskazówka 2: z uwagi na konieczność podłączenia do serwisu ikonek poszczególnych portali kolejne pozy-

cje w tym narzędziu mogą jedynie pracownicy Agencji Emocni.pl 
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Blog 
 

Popularnym narzędziem do publikowania na stronie informacji z życia firmy, informacji często o charakterze 

mniej formalnym niż tradycyjne Aktualności stał się Blog. Emocni.pl.CMS umożliwia Tobie korzystanie z 

takiego modułu i dzięki temu prowadzenie dodatkowego kanału komunikacji z klientami i kontrahentami. 

 

Narzędzie Bloga składa się praktycznie tylko z jednej zakładki. 

Po wejściu na Listę wpisów od razu zobaczysz spis wszystkich 

dotychczas opublikowanych wpisów a klikając na tej podstronie 

przycisk Nowy otrzymasz formularz do dodawania nowego materiału. 

 

 

Dodawanie nowego wpisu. Żeby dodać wpis do bloga wystarczy wypełnić poniższy formularz jak na 

ekranie poniżej. 

Tytuł wpisu (pole obowiązkowe do wypełnienia) 

Data dodania wpisu, domyślnie zawsze ustawia się data bieżąca. Data ta często 

wyświetlana jest na listach wpisów lub przy wpisach jako data dodania go na 

stronę. Uwaga: wpisy na blogu sortowane są według daty dodania. 

 
Ekran 24 Formularz dodawania / edycji wpisu na blogu 

 

Daty publikacji wpisu na Twojej stronie.  (więcej informacji 

we wskazówce poniżej) 

Treść wpisu - szczegóły posługiwania się edytorem HTML 

znajdziesz w części Edytor treści powyżej. (pole obowiązkowe 

do wypełnienia) 

Możliwość czasowego ukrycia wpisu. 

Kategoria wpisu (przydatne szczególnie tym, którzy prowadzą 

bloga podzielonego na kategorie wpisów) 

Główne zdjęcie przypisane do wpisu. Żeby zmienić / wprowa-

dzić takie zdjęcie kliknij na zaznaczony kwadrat, a potem 

wybierz interesujący Cię plik i kliknij w jego miniaturę. Zdjęcie 

zostanie przypisane do wpisu. 

Możliwość publikacji ikonek mediów społecznościowych 

(więcej informacji we wskazówce poniżej) 

Metatagi przypisane do edytowanego / dodawanego wpisu.   

 

Wskazówka 1: Żeby Twój wpis był widoczny na stronie wyłącznie w wyznaczonym przez Ciebie okresie wy-

pełnij pola „publikacja od”, „publikacja do”. Jeśli w polu „od” wpiszesz 2013-12-24 materiał wyświetli się na 

stronie od 24ego grudnia. Jeśli w polu „do” wpiszesz 2013-12-31 materiał zniknie po zakończeniu dnia 

31ego grudnia. Uwaga: jeśli pole „od” pozostawisz puste wpis będzie się wyświetlał od momentu zapisania. 

Jeśli pole „do” pozostawisz puste, wpis  będzie wyświetlał bezterminowo. 
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Wskazówka 2: Publikując wpis na blogu możesz przy nim wyświetlić ikonki, które w łatwy sposób pozwolą 

Twoim czytelnikom podzielić się wpisem na swoim profilu na Facebooku, Twitterze, LinkedIn, Pinterest, 

Google + czy po prostu wysłać do znajomych wiadomość email z poleceniem Twojego wpisu – wystarczy, że 

zaznaczysz wybrane przez Ciebie pola w części Sharethis w formularzu przedstawionym na powyższym 

ekranie.  

Wskazówka 3:  Chcesz przypisać tagi do wpisu na blogu? Zapoznaj się z rozdziałem Tagi. 

 

Lista wpisów na blogu. 

 
Wpisz fragment tytułu lub treści wpisu i kliknij przycisk Szukaj. 

Na liście zobaczysz wyniki, które zawierają ten fragment. 

Możliwość zawężenia listy wpisów do tych należących do wybranej kategorii 

 
Ekran 25 Przykładowa lista wpisów na blogu 

Wpisy ukryte widoczne są tylko w CMSie.  

 

Wskazówka: Wpisy na blogu publikowane są według daty dodania materiału. Chcesz, żeby dodawany wpis 

wyświetlił się na górze listy? Zadbaj o to, by data dodania wpisu była późniejsza niż wszystkich dotychczas 

opublikowanych na blogu materiałów. 
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Multiblog 

Multiblog to narzędzie, które pozwala na prowadzenie wielu blogów w ramach jednego serwisu interneto-

wego. Tworzyć i rozwijać blogi mogą użytkownicy w ramach serwisu www, a ich szczegółową moderację 

może prowadzić Administrator w ramach systemu Emocni.pl.CMS. 

 

Lista blogów 

Tytuł (nazwa) całego bloga 

Imię i nazwisko właściciela bloga 

Data utworzenia bloga 

 
Ekran 26 Przykładowa lista blogów 

Tytuł (nazwa) bloga 

 

 

 

 

Blog zablokowany to taki, do 

którego nie można dodawać 

wpisów 

 

Wyświetlanie autora przy 

każdym wpisie publikowa-

nym na blogu 

 

Zgoda na publikację na blogu 

dla każdego, kto przyłączy 

się do grona redaktorów  
Ekran 27 Ustawienia przykładowego bloga uruchomionego 

w ramach multibloga 

 

 

 

 

 

Blog publiczny to blog  

widoczny dla wszystkich 

użytkowników 

 

Wyświetlanie daty dodania 

wpisu przy każdym wpisie 

publikowanym na blogu 

 

Lista wpisów 

Klikając w każdy z blogów widocznych na liście blogów przedstawionych na ekranie powyżej otrzymasz listę 

wpisów opublikowanych przez Właściciela bloga lub jego współpracowników w ramach tego bloga. Edycja 

poszczególnych wpisów rządzi się takimi samymi prawami jak wpisy na blogu opisane powyżej. 
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Komentarze 

Komentarze to moduł pozwalający Twoim użytkownikom na komentowanie i wyrażanie swoich opinii na 

temat publikowanych przez Ciebie (lub przez innych użytkowników) materiałów. Równolegle z oddaniem 

możliwości komentowania użytkownikom emocni.pl.CMS oddaje w Twoje ręce możliwość moderacji 

i ewentualnego usuwania niechcianych komentarzy. 

Moduł Komentarze składa się z dwóch narzędzi. 

 

 

Oba podnarzędzia pozwalają na przeglądanie komentarzy przez użytkow-

ników, z tą jednak różnicą, że pierwsze z nich publikuje wszystkie komen-

tarze z całego serwisu na jednej liście, drugie automatycznie grupuje ko-

mentarze względem elementów, których dotyczą. 

Zarządzanie komentarzami 

W ramach zarządzania komentarzami możesz edytować ich treść, ewentualnie kasować lub cofać ich akcep-

tację.  W obu narzędziach dostępnych w ramach modułu Komentarze znajdziesz te same treści i funkcjonal-

ności. Korzystaj z tej części, która okaże się dla Ciebie wygodniejsza. 

Wskazówka:  w zależności od ustawień Twojego serwisu komentarze dodawane przez użytkowników au-

tomatycznie są przez system akceptowane, wówczas w CMSie możesz cofnąć taką akceptację, a komentarz 

zniknie ze strony. Jeśli natomiast automatycznie komentarze nie są akceptowane, to żeby pojawiły się na 

stronie www konieczna jest Twoja ingerencja (akceptacja komentarza). 

Uwaga:  emocni.pl.CMS nie pozwala na dodawanie komentarzy z poziomu CMSa. Komentarze mogą być 

dodawane wyłącznie z poziomu serwisu / sklepu internetowego. 

 

Lista komentarzy - wszystkie 

W narzędziu Lista komentarzy wszystkie komentarze dodane przez użytkowników w serwisie internetowym 

wyświetlane są na jednej, wspólnej liście. Domyślnie najświeższy komentarz (ostatnio dodany) zawsze wy-

świetla się na górze tej listy. 

Data i godzina dodania komentarza 
Imię, nazwisko lub nick autora komentarza

 
Ekran 28 Przykładowa lista komentarzy 

Możliwość wyszukania komentarza (wpisz 

fragment jego treści) 

 

Możliwość zmiany statusu komentarza 

(zaakceptowany / niezaakceptowany). 

 

Treść komentarza (pierwszych 190 zna-

ków, całość komentarza przeczytasz po 

wejściu w jego edycję) 
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Uwaga:  usunięty tu komentarz zniknie ze strony internetowej i nie będzie możliwości, żeby go przywrócić. 

Operacji usuwania nie można cofnąć. 

Wskazówka 1: jeśli z poziomu listy chcesz zaakceptować lub cofnąć akceptację komentarza zmień ustawie-

nie na liście w kolumnie „Zaakceptowany” i zaznacz pole w ostatniej kolumnie tego samego wiersza a na-

stępnie kliknij  przycisk Zapisz. 

Wskazówka 2: jak rozpoznać, czy na liście widzę cały komentarz? Jeśli na końcu komentarza na liście wid-

nieje „urwane” słowo lub na końcu znajduje się znak … to oznacza, że po wejściu w edycję komentarza bę-

dziesz mógł przeczytać jego dalszą część. 

 

Edycja pojedynczego komentarza. Po kliknięciu w wiersz z pojedynczym komentarzem otrzymasz formularz 

jego edycji przedstawiony na ekranie poniżej.

 
Ekran 29 Edycja przykładowego komentarza 

 

 

Imię, nazwisko lub nick autora komentarza 

 

Treść komentarza (jeśli chcesz zobaczyć edytor HTML 

pozwalający na zaawansowaną edycję jego treści kliknij w 

czarną strzałkę w lewym górnym rogu okienka. 

Akceptacja treści komentarza 

 

Komentarze przypisane do poszczególnych materiałów - pogrupowane 

Po wejściu w drugą część modułu Komentarze zobaczysz listę wszystkich materiałów na stronie, które pod-

legają komentarzom użytkowników. Przy każdym z materiałów możesz zobaczyć, ile komentarzy zostało 

przy tym materiale już dodanych. Po wejściu w taki materiał otrzymasz listę komentarzy zawężoną do tych 

wprowadzonych pod tym materiałem (lista ta jest identyczna z listą z ekranu powyżej). 

 
Ekran 30 Przykładowa lista wpisów ze strony internetowej 

 

 

Tytuł wpisu (lub artykułu) 

 

Liczba komentarzy dodanych do 

tego wpisu przez użytkowników 

  



Tagi 

Tagi to słowa lub frazy, które pozwalają opisywać (tagować) materiały na stronie internetowej. Dzięki uży-

waniu tagów nie tylko wiążesz ze sobą tematycznie treści  z różnych działów Twojego serwisu, ale również 

ułatwiasz swoim użytkownikom dotarcie do interesujących ich materiałów. 

Moduł Tagi składa się z dwóch części. Pierwsza z nich dostępna jest w CMSie w lewym menu, a druga w 

formularzu edycji artykułów / wpisów na blogu. Żeby w pełni korzystać z możliwości modułu zapoznaj się z 

funkcjonalnościami obu tych części. 

 

Zarządzanie tagami 

W ramach zarządzania tagami możesz je dodawać / usuwać / edytować i aktywować. 

Tag (słowo lub fraza określająca tag) 

Aktywowanie taga (tagi nieaktywne nie wyświetlają 

się na stronie widocznej dla użytkowników) 

 
Ekran 31 Dodawanie nowego taga 

Wskazówka 1: zwróć uwagę na to, że każdy tag może mieć swój odpowiednik w innych wersjach języko-

wych. Jeśli Twój serwis obsługuje kilka wersji językowych (np. polską i angielską) po dodaniu taga w języku 

polskim otwórz podstronę edycji taga, przejdź na wersję angielską korzystając z ikonek  i uzupełnij 

tłumaczenie. 

Wskazówka 2: w niektórych serwisach tagi oprócz Administratora mogą dodawać także zwykli użytkownicy 

serwisu (dotyczy to przede wszystkich serwisów, które udostępniają swoim użytkownikom możliwość ak-

tywnego tworzenia treści). W takim przypadku przydatną opcją okazuje się możliwość deaktywacji taga. 

Jeśli użytkownik wpisał frazę, której z jakichś powodów nie chcesz publikować – odznacz pole „Aktywny”. 

Lista tagów. Na jednej liście zobaczysz tagi dodawane przez Administratora i przez użytkowników (jeśli Twój 

serwis pozwala użytkownikom na tzw. tagowanie materiałów). 

Wpisz fragment taga i kliknij przycisk Szukaj.  

 
Ekran 32 Przykładowa lista tagów 
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Uwaga:  usunięcie taga z listy spowoduje usunięcie go również spod wszystkich materiałów, do których był 

przypisany. Operacji kasowania obiektu nie można cofnąć. 

 

Przypisywanie tagów do obiektów (artykułów, wpisów na blogu) 

Oprócz samego zarządzania (dodawania / usuwania / edytowania) tagów, moduł Tagi umożliwia przypisy-

wanie tagów do konkretnych elementów (np. artykułów czy wpisów na blogu). 

 

Jak przypisać tag do artykułu / wpisu na blogu? 

Krok 1. Otwórz materiał do którego chcesz dodać taga (artykuł lub wpis na blogu). 

Krok 2. W części Tagi na liście Wybierz tag sprawdź, czy jest tag, który chcesz przypisać. 

Jeśli nie ma, wpisz go w okienko Dodaj nowy tag i kliknij w przycisk Dodaj. 

Krok 3. Wybierz interesujący tag z listy i zapisz zmiany. 

 

Możliwość usunięcia wcześniej przypisanego taga. 

 
Ekran 33 Przypisywanie tagów do artykułu / wpisu 

Wybierz tag, który chcesz przypisać. 

Wpisz nowy tag, jeśli w bazie jeszcze nie ma tego, który Cię interesuje i kliknij Dodaj. 

 

Wskazówka: na liście Wybierz tag dostępne są wyłącznie tagi aktywne. 

  



 
 

37 
 

Słup ogłoszeniowy 

Słup ogłoszeniowy to narzędzie, które agreguje i automatycznie wyświetla w ustalonym miejscu na stronie 

powiadomienia o nowych wpisach w różnych częściach serwisu. 

W ramach konfiguracji słupa ogłoszeniowego możesz wskazać, z jakiego źródła mają pochodzić publikowa-

ne w jego ramach wiadomości (najnowsze artykuły / kanał RSS / galerie zdjęć) oraz wskazać, z których kate-

gorii wpisy mają pochodzić. 

 

 
Ekran 34 Konfiguracja słupa ogłoszeniowego 

 

Wskazówka: w ramach konfiguracji słupa ogłoszeniowego i typu kanał RSS możesz wskazać, by na słupie 

były publikowane posty z Twojego profilu na Facebooku. 

  



Instrukcja obsługi emocni.pl.CMS 
 

38 
 

Newsletter 
 

Newsletter to narzędzie umożliwiające stworzenie i wysłanie newslettera, czyli biuletynu rozsyłanego do 

osób, które wcześniej zgłosiły chęć otrzymywania takiej korespondencji. 

 

Narzędzie newslettera składa się z 6 podnarzędzi – Newsletter (w 

tej zakładce utworzysz nowy newsletter), Wysyłka (stąd wyślesz 

przygotowany wcześniej newsletter), Odbiorcy (tu znajdziesz listę 

wszystkich osób, które zgłosiły chęć otrzymywania od Ciebie biu-

letynów), Grupy, Szablony i Strony statyczne. Szczegółowy opis 

każdego z tych narzędzi znajdziesz poniżej.  

 

Jak stworzyć i wysłać newsletter? 
Krok 1. Stwórz nowy newsletter w zakładce „Newsletter”. Zapisz go. 
Krok 2. System otworzy nowy formularz, w którym będziesz mógł wpisać treść przezna-
czoną do wysyłki (uwaga: wystarczy że umieścisz sam tekst, oprawa graficzna zostanie 
dodana automatycznie). 
Krok 3. Wybierz grupy odbiorców, do których ma trafić newsletter. 
Krok 4. Kiedy uznasz, że newsletter jest gotowy do wysyłki zaznacz pole „Odblokuj moż-

liwość wysyłki do subskrybentów”.  
Krok 5. Przejdź to zakładki „Wysyłka” i otwórz przed chwilą stworzony newsletter. 
Krok 6. W części wysyłka w pole „E-mail testowy” wpisz swój adres i kliknij „Wyślij te-

stowy”.  
Krok 7. Sprawdź swoją skrzynkę pocztową. 
Krok 8. Jeśli newsletter, który otrzymałeś spełnia Twoje oczekiwania kliknij w „Wyślij 
newsletter” (przycisk dostępny pod formularzem newslettera dostępnym w zakładce 
„Wysyłka”.  

 

Odbiorcy i Grupy odbiorców 
 

Odbiorcy (subskrybenci) newslettera, to inaczej wszystkie adresy e-mail, na które wysyłasz newslettery oraz 

te adresy, które z jakiegoś powodu czekają jeszcze na potwierdzenie. 

Grupy odbiorców. Adresy wszystkich odbiorców podzielone są na Grupy. Dzięki nim możesz różnicować 

informacje wysyłane newsletterami. Na przykład inny newsletter możesz wysłać do dziennikarzy, inny do 

klientów, inny do partnerów handlowych. 

Tworzenie i edycja Grup. W CMSie możesz tworzyć dowolną liczbę Grup odbiorców. Każdą grupę opisują 

trzy wartości: nazwa grupy (widoczna tylko w CMSie) oraz ustawienia czy użytkownik z tej grupy może się 

zapisać / wypisać z poziomu strony www (z uwagi na obowiązujące prawo każdy, kto wyraził zgodę na 

otrzymywanie newslettera, w dowolnym momencie może taką zgodę cofnąć). 
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Zapisywanie się do newslettera. Zgodnie z obowiązującym prawem newsletter można wysyłać wyłącznie do 

odbiorców, którzy wcześniej wyrazili zgodę na otrzymywanie takich wiadomości. W związku z tym głównym 

źródłem „pozyskiwania” adresów mailowych, na które będziesz wysyłać swoje biuletyny będzie dobrowolne 

zapisywanie się „do newslettera” przez użytkowników Twojej strony. Zapis taki polega wyłącznie na doda-

niu i potwierdzeniu swojego adresu mailowego. 

Wskazówka: chcesz, żeby Twoi użytkownicy w trakcie zapisywania się do newslettera mogli wybierać gru-

pę, do której chcą się zapisać i dzięki temu będą mogli wybrać rodzaj otrzymywanych informacji? Jeśli Twoja 

strona jeszcze nie obsługuje takiej funkcjonalności, zgłoś się do Agencji Emocni.pl i złóż odpowiednie za-

mówienie. 

Przeglądanie odbiorców.  Z uwagi na to, że zapisanie do newslettera to operacja ograniczająca się do poda-

nia swojego adresu e-mail na liście odbiorców zobaczysz jedynie adresy e-mail i informację, czy adres jest 

potwierdzony oraz datę jego dodania do bazy. (Newslettery są wysyłane wyłącznie na potwierdzone adre-

sy.) 

Możliwość wyszukiwania adresów w bazie odbiorców i zawężania wyników do 
konkretnej grupy 

 
Ekran 35 Przykładowa lista odbiorców newlettera 

Dodawanie odbiorców. Z uwagi na to, że bazę swoich odbiorców możesz tworzyć również poza stroną in-

ternetową (np. podczas prowadzenia badań konsumenckich) a dodatkowo mogłeś zgromadzić listę adresów 

jeszcze przed uruchomieniem strony, CMS daje Tobie możliwość wprowadzenia takich adresów do bazy 

subskrybentów. Dodawać adresy możesz na dwa sposoby. 

1. Wejdź w zakładkę „Odbiorcy” i tam kliknij „Nowy”. Otworzy się prosty formularz, w którym wystar-

czy wpisać adres e-mail użytkownika, jeśli wcześniej wyraził zgodę na otrzymywanie od Ciebie in-

formacji handlowych zaznaczyć pole „Aktywny”, wybrać, do której grupy chcesz go dodać i wszyst-

ko zapisać. 

2. W trakcie tworzenia lub edycji Grupy odbiorców możesz dodać do niej od razu wielu odbiorców – 

wklej ich adresy w okienku „Import subskrybentów” (pojedyncze adresy oddziel od siebie przecin-

kami). 

 
Ekran 36 Okienko importu adresów subskrybentów 

 

W to okienko wpisz adresy, które chcesz 

dodać do bazy odbiorców. Adresy zostaną 

dodane do grupy, w edycji której je wpi-

szesz. Pojedyncze adresy oddziel od siebie 

przecinkami. 



 

Tworzenie i edycja newslettera 
 

Tworzenie newslettera polega na skonfigurowaniu wiadomości (określenie jej tematy, grupy odbiorców, 

terminu wysyłki) i wpisaniu treści, która zostanie później rozesłana. A to wszystko odbywa się w dwóch 

krokach: 

Krok 1. 

Temat newslettera to temat maila wysyłanego do odbiorców 
 

Email nadawcy będzie widoczny dla odbiorców jako ten, 
z którego przyszła wiadomość. 

Nazwa nadawcy będzie widoczna dla odbiorców w polu, w któ-
rym zazwyczaj pojawia się informacja od kogo przychodzi mail 
(możesz tu wpisać nazwę swojej firmy, swojego działu itp.) 

 
Ekran 37 Tworzenie newslettera - krok 1 

 
 

 
 
Dostępne szablony są predefi-
niowane przez pracowników 
Agencji Emocni.pl. Jeśli masz 
dostępny więcej niż jeden 
szablon możesz wybrać, na 
jakim tle odbiorcy otrzymają 
Twoją wiadomość (uwaga: 
szablonu nie można zmieniać 
w trakcie edycji newslettera). 

Data wysyłki pozwala określić w jakim czasie będzie wysyłany ten newsletter. Odbiorcy, którzy w momencie wysyłki newslettera są 
w Twojej bazie otrzymają go niezwłocznie. Jeśli jednak przed „datą końca wysyłki” do bazy dopisze się nowa osoba, ona również 
automatycznie otrzyma ten biuletyn. 

 

Wskazówka: na adres e-mail, który wskażesz jako adres nadawcy będą przychodziły tzw. zwroty, odpowie-

dzi od odbiorców, odpowiedzi automatyczne (autorespondery). Jeśli w swojej bazie posiadasz dużą liczbę 

odbiorców, takich powiadomień będzie naprawdę wiele. Warto w adresie nadawcy umieszczać adres takiej 

skrzynki, która będzie mogła „przyjąć” dużą liczbę powiadomień i nie zablokuje to Twojej codziennej pracy. 

Uwaga: W dowolnym momencie możesz usunąć utworzony Newsletter. Zapamiętaj jednak, że usunięcie 

newslettera nie cofnie już wysłanych maili. 

 

Krok 2. 

Po wypełnieniu formularza z kroku 1 i kliknięciu w przycisk „Zapisz” przejdziesz automatycznie do Kroku 2. 

W górnej części formularza z kroku 2 wyświetlą się pola, które już wcześniej uzupełniłeś, a dodatkowo pola 

widoczne na ekranie poniżej. 

Wskazówka: Pamiętaj, że newsletter automatycznie zostanie sformatowany zgodnie z wybranym w kroku 1 

szablonem. Jego ostateczny wygląd będzie zależał w dużej mierze od tego szablonu.  
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Ekran 38 Tworzenie newslettera - krok 2 

Tutaj wpisz treść wiadomości, którą 
chcesz wysłać do Odbiorców. Możesz 
skorzystać z edytora, który pomoże 
Tobie sformatować przygotowywaną 
wiadomość. Pamiętaj jednak, że osta-
teczny wygląd newslettera w dużej 
mierze będzie zależał od szablonu, 
który wybrałeś w kroku 1. 

Kliknij, aby wybrać plik – otworzy się 
dobrze znany manager plików, w któ-
rym będziesz mógł wybrać pliki, jakie 
chcesz załączyć do newslettera. 

Wskaż grupy odbiorców, do których ma 
trafić tworzony newsletter. Możesz 
wskazać więcej niż jedną grupę. 

Wybierz produkty, które mają być do-
dane do newslettera (szczegóły doda-
wania produktów znajdziesz poniżej). 
Uwaga: ta opcja dostępna jest jedynie 
w wybranych CMSach. 

 

Wskazówka: Pliki, które załączysz do newslettera zostaną wysłane razem z wiadomością jako załącznik do 

maila. Zwróć uwagę, by nie były za ciężkie, bo to niesie za sobą ryzyka uznania Cię za spamera i utratę wia-

rygodności w oczach Twoich odbiorców. Jeśli chcesz udostępnić większe pliki (rekomendacja: większe niż 

2MB) umieść je na serwerze, a w wiadomości podaj jedynie odpowiednie linki. 

Po zapisaniu newslettera będzie on dostępny do edycji w części „Newsletter”. 

Podłączenie produktów do newslettera. Proces podłączania produktów do newslettera jest operacją bardzo 

zbliżoną do podłączania galerii do artykułów. 

 

1. Kliknij w części Produkty ikonkę „Szukaj…”  

2. W okienko wyszukiwarki, która wyświetli się pod spodem wpisz nazwę produktu, który chcesz dołą-

czyć (możesz wpisać też fragment tej nazwy).  

3. Kliknij w nazwę produktu, który chcesz dołączyć. 

 
4. Nazwa produktu powinna wyświetlić się w górnej ramce.   

 
Wskazówka: Jeśli chcesz dodać więcej niż 1 produkt ponownie przejdź do punktu nr 2 powyżej. 

5. Zapisz zmiany. 
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Wysyłka newslettera 
Przygotowałeś już Newsletter, który jest gotowy do wysyłki? Wysyłka powinna przebiegać w 3 krokach. 

Krok 1.  – odblokowanie wysyłki do subskrybentów 

W zakładce Newsletter otwórz gotowy do wysyłki Newsletter.  

Zaznacz pole  i zapisz zmiany. 

 
Krok 2. – wysyłka wiadomości testowej 

Uwaga: ten krok nie jest niezbędny dla realizacji wysyłki, ale dobry zwyczajem jest sprawdzenie czy przygo-
towana wiadomość będzie poprawnie wyglądać w programie pocztowym. 

 

W zakładce Wysyłka otwórz przygotowany do wysyłki Newsletter. (To tutaj zobaczysz jak wygląda Twój 
biuletyn po dodaniu do niego wybranego szablonu). W pole Email testowy wpisz swój adres e-mail i kliknij 

Wyślij testowy. .  Sprawdź swoją skrzynkę 
pocztową i jeśli wiadomość spełnia Twoje oczekiwania przejdź do kroku nr 3. 

Wskazówka 1: Jeśli uznasz, że newsletter, który teraz widzisz już na docelowym szablonie wymaga zmiany / 
poprawy, przejdź ponownie do zakładki Newsletter. Tam go otwórz, popraw i zapisz zmiany. W zakładce 
Wysyłka sprawdź ponownie, czy teraz spełnia Twoje oczekiwania. 

Wskazówka 2: Chcesz wysłać newsletter tylko do części odbiorców? Zdefiniuj nową grupę, przypisz do niej 

adresy, na które chcesz wysłać wiadomość i roześlij newsletter do utworzonej właśnie grupy. 

 

Krok 3. – wysyłka newslettera do odbiorców 

Żeby sfinalizować proces wysyłki, kliknij w przycisk „Wyślij newsletter”. 

Uwaga: po kliknięciu w przycisk Wyślij newsletter automatycznej wysyłki nie można zatrzymać / anulować. 

Przycisk uruchamiający wysyłkę newslettera do odbiorców.

 
Ekran 39 Wysyłka przygotowanego newslettera 

W trakcie realizacji wysyłki i po jej 

zakończeniu dostępne tu będą jej 

statystyki. 

Pasek informujący o postępie wysyłki 

biuletynu (postęp dotyczy wyłącznie 

adresów należących do grup wskaza-

nych na etapie tworzenia newslette-

ra. 

 

Wskazówka 1: Jeśli Twoja baza subskrybentów zawiera wiele adresów, wysyłka może trwać nawet kilka 

godzin (system wysyła po 50 maili w odstępach 5 minutowych). Od momentu kliknięcia „wyślij newsletter” 

wysyłka realizowana jest automatycznie, więc możesz bezpiecznie zamknąć tę podstronę – to nie przerwie 

kolportażu biuletynu. 

Wskazówka 2: Aktualny postęp realizacji wysyłki możesz śledzić w zakładce Wysyłka. Wystarczy, że otwo-

rzysz tu przygotowany i wysłany newsletter – system wyświetli informacje, ilu subskrybentów otrzymało już 

wiadomość i procentowo pokaże stopień zaawansowania wysyłki biuletynu do bazy wskazanych odbiorców. 
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Szablony 
Szablony określają ostateczny wygląd Twoich newsletterów. Zapewniają ich całościową oprawę graficzną. 

Odpowiadają również za dodanie na dole biuletynu stopki i możliwości wypisania się z grupy odbiorców. W 

CMSie mają wyłącznie charakter poglądowy. 

Uwaga: ze względu na poprawność wyświetlania szablonów w programach pocztowych (tradycyjnych: Mi-

crosoft Outlook, Outlook Express, Thunderbird i mobilnych) oraz głównych klientach poczty online (Gmail, 

Onet, WP, o2) jako Agencja Emocni.pl stanowczo odradzamy wprowadzanie jakichkolwiek zmian w kodzie 

szablonu. Jeśli jednak zdecydujesz się na wprowadzanie zmian pamiętaj, że robisz to na własną odpowie-

dzialność. 

 

Strony statyczne 

W części „Strony statyczne” znajdziesz wydzielone podstrony, które zawierają komunikaty związane z zapi-

saniem i wypisaniem z newslettera. Treść komunikatów jest dostępna do edycji, która przebiega analogicz-

nie jak w całym narzędziu Stron statycznych. 

Warto zauważyć, że w treści Stron możesz używać tzw. znaczników. Znacznik to ciąg znaków rozpoczynający 

się i kończący znakiem *, w miejsce którego system automatycznie podstawia ustalone słowa. Znaczniki 

dostępne w narzędziu Newsletter: 

SERVICE_NAME – nazwa Twojego serwisu 
LINK – unikalny link aktywacyjny wygenerowany przez system dla konkretnego adresu e-mail 
EMAIL – adres e-mail osoby otrzymującej wiadomość 

Uwaga: konfigurację znaczników może jedynie pracownik Agencji Emocni.pl. 
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Użytkownicy 

Moduł Użytkownicy pozwala na zarządzanie i archiwizowanie danych użytkowników zarejestrowanych do 

Twojego serwisu / sklepu internetowego. Przez Użytkownika rozumie się takiego internautę, który posiada 

swoje konto umożliwiające logowanie do serwisu lub posiada wizytówkę prezentującą jego dane. 

Uwaga: konto Użytkownika może być stworzone w zależności od konfiguracji serwisu na trzy sposoby: 

 każdy Użytkownik samodzielnie zakłada swoje konto 

 konta Użytkowników zakłada tylko Administrator i on przydziela loginy i hasła 

 konta Użytkownikom mogą zakładać również inni (wcześniej zarejestrowani) Użytkownicy 

Wspomnianą wyżej konfigurację mogą zmieniać wyłącznie pracownicy Agencji Emocni.pl. 

Narzędzie Użytkownicy składa się z dwóch podnarzędzi: 

 

Lista użytkowników – podnarzędzie gromadzące i prezentujące dane 

wszystkich Użytkowników Twojego serwisu. Słowniki – podnarzędzie 

pomocnicze pozwalające na zdefiniowanie zestawów fraz wykorzy-

stywanych głównie w formularzach rejestracji / zamówień itd. 

Lista użytkowników 
Po wejściu do narzędzia Lista użytkowników zobaczysz listę wszystkich użytkowników zarejestrowanych w 

Twoim serwisie. Ostateczny kształt kolumn tej listy dostosowywana jest każdorazowo do potrzeb konkret-

nego serwisu jednak zazwyczaj lista prezentuje się w następujący sposób: 

Możliwość zawężenia wyświetlanej listy użytkowników do zadanych w wyszukiwarce parametrów 

Data rejestracji użytkownika w formacie RRRR-MM-DD 

Typ użytkownika wpływa na formularze i treści dostępne 

dla użytkownika. Szczegóły takich konfiguracji zawsze za-

leży od indywidualnych potrzeb serwisu. 

 

 
Ekran 40 Przykładowa lista użytkowników 

Użytkownik aktywowany to taki, który potwierdził 

swój adres e-mail i dzięki temu może się zalogować. 

Użytkownik zablokowany to taki, który został zablokowany 

w CMSie i nie może się zalogować do serwisu. 

Konfiguracja serwisu pozwala na tymczasowe ukrywanie użytkowników, 

wówczas usunięcie konta nie musi być jednoznaczne z utratą danych. 

Import danych użytkowników z pliku csv lub xml (jeśli nie znasz potrzebnego schematu pliku skontaktuj się z Agencją) 

Eksport danych wyświetlonych na liście użytkowników do pliku csv lub xml. 
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Wskazówka 1: jeśli chcesz zmienić konfigurację eksportu i importu danych użytkowników skontaktuj się z 

przedstawicielem agencji Emocni.pl 

Wskazówka 2: jeśli na ekranie widzisz jedynie listę użytkowników zawężonych do pewnych kryteriów kliknij 

na przycisk „reset wyszukiwarki”. 

Wskazówka 3: jeśli chcesz posortować dane użytkowników np. po dacie rejestracji kliknij w nagłówek wy-

branej kolumny. 

 

Po wybraniu konkretnego użytkownika możesz sprawdzić / zmienić jego dane szczegółowe. Zazwyczaj 

wszystkie dane wpisuje użytkownik. Jeśli zdecydujesz się cokolwiek zmieniać w tym formularzu, pamiętaj, 

że większość z tych informacji użytkownik zazwyczaj widzi w swoim profilu. 

 
Ekran 41 Podgląd danych użytkownika 

 

Płeć – wartości dostępne w liście rozwijanej pocho-

dzą ze Słownika (czytaj poniżej). 

 

Województwo – wartości dostępne w liście rozwija-

nej pochodzą ze Słownika (czytaj poniżej). 

Email – podstawowa dana identyfikująca użytkow-

nika w Twoim systemie. Adres e-mail wykorzysty-

wany jest zawsze do logowania (jako tzw. login). 

Ze względów bezpieczeństwa system przechowuje 

informacje o dacie rejestracji i numerze IP, z które-

go rejestracja nastąpiła oraz datę ostatniego logo-

wania do systemu i podobnie numer IP, z którego to 

logowanie nastąpiło. 

Eksport danych tego użytkownika do pliku csv lub xml (kliknij w przycisk export i 

w okienku, które się pojawi wybierz format wybranego przez Ciebie pliku). 

 

Słowniki 
Podnarzędzie Słowniki daje Tobie możliwość zarządzania frazami dostępnymi w formularzach,  z których 

korzysta użytkownik. Zakres tych słowników i miejsce ich instalacji zawsze określają pracownicy Agencji 

Emocni.pl. Część ze słowników ze swojej natury jest stała i służy głównie celom językowym i administracyj-

nym.  

Przykład: słownik płeć ma wartości ograniczone do kobieta / mężczyzna, ale jeśli prowa-

dzisz sklep z artykułami dziecięcymi możesz zmienić to określenie np. na dziewczynka / 

chłopiec. 

Dodatkowo w części Słowniki możesz wprowadzać tłumaczenia fraz wykorzystywanych w listach rozwija-

nych na języki, które obsługuje Twój serwis / sklep internetowy. 
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Szczególną uwagę warto zwrócić uwagę na słownik Kraje, gdyż to on odpowiada za to z jakich krajów będą 

rejestrowali się Twoi użytkownicy, do jakich krajów będzie możliwa dostawa towarów z Twojego sklepu itp. 

 

 
Ekran 42 Przykładowa lista wartości jednego ze słowników 

Kod słownika wykorzystywany jest w kodzie 

serwisu / sklepu. Kod nie powinien być edy-

towany przez Administratora sklepu. 

 

Nazwa pola wyświetlana jest w formularzach 

widocznych dla użytkownika. Ze względu na 

fakt, że nazwa może zawierać spacje i polskie 

znaki, które są niedozwolone w kodzie nazwy 

„tłumaczone” są automatycznie na wartości. 

Wartości jednak nie są dostępne do edycji dla 

Administratorów sklepu. 

Kolejność pól słownika wykorzystywana jest w listach rozwijanych (w przykładzie powyżej 

w listach Polska będzie nad Francją – opcja szczególnie przydatna wówczas, gdy większość 

Twoich odbiorców pochodzi z Polski). 

Uwaga: usunięcie pola ze słownika będzie skutkowało nie tylko zniknięciem pola z rozwijanych list w formu-

larzach, ale również utratą danych, które wcześniej z wykorzystaniem tego pola ustawili użytkownicy. 

Wskazówka: chcesz zmienić kolejność pól w słowniku? Na liście pól kliknij w ikonkę „buźki”           i nie 

zwalniając przycisku myszki przesuń wiersz w odpowiednie miejsce i „upuść”. Zapisz zmienioną kolejność. 
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Katalog produktów 
 

Moduł Katalog produktów pozwala na zarządzanie Produktami wyświetlanymi w serwisach i sklepach inter-

netowych.  Pozwala nie tylko na edytowanie opisów i zdjęć produktów, ale daje zaawansowane możliwości 

parametryzowania narzędzia, zarządzanie magazynami i stanami magazynowymi, pozwala na tworzenie 

hierarchicznego drzewa kategorii. Szczegóły funkcjonowania Katalogu poznasz podczas lektury tej części 

instrukcji. 

Narzędzie Katalog produktów składa się z 8 podnarzędzi.

 

Kategorie produktów - zarządzanie drzewem kategorii, do których przypo-

rządkowane są produkty. Produkty - gromadzenie i przechowywanie in-

formacji o konkretnych produktach. Cechy - definiowanie cech, od których 

zależą tzw. stany magazynowe (np. dla butów cechą jest rozmiar – 38, 39, 

40, 41 itd.). Parametry - opisywanie atrybutów opisujących produkt (np.  

dla butów parametrem jest materiał, z którego są wykonane – skóra, za-

msz itd.). Statusy dostępności  - określanie trybu, w jakim możesz dostar-

czyć produkt (np. dostępny w ciągu 7 dni, dostępny na zamówienie, nie-

dostępny). Producenci -  opisywanie Marek Twoich produktów (np. Sony, 

Samsung, Philips itd.). Lista magazynów to narzędzie przydane szczególnie 

tym, którzy zarządzają sklepem, który korzysta z rozproszonej sieci maga-

zynów.  Zmiana drzewa dla produktów -  przenoszenie produkty pomiędzy 

różnymi drzewami. 

Wskazówka: Jeśli dopiero zaczynasz pracę z katalogiem produktów, warto, żebyś wiedział, że produkty w 

sklepie mogą być opisywane kolejno parametrami, cechami i polami dodatkowymi. Żebyś mógł w pełni 

odkryć zalety przygotowanych narzędzi, zalecamy zapoznanie się ze szczegółowymi opisami tych wartości. 

 

Jak dodać pierwszy produkt do katalogu produktów? 

Żeby w pełni opisać nowo dodawany produkt warto najpierw zadbać, by w naszej bazie 

znalazły się wartości, którymi chcemy opisać ten produkt. W tym celu: 

Krok 1. W narzędziu Cechy dodaj cechy, którymi będziesz chciał opisać produkt. 

Krok 2. W narzędziu Parametry dodaj parametry, którymi będziesz chciał opisać produkt. 

Krok 3. W narzędziu Producenci dodaj Producenta produktu. 

Krok 4. W narzędziu Magazyny dodaj Magazyny, w których składujesz towary (dotyczy 

tylko tych osób, które posiadają rozproszony system magazynowy). 

Krok 5. W narzędziu Drzewo kategorii upewnij się, że istnieje już kategoria, do której bę-

dziesz chciał przypisać produkt. Jeśli nie, dodaj taką kategorię. 

Krok 6. W narzędziu Produkty dodaj produkt. 
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Drzewo kategorii 

Drzewo kategorii pozwala podzielić produkty na grupy, które ułatwią użytkownikom przeglądanie ich na 

stronie internetowej. Kategorie zazwyczaj tworzą tzw. menu produktowe. 

 
Ekran 43 Przykładowe drzewo kategorii w katalogu produktów 

Wskazówka 1: chcesz zmienić kolejność kategorii produktów? Kliknij na strzałkę  i nie puszczając przyci-

sku myszki przesuń w górę lub w dół i upuść. Po ułożeniu właściwej kolejności kliknij przycisk Zapisz kolej-

ność (na samym dole, pod wszystkimi pozycjami menu). 

Wskazówka 2: emocni.pl.CMS pozwala na zarządzanie wieloma drzewami produktów. Jeśli Twoja strona 

korzysta z wielu drzew przed rozpoczęciem pracy z kategoriami w prawym górnym rogu ekranu wybierz to 

drzewo, które chcesz edytować / rozbudowywać.   

Wskazówka 3: korzystasz z wielu drzew kategorii? Chcesz przenieść kategorię produktów między drzewa-

mi? CMS pozwala przenosić między drzewami jedynie produkty. Utwórz zatem w drzewie, do którego 

chcesz przenieść produkty, analogiczną kategorię, przenieś do niej produkty korzystając z narzędzia Zmiana 

drzewa dla produktów i usuń kategorię z drzewa, w którym nie jest już potrzebna. 

Wskazówka 4: chcesz przenieś produkty między kategoriami? Skorzystaj z narzędzia Zmiana drzewa dla 

produktów. 

 

Dodawanie /edycja kategorii produktów 

 
Ekran 44 Dodawanie nowej kategorii produktów - cz. 1 

Wybór kategorii, która będzie nadrzędna dla nowo dodawanej. 

Chcesz, żeby ta którą dodajesz była kategorią główną? Katego-

rią pierwszego poziomu? Pozostaw to pole puste. 

Nazwa dodawanej kategorii 

Adres URL i ścieżka URL uzupełniane są przez system automa-

tycznie i są w CMSie wyłącznie informacyjnie 

Kategoria ukryta (zaznaczone pole Ukryj) pozostanie niewi-

doczna dla użytkowników na Twojej stronie www. Funkcjonal-

ność przydatna szczególnie wtedy, gdy dodajesz do serwisu / 
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sklepu nowe produkty a nie chcesz, żeby użytkownicy od razu je widzieli. 

 

 
Ekran 45 Dodawanie nowej kategorii produktów - cz. 2

 

Opis kategorii widoczny w serwisie zazwyczaj na głównej stro-

nie kategorii produktów. Szczegółowe zasady korzystania z 

edytora HTML znajdziesz w części poświęconej Edytorowi. 

 

Kliknij, aby wybrać zdjęcie, które będzie głównym zdję-
ciem dodawanej kategorii – otworzy się dobrze znany 
manager plików, w którym będziesz mógł wybrać plik. 
Żeby wybrać zdjęcie jako wiodące kliknij na jego miniatu-
rę w managerze. Pozostałe funkcjonalności managera 
znajdziesz w części „Pliki” powyżej. 

CMS daje możliwość ustawienia obrazka, który jest wyświetlany przy produkcie, który nie posiada swojego zdjęcia dla 
każdej z kategorii oddzielnie. Serwis domyślnie ma ustawiony ogólny obrazek „brak zdjęcia”, ale z tego poziomu mo-
żesz indywidualizować ustawienie dla każdej z kategorii oddzielnie. 

 

 
Ekran 46 Dodawanie nowej kategorii produktów - cz. 3 

 

Metatagi przypisane do dodawanej kategorii produktów. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o Metatagach? Zapoznaj się z 

częścią „Meta” powyżej. Uwaga: jeśli nie wypełnisz meta-

tagów na podstronie z tą kategorią produktów będą miały 

zastosowania ogólne metatagi serwisu. 

 

Pamiętaj, by zawsze zapisać wprowadzane dane. 

Ponadto w formularzu dodawania nowej kategorii znajdziesz następujące części: Cechy przypisane do tej 

kategorii, Parametry przypisane do tej kategorii, Dodatkowe pola, Ustawianie wartości dodatkowych pól do 

wszystkich produktów z kategorii, Przecena kategorii - jak mówi informacja w CMSie wszystkie te części 

będą dostępne dopiero na etapie edycji kategorii. Wypełnij więc elementy wymienione powyżej, zapisz 

kategorię a potem otwórz ją ponownie. Wówczas będziesz mógł skonfigurować wyżej wymienione usta-

wienia. 

Cechy przypisane do kategorii. Cechy to wartości, które opisują produkt i od których może zależeć stan 

magazynowy( szczegółowe wyjaśnienie, czym są w CMSie Cechy znajdziesz poniżej w części im poświęco-

nej). Do każdej z kategorii możesz przypisać dowolną liczbę wcześniej zdefiniowanych cech (zdefiniowanych 

= dodanych wcześniej w podnarzędziu Cechy). Przypisanie cechy do kategorii oznacza, że produkty, które 

będą należały do wybranej kategorii będzie można opisać wartościami związanymi z tą cechą.  

Przykład: jeśli dla kategorii Obuwie w polu „Cechy przypisane do tej kategorii” zaznaczysz 

Rozmiar, to dodając produkt do kategorii Obuwie będziesz mógł wskazać, w jakich rozmiarach 

dane buty występują lub w jakich rozmiarach masz je na magazynie.  

Dodatkowo przy każdej z cech możesz wskazać czy uzupełnienie tej cechy (przy produktach) będzie obo-

wiązkowe. Jeśli zaznaczysz Tak to w opisanym powyżej przykładzie system nie pozwoli na dodanie „nowych 

butów” jeśli nie wskażesz ich rozmiaru. 



 

  
Ekran 47 Przypisywanie cech do kategorii produktów 

 

Wybór cech, które będą dostępne dla produk-

tów przypisanych do edytowanej kategorii 

Wskazanie, czy wypełnienie wartości cechy będzie wymagana / 

obowiązkowa dla wszystkich produktów z tej kategorii. 

Uwaga: wszystkie cechy przypisane do kategorii automatycznie są „przepisywane” inaczej dziedziczone 

przez kategorie dla niej podrzędne. Jeśli więc dla kategorii głównej „Obuwie” jako cechę ustawisz „rozmiar” 

to kolejno dla Kozaków czy Półbutów rozmiar zostanie przypisany automatycznie. Ważne: na poziomie ka-

tegorii zaznaczasz jedynie, które cechy opisują produkty z tej kategorii. Konkretne wartości tych cech (np. 

rozmiar 39) będziesz określać przy produktach. 

Parametry przypisane do kategorii. Parametry to wartości opisujące produkt, ale w odróżnieniu od 

cech parametry określają produkt jednoznacznie i od nich nie zależy stan magazynowy. Szczegółowe infor-

macje dotyczące parametrów znajdziesz poniżej w części im poświęconej. 

Do każdej z kategorii możesz przypisać dowolną liczbę wcześniej zdefiniowanych parametrów (zdefiniowa-

nych = dodanych wcześniej w podnarzędziu Parametry). Przypisanie parametru do kategorii oznacza, że 

produkty, które będą należały do wybranej kategorii będzie można opisać wartościami związanymi z tym 

parametrem. 

Przykład: jeśli dla kategorii Obuwie w polu „Parametry przypisane do tej kategorii” zaznaczysz 

Płeć, to dodając produkt do kategorii Obuwie będziesz mógł wskazać, czy dane buty są butami 

damskimi czy męskimi. Docelowo taka informacja będzie przydatna Twoim klientom i skutecz-

nie pozwoli im na przykład na skrócenie czasu wyszukiwania interesujących przedmiotów w 

Twoim sklepie. 

 

Wybór parametrów, które będą dostępne dla 

produktów przypisanych do edytowanej kategorii 

  
Ekran 48 Przypisywanie parametrów do kategorii produktów

 

Dodatkowe pola. Pola dodatkowe to indywidualne ustawienia charakterystyczne dla danego sklepu. Pola 

dodatkowe zawsze ustala i konfiguruje agencja Emocni.pl. Jeśli w Twoim sklepie dostępne są takie pola 

analogicznie jak w przypadku cech i parametrów możesz wskazać, które z tych pól będą dostępne dla pro-

duktów przypisywanych do tej kategorii. 

Wskazówka: jeśli edytujesz ustawienia kategorii i np. zaznaczysz nową cechę / nowy parametr / nowe pole 

dodatkowe, to będą one dostępne nie tylko dla nowych, ale również dla już istniejących produktów. 

Uwaga 1: jeśli odznaczysz cechę / parametr / pole i zapiszesz takie zmiany to dla wszystkich produktów, 

które już były w Twojej bazie przypisane im wartości zostaną usunięte. 

Uwaga 2: wszystkie parametry przypisane do kategorii automatycznie są „przepisywane” inaczej dziedzi-

czone przez kategorie dla niej podrzędne. Jeśli więc dla kategorii głównej „Obuwie” jako cechę ustawisz 

„płeć” to kolejno dla Kozaków czy Półbutów płeć zostanie przypisana automatycznie. Ważne: na poziomie 
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kategorii zaznaczasz jedynie, które parametry opisują produkty z tej kategorii. Konkretne wartości tych pa-

rametrów (np. czy to buty damskie czy męskie) będziesz określać przy pojedynczych produktach. 

Ustawianie wartości pól dodatkowych do wszystkich produktów z kategorii. Jeśli w Twoim katalogu produk-

tów występują pola dodatkowe w bardzo łatwy sposób możesz przypisać identyczną wartość pola dla 

wszystkich produktów należących do wybranej kategorii. Wystarczy, że klikniesz na przycisk „Wszystkie” i 

automatycznie wszystkich produktom zostanie nadana wartość, którą określa to pole dodatkowe. 

Przykład: jeśli w Twoim serwisie dostępne jest pole dodatkowe „pokaż na stronie głównej”, to 

kliknięcie w części „Ustawianie wartości pól dodatkowych do wszystkich produktów 

z kategorii” będzie jednoznaczne z tym, że wszystkie produkty z tej kategorii będą „widoczne” 

dla strony głównej (najprawdopodobniej na stronie głównej będą wyświetlane losowo 

n produktów spośród tych, które mają zaznaczone pole „wyświetlaj na stronie głównej”). 

 
Ekran 49 Ustawianie tej samej wartości pól dodatkowych dla wszystkich produktów z danej kategorii 

Analogicznie kliknięcie w klawisz „Żaden” powoduje anulowanie wartości wybranego pola dodatkowego dla 

wszystkich produktów należących do edytowanej kategorii. 

Przecena kategorii to opcja pozwalająca na automatyczną przecenę wszystkich produktów z edytowanej 

kategorii. Ceny produktów zostaną obniżone.  

 
Ekran 50 Zbiorowe przecenianie wszystkich produktów z danej kategorii 

Wpisz procentowy rabat, jaki chcesz przyznać na 

produkty z danej kategorii. Jeśli rabat ma wynieść 10% 

w okienku wpisz 10 i kliknij przycisk Nalicz rabat. 

System obniży ceny i wyświetli informację, ilu produk-

tów zmiana ceny dotyczyła. 

Wskazówka: emocni.pl.CMS pozwala na przecenę produktów w taki sposób, by po przecenie ceny zawsze 

„kończyły się na 9” czyli jeśli po rabacie cena produktu wyniesie np. 93,40 system zaokrągli cenę do warto-

ści 99,00 zł. Chcesz korzystać z takich przecen? Skontaktuj się z przedstawicielem agencji Emocni.pl. 

Przedziały cen wyszukiwarki. Z uwagi na to, że bardzo często w jednym sklepie występują produkty 

o bardzo zróżnicowanych cenach, system emocni.pl.CMS pozwala na konfigurację przedziałów cenowych 

dostępnych w wyszukiwarkach / filtrach dla konkretnej kategorii. Dzięki temu na przykład w sklepie 

z elektroniką można określić różne przedziały wartości cen, które pozwalają filtrować ofertę np. dla kabli, 

dla zasilaczy, a inne dla laptopów czy aparatów fotograficznych. 

Żeby zdefiniować przedziały cenowe dla danej kategorii wejdź na stronę edycji kategorii i przesuń ją na sam 

dół. Tam będzie dostępna „tabelka” jak na Ekranie poniżej. 

 
Ekran 51 Lista zdefiniowanych przedziałów cenowych dla kategorii 
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Następnie kliknij na przycisk Nowy i na kolejnym ekranie wypełnij wartości dla jednego przedziału, których 

chcesz dodać do tej kategorii i zapisz wprowadzone dane. Jeśli chcesz określić więcej niż jeden przedział 

ponownie kliknij na Nowy. 

 
Ekran 52 Definiowanie nowego przedziału cenowego dla wyszukiwarki 

 
Wprowadź wartość początku przedziału 

Wprowadź wartość końca przedziału 

 

Zapisz wprowadzone dane 

Wskazówka 1: Wyszukiwarka przedziały od – do traktuje jako tzw. przedziały zamknięte, czyli jeśli w warto-

ści do wpiszesz 100 w wynikach wyszukiwania zostaną uwzględnione również produkty, których cena wyno-

si równe 100 zł. 

Wskazówka 2: Ewentualna kontrola, żeby definiowane przedziały były rozłączne system pozostawia Tobie. 

Jeśli więc chcesz, by oddzielnie wyświetlały się produkty o cenie do 100 zł i oddzielnie 100 zł i więcej zdefi-

niuj przedziały od 0 do 99,99 i kolejny od 100 do … 

Wskazówka 3: Uzupełnienie żadnej z wartości przedziału nie jest obowiązkowe. Jeśli więc chcesz zdefinio-

wać przedział „poniżej 100 zł” wypełnij tylko wartość do. Jeśli chcesz zdefiniować przedział „powyżej 500 zł” 

wypełnij tylko wartość od. 

 

Produkty 

Produkty to część CMSa, która daje możliwość zarządzania samą bazą produktów. Pozostaje ona ściśle 

związana z pozostałymi podnarzędziami Katalogu produktów, ale to tutaj przechowywane są szczegółowe 

informacje o poszczególnych produktach. 

Lista produktów w CMSie. Zwyczajowo lista produktów dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb 

właściciela serwisu / sklepu, ale zazwyczaj składa się z takich elementów jak prezentuje poniższy ekran. 

zdjęcie wiodące produktu 

 
Ekran 53 Przykładowa lista produktów 

wyszukiwarka produktów 

 

nazwa produktu (na czerwono wyświetlana jest nazwa 

produktu, którego stan magazynowy wyczerpał się) 

data wprowadzenia produktu do sklepu 

cena produktu 

cena promocyjna  

 

przecenianie wybranych produktów 
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Wskazówka 1: Żeby zmienić cenę promocyjną wybranych produktów uzupełnij pole „cena promo”, zaznacz 

pole typu checkbox w kolumnie obok i kliknij zapisz – system zmieni ceny produktów dostępnych na wi-

docznej podstronie.  

Wskazówka 2: Żeby zmienić od razu cenę wielu produktów o określoną wartość procentową, zaznacz te 

produkty (pole checkbox w ostatniej kolumnie) i kliknij w przycisk Przecena w lewym dolnym rogu ekranu. 

Wyświetli się okienko jak na Ekranie poniżej – wpisz wartość wyrażoną w % o jaką chcesz przecenić wybra-

ne produkty i zapisz zmiany. 

 
Ekran 54 Przecenianie wybranych produktów 

Wskazówka 3: Żeby skorzystać z pełnej funkcjonalności wyszukiwarki kliknij przycisk wyszukiwanie zaawan-

sowana . Szczegóły jej możliwości poniżej na opisanym Ekranie. 

 

                                                                          Wpisz fragment (lub całość) nazwy produktu, którego szukasz. 

                                                                                         Wybierz kategorię, do której należy produkt / produkty, których szukasz.  

                                                                                                       Wskaż, czy system może szukać również wśród produktów ukrytych. 

 
Ekran 55 Okienko zaawansowanego wyszukiwania produktów 

Wskazówka 4: Po skorzystaniu z wyszukiwarki chcesz ponownie wyświetlić wszystkie produkty? Kliknij w 

przycisk reset wyszukiwarki w prawym górnym rogu ekranu.  

 

Dodawanie / edycja danych o pojedynczym produkcie.  Po kliknięciu w przycisk Nowy na liście pro-

duktów otrzymasz formularz dodawania produktu. Ponieważ część pól związanych z ustawieniem produktu 

zależy od kategorii do których ten produkt należy (szczegóły opisane w części związanej z drzewem katego-

rii) pełen formularz opisujący produkt dostępny jest dopiero przy edycji produktu. Z uwagi na powyższe, 

całościowy opis produktu przebiega w dwóch krokach: 

Krok 1.  Wprowadzenie podstawowych informacji o produkcie (takich jak nazwa, opis, kategoria, cena itd.). 

Krok 2. Edycja nowo dodanego produktu i uzupełnienie informacji o wartościach cech, parametrów, sta-

nach magazynowych itd. 



 
Ekran 56 Dodawanie nowego produktu - cz. 1 

 

Nazwa (tytuł) produktu – pole obowiązkowe 

Krótki opis zazwyczaj widoczny jest na listach 

produktów (uwaga: krótki opis jest polem opcjo-

nalnym i ma zastosowanie jedynie w wybranych 

sklepach. 

Długi opis to opis produktu wyświetlany na pod-

stronie poszczególnego produktu. Pamiętaj, że ze 

szczegółami korzystania z edytora HTML możesz 

zapoznać się w części instrukcji zatytułowanej 

„Edytor HTML” 

Zaznacz, do których kategorii ma należeć produkt 

(produkt może należeć do dowolnej liczby katego-

rii).  

Wskazówka: na czerwono wyświetlane są nazwy 

tych kategorii, które nie zawierają dostępnych 

produktów (nie mają produktów lub stany maga-

zynowe przypisanych do nich produktów się 

wyczerpały). 

 

Kod produktu to ciąg znaków, który jednoznacznie identyfikuje produkt w Twoim sklepie. 

Kod zależy tylko od Ciebie i tylko Tobie będzie służył do rozpoznania produktu. Kod będzie 

widoczny tylko w CMSie. 

Dostępność produktu to inaczej status dostępności. Wybierz jeden z wcze-

śniej zdefiniowanych statusów. Nie znalazłeś tu statusu, który Cię interesu-

je? Skorzystaj z narzędzia Statusy dostępności. 

 

Wybierz jednego z wcześniej zdefiniowanych producentów. Nie znalazłeś tu danych, które 

Cię interesują? Skorzystaj z narzędzia Producenci , tam wprowadź nowy element i wróć do 

dodawania produktu. 

 
Ekran 57 Dodawanie nowego produktu - cz. 2 

 

Kolejność przy produktach podobnie jak przy artykułach 

wyrażona jest liczbą naturalną. Im wyższą liczbę tu wpiszesz 

tym wyżej na liście produkt będzie wyświetlany. 

Nowość – produkt wyświetlany jest jako Nowość w okresie 

30 dni od daty dodania. Jeśli chcesz, żeby szarfa „nowość” 

zniknęła przy tym produkcie wcześniej – odznacz to pole w 

wybranym przez siebie momencie. 

Data dodania produktu zazwyczaj nie jest widoczna w sklepie. Służy jedynie do sortowania produktów (według 

daty dodania) i ustalenia, czy produkt powinien wyświetlać się jeszcze jako nowość. 

Waga wyrażona w kilogramach używana jest w sklepie internetowy do wyliczania łącznego ciężaru zamówienia (od cięża-

ru może zależeć koszt wysyłki). 

Jeśli nie chcesz, by Twoi klienci widzieli w sklepie ten produkt, ukryj go. 

Wskazówka 1: Jeśli chcesz, żeby szarfa „nowość” zniknęła przy produkcie wcześniej niż p domyślnie usta-

wionym terminie 30 dni  odznacz to pole w wybranym przez siebie produkcie lub zmień jego datę dodania. 

Wskazówka 2: Jeśli chcesz, by produkt był wyświetlany wysoko na listach, zadbaj o to by w polu „kolejność” 

była wpisana liczba większa od kolejności pozostałych produktów. 
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Ekran 58 Dodawanie nowego produktu - cz. 3 

W części cena ustawisz cenę konkretnego produktu. Warto wiedzieć, że uzupełniasz tylko pola zaznaczone 
pełnymi ramkami (ramki przerywane zostaną uzupełnione automatycznie). W zależności od konfiguracji 
sklepu do uzupełnienia pozostają ceny netto lub ceny brutto. Tradycyjnie system korzysta ze wzoru: cena 
netto * (100% + podatek VAT) = cena brutto (i dla ceny promocyjnej analogicznie). 

W tym miejscu również możesz ustawić cenę promocyjną dla produktu. Jeśli pole „cena promocyjna” bę-
dzie wypełnione przy produkcie w sklepie pojawi się szarfa / oznaczenie „promocja”. 

Wskazówka: Żeby promocja obowiązywała wyłącznie w wyznaczonym przez Ciebie okresie wypełnij pola 

„cena promocyjna od”, „cena promocyjna do”. Jeśli w polu „od” wpiszesz 2013-12-24 promocja wyświetli 

się na stronie od 24ego grudnia. Jeśli w polu „do” wpiszesz 2013-12-31 promocja zniknie po zakończeniu 

dnia 31ego grudnia. Uwaga: jeśli pole „od” pozostawisz puste promocja będzie obowiązywała od momentu 

zapisania. Jeśli pole „do” pozostawisz puste, promocja będzie obowiązywała bezterminowo (tzn. do wy-

czerpania stanów magazynowych). 

 

 
Ekran 59 Dodawanie nowego produktu - cz. 4 

 

 
 

 

Metatagi przypisane do produktu. 
Chcesz dowiedzieć się więcej o Metata-
gach? Zapoznaj się z częścią instrukcji im 
poświęconą 

 

Podmagazyny – szczegółowy opis poniżej 

 

Dołączanie zdjęć do produktu.  Szczegółowy 

opis znajdziesz poniżej. 

 

Dołączanie galerii plików / zdjęć do 
produktu. Szczegółowy opis znajdziesz 
poniżej.

Podmagazyny. To tutaj ustawisz stany magazynowe dla produktów, które nie mają tzw. wariantów czyli 

występują zawsze w tym samym rozmiarze, kolorze itd.  Po kliknięciu na ikonkę  otworzy się lista 

magazynów. Po kliknięciu w logotypy magazynów pojawi się ekran jak poniżej do wpisania stanu oraz stanu 

krytycznego. 



Instrukcja obsługi emocni.pl.CMS 
 

56 
 

 

Wskazówka: krytyczny stan magazynowy, to stan po przekroczeniu którego Administrator sklepu otrzymuje 

informację o kończącym się stanie danego produktu. Chcesz otrzymywać automatyczne powiadomienia, 

kiedy zostanie na stanie tylko jedna sztuka produktu? W pole stan krytyczny wpisz 1. Nie chcesz otrzymy-

wać powiadomień? W okienku stan krytyczny pozostaw 0. 

 
Dołączanie do produktu galerii (zdjęć lub plików). Szczegółowo tworzenie galerii i podłączanie powiązanych 

galerii znajdziesz w części Galerie plików. 

Jak dodać zdjęcie do „Galerii produktu”? 

Krok 1. W formularzu edycji produktu w części „Galeria” kliknij w ikonkę   . 

Poniżej wyświetli się znany Tobie już manager plików. 

Krok 2. Wskaż plik / zdjęcie, które chcesz podłączyć do produktu. 

Krok 3. Wybrany plik wyświetli się powyżej (patrz ekran poniżej). 

Wskazówka: chcesz dodać kolejne zdjęcie / plik? Wskaż kolejny plik, wyświetli się jako 

kolejny w galerii. 

 

Usuwanie pliku (zdjęcia) z artykułu / produktu

 
Ekran 60 Plik dodany do artykułu / produktu 

Tytuł wyświetlany na stronie jako podpis przy 
pliku / zdjęciu  

Opis wyświetlany jako dodatkowe wyjaśnienie 
co znajduje się w pliku (pole bardzo rzadko 
używane) 

Opis pliku wyświetlany w wersji mobilnej 
serwisu

 

Uwaga: do Galerii dodawaj zdjęcia (czyli pliki w formatach jpg, jpeg, gif lub png). Miniatury takich zdjęć 

będą wyświetlały się na stronie www. Wszystkie pliki, które mają być dostępne do pobrania należy doda-

wać do części „Pliki do pobrania”. 

Wskazówka 1: chcesz zmienić kolejność zdjęć w galerii? Kliknij na miniaturę / ikonę pliku i nie puszczając 

lewego klawisza myszki przeciągnij plik we właściwe miejsce i upuść. Na końcu oczywiście zapisz wprowa-

dzone zmiany. 

Wskazówka 2: chcesz usunąć zdjęcie z galerii? Kliknij na ikonkę   wyświetlaną przy pliku / zdjęciu i zapisz 

zmiany. 
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Wskazówka 3:  żeby plik do pobrania wyświetlił się w angielskiej wersji językowej musi być wypełnione pole 

Tytuł (en). Chcesz, by jakiś plik był widoczny tylko w polskiej wersji językowej? Pozostaw puste pole Tytuł 

(en). Chcesz, by plik był widoczny tylko w angielskiej wersji językowej? Pozostaw puste pole Tytuł (pl). 

Wskazówka 4: zwróć uwagę, by zdjęcia dodawane do galerii nie były większe niż ekran przeciętnego użyt-

kownika (szerokość 1200px) – zdjęcia użytkownik będzie mógł powiększać, warto żeby na powiększeniu 

zobaczył całą fotografię, a nie tylko jej fragment. Podobnie zwróć uwagę, by pliki udostępniane „do pobra-

nia” nie były zbyt ciężkie – użytkownicy nie lubią gdy ściągany plik jest tak duży, że blokuje mu inne działa-

nia w przeglądarce. 

Pamiętaj, że Galeria to inny typ powiązania zdjęć z produktem niż „Galerie powiązane”. Szukasz informacji 

na temat tych ostatnich? Przejdź do części Galerie plików. 

Uwaga:  wartości dla pól: parametry, pola dodatkowe, cechy, stany magazynowe można ustawić dopiero na 

etapie edycji produktu. 

Przypisywanie cech i ustawianie stanów magazynowych. W formularzu edycji produktu, który należy do 

kategorii posiadającej przypisane cechy dostępna jest część Warianty. 

 
Wartości konkretnych cech (w przykładzie koloru i rozmiaru) należy wpisywać „ręcznie”. 

Po uzupełnieniu pierwszych liter system podpowie dodane już wartości cech. 

 
Ekran 61 Przykładowa tabela w części warianty produktu 

Stan magazynowy 

Krytyczny stan magazynowy 

Puste wiersze umożliwiające dodanie nowego 

wariantu i dostępne po kliknięciu na „dodaj kolej-

ny” 

Możliwość usunięcia wariantu. Uwaga: to usuwanie nie potrzebuje dodatkowego potwierdzenia. 

Kliknięcie na znak X jest jednoznaczne ze skasowaniem wariantu. 

 

Przypisywanie parametrów. W formularzu edycji produktu dostępna jest część Parametry. To tutaj ustawia 

się wartości poszczególnych parametrów opisujących edytowany produkt. Nie trzeba wypełniać / uzupeł-

niać wszystkich parametrów, jednak pamiętaj, że im dokładniej opiszesz produkt tym więcej danych będzie 

dostępnych dla Twoich klientów. 

Wybierz wartość dla parametru opisującego edytowany produkt. 

Jeśli na rozwijanej liście po lewej stronie nie ma wartości, która jest Tobie 

potrzebna wpisz ją w to okienko, kliknij „dodaj nowy” i wybierz z listy nowo 

dodaną wartość. 

 
Ekran 62 Przykładowe przypisywanie wartości dla parametrów określających produkt 

Wskazówka: lista parametrów dostępnych dla produktu „pochodzi” z kategorii. Chcesz, żeby pojawił się tu 

inny / dodatkowy parametr? Dodaj parametr w narzędziu Parametry a następnie przypisz go do odpowied-

niej kategorii w Drzewie kategorii. 
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Dodawanie zdjęć zależnych od wartości cech. System emocni.pl.CMS umożliwia tworzenie niezależnych 

galerii dla produktów, które występują w różnych wariantach. Zazwyczaj funkcjonalność ta jest wykorzy-

stywana do tworzenia galerii dla rozróżnienia produktów w różnych kolorach. Wówczas klient po wyborze 

interesującego go koloru może zobaczyć jak wybrany produkt prezentuje się w odpowiednim odcieniu. 

Żeby przygotować takie galerie otwórz formularz edycji danych produktu i przejdź na sam dół do części 

Galerie Cech. 

 
Ekran 63 Pusta lista galerii cech produktu 

 

Żeby dodać galerię przyporządkowaną do konkretnej 

wartości cechy (np. do koloru) kliknij na przycisk Nowy 

W formularzu dodawania galerii wybierz wartość cechy, do której galeria ma być przyporządkowana i wy-

bierz dowolną liczbę zdjęć, które mają do tej galerii należeć, kliknij Zapisz. Żeby dodać galerię dla kolejnej 

wartości powtórz wykonaną przed chwilą operację. 

 

Cechy 

Cechy to wartości, które opisują produkt i od których może zależeć stan magazynowy. Ich nazwy i poten-

cjalne wartości są zależne tylko od Ciebie i powinny być przygotowane w taki sposób, by najlepiej opisywać 

produkty dostępne w Twoim sklepie / serwisie internetowym. 

Przykładem cechy może być kolor i rozmiar. Przykładem wartości dla cechy Kolor będzie niebieski, czerwo-

ny, zielony, dla cechy Rozmiar S, L, XL. Jeśli więc sprzedajesz obuwie jeden rodzaj butów jest dostępny w 

rozmiarze 38, 39 i 40. Podobnie, jeśli sprzedajesz bluzki na stanie masz tę samą bluzkę w kolorze niebieskim 

i białym, przy czym niebieska jest w rozmiarze S i L, a biała M, L i XL. 

 

 
Ekran 64 Przykładowa lista cech 

 

Wskazówka: Ustawiana tu kolejność cech ma wpływ na późniejsze wyświetlanie ich na stronie / w sklepie. 

Chcesz zmienić kolejność? Kliknij na ikonkę buźki i nie zwalniając przycisku przeciągnij nazwę cechy na dół 

lub do góry. Po ustawieniu właściwej kolejności zapisz zmiany. 

Uwaga: usunięcie cechy spowoduje usunięcie przypisania jej wartości przy produktach. 
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Nazwa cechy widoczna w CMSie i w sklepie internetowym 

 
Ekran 65 Dodawanie nowej cechy 

Emocni.pl.CMS umożliwia uruchomienie 

zaawansowanego filtrowania produk-

tów na poziomie każdej z kategorii. Jeśli 

chcesz, by te filtry dawały Twoim klien-

tom możliwość zawężenia wyników do 

produktów spełniających warunek zwią-

zany z tą cechą zaznacz to pole (w efek-

cie w sklepie będzie możliwość analo-

giczna do zapytania „pokaż mi tylko buty 

o rozmiarze 38”, „pokaż mi tylko żółte 

bluzki”). 

Domyślnie wartości cech na stronie układane są w kolejności ustawionej na liście (patrz poniżej). Jednak ze względu na to, że cza-

sami tych wartości może być bardzo dużo i ręczne sortowanie ich kolejności mogłoby być kłopotliwe i czasochłonne emocni.pl.CMS 

umożliwia jednym kliknięciem ustawienie automatycznej (alfabetycznej) kolejności. Jeśli zaznaczysz wskazane pole wartości wybra-

nej cechy w sklepie zawsze będą wyświetlane alfabetycznie. 

 

 
Ekran 66 Przykładowa lista wartości dla jednej ze zdefiniowanych cech

 

Zwróć uwagę, by każda cecha miała 

uzupełnioną nazwę w każdej z wersji 

językowych obsługiwanych przez 

Twój serwis / sklep internetowy. 

 

 

 

Chcesz dodać nową wartość cechy? 

Kliknij na przycisk Nowy. 

 

Parametry 

Parametry to wartości opisujące produkt, ale w odróżnieniu od cech parametry określają produkt jedno-

znacznie i od nich nie zależy stan magazynowy.  Na przykład dla obuwia parametrem może być określenie 

czy to są buty damskie czy męskie (nie jest możliwe, by identyczne buty były dostępne w wariancie męskim 

i damskim), dla roślin parametrem może być wysokość rośliny (wysokie / niskie) lub to czy roślina jest wielo-

letnia. 
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Ekran 67 Dodawanie nowego parametru 

 

Wskazówka: parametry są widoczne dla Klientów, zadbaj o to, by ich nazwy były przetłumaczone na 

wszystkie języki, które są obsługiwane w Twoim sklepie 

Po dodaniu nowego parametru będziesz mógł definiować jego kolejne wartości, by przy produkcie wystar-

czyło wybrać tę odpowiednią. Innymi słowy przy każdym z parametrów możesz utworzyć słownik wszyst-

kich występujących przy nim wartości.  

 
Ekran 68 Przykładowe wartości słownikowe dla jednego z parametrów 

 

Statusy dostępności 

Statusy dostępności to narzędzie, które pozwala Tobie na zarządzanie statusami produktów i konfigurowa-

nie czy produkty z danym statusem są wyświetlane w sklepie i czy mogą być zamawiane przez Klientów. 

 
Ekran 69 Przykładowa lista zdefiniowanych statusów dostępności produktów 
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Dodawanie / edycja statusów. Nazwy dodawanych statusów zależą wyłącznie od Ciebie. Zwróć jednak uwa-

gę, by nazwy nie powtarzały się i pozostawały jasne nie tylko dla Ciebie, ale również dla Twoich klientów. 

 

 
Ekran 70 Dodawanie nowego statusu dostępności 

 

Nazwa statusu (widoczna w CMSie i w sklepie dla Klientów) 

„Można zamówić” oznacza, że produkty o takim statusie będzie moż-

na dodać do koszyka, a potem zamówić. 

„Pokaż na liście” oznacza, że produkty, o takim statusie będą wyświe-

tlane w sklepie. 

 

Wskazówka 1: jeśli chcesz, by produkt był widoczny w sklepie, ale nie mógł być zamawiany przez Klientów 

(na przykład z powodu czasowego wyczerpania asortymentu) wskaż, że produkt ma być wyświetlany na 

listach, a nie może być zamawiany. 

Wskazówka 2: chcesz poinformować Klienta, że czas oczekiwania na realizację zamówienia z tym produk-

tem będzie dłuższy? Wśród statusów ustaw np. „dostępny w ciągu 14 dni”. 

Wskazówka 3: statusy dostępności są widoczne dla Klientów, zadbaj o to by ich nazwy były przetłumaczone 

na wszystkie języki, które są obsługiwane w Twoim sklepie 

Producenci 

Producenci to narzędzie pozwalające na opisanie Producentów, Dostawców lub po prostu Marek sprzeda-

wanych przez Ciebie produktów. Ostateczne przeznaczenie tego narzędzia zależy od indywidualnych po-

trzeb Twojego sklepu zazwyczaj jednak jest używane do stworzenia wizytówki Marki / Producenta, pozwala 

na zawężenie wyników wyszukiwania w katalogu do produktów z konkretnej Marki, dobrze wpływa również 

na pozycjonowanie takich produktów w wynikach Google.pl. 

Dodawanie / edycja danych Producenta. 

Nazwa producenta (w zależności od konfiguracji Twojego sklepu będzie wi-

doczna tylko w CMSie lub w CMSie i w sklepie internetowym). 

 

Logotyp lub inny znak graficzny charakterystyczny dla produ-

centa (żeby podłączyć logotyp kliknij na napis Kliknij aby wybrać 

plik i jeśli wcześniej dodałeś już do CMSa odpowiedni plik w 

managerze plików kliknij w miniaturę zdjęcia, które chcesz tutaj 

wstawić 

Opis producenta (w zależności od konfiguracji Twojego sklepu 

będzie widoczna tylko w CMSie lub w CMSie i w sklepie interne-

towym).  
Ekran 71 Dodawanie nowego producenta 

Pamiętaj, żeby zapisać wprowadzane zmiany. 
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Wskazówka 1: chcesz zmienić kolejność producentów wyświetlanych na listach w sklepie? Otwórz listę 

producentów w CMSie i kliknij w ikonkę „buźki”         . Nie zwalniając przycisku myszki przesuń wiersz w 

odpowiednie miejsce i „upuść”. Zapisz zmienioną kolejność. 

Wskazówka 2: na liście producentów w CMSie dostępna jest wyszukiwarka – w okienko wpisz fragment 

(lub całość) nazwy lub opisu producenta i kliknij „szukaj”. 

Uwaga: usunięcie istniejącego już w bazie Producenta może spowodować utratę powiązania pomiędzy pro-

duktami i tym Producentem. 

 

Lista magazynów 

Narzędzie Magazyny jest przydatne szczególnie tym Administratorom sklepów, którzy jednocześnie korzy-

stają z wielu magazynów lub prowadzą kilka sklepów (np. w centrach handlowych) i korzystają z ich stanów 

magazynowych kompletując składane przez internautów zamówienia. 

Dodawanie / edycja Magazynów. Dodanie nowego magazynu sprowadza się do uzupełnienia nazwy maga-

zynu, która będzie charakterystyczna zarówno dla Klientów jak i Administratorów (może to być np. nazwa 

centrum handlowego, w którym znajduje się sklep) i wprowadzenia logotypu magazynu (opcjonalnie). Do-

datkowo aktywna pozostaje opcja ukrycia magazynu (magazyny ukryte będą niewidoczne dla Klientów w 

sklepie) oraz możliwość zmiany kolejności magazynów. 

 

Nazwa magazynu (w zależności od konfiguracji Twojego 

sklepu będzie widoczna tylko w CMSie lub w CMSie i w 

sklepie internetowym). 

Logotyp lub inny znak graficzny charakterystyczny dla 

magazynu 

 

Możliwość ukrycia magazynu (magazyn ukryty pozosta-

nie widoczny w CMSie, ale niewidoczny dla klientów w 

sklepie). 

 
Ekran 72 Dodawanie nowego magazynu 

 

Wskazówka: jeśli prowadzisz jednocześnie kilka sklepów, w których klienci mogą przymierzyć / zobaczyć 

dany produkt (w odpowiednim rozmiarze), narzędzie Magazyny pozwoli poinformować Klientów, do które-

go sklepu powinni się kierować. 

Uwaga: usunięcie już istniejącego w bazie magazynu może spowodować różnice we wprowadzanych sta-

nach magazynowych produktów (liczba dostępnych sztuk zawsze jest przyporządkowany do konkretnego 

magazynu). 
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Zamówienia 
 

Zamówienia to główny moduł każdego sklepu internetowego. To tutaj możesz sprawdzić i obsłużyć  zamó-

wienia składane przez Twoich klientów i to tutaj możesz skonfigurować wiele ustawień Twojego sklepu. 

Narzędzie Zamówienia pozwala nie tylko na „podgląd” informacji, ale również na prowadzenie aktywnej 

korespondencji z Klientami i pełne zarządzanie otrzymywanymi zamówieniami. Szczegóły funkcjonowania 

narzędzia przeznaczonego do obsługi i konfiguracji Sklepu poznasz podczas lektury tej części instrukcji. 

Narzędzie Zamówienia składa się z 6 podnarzędzi.

 

Podsumowanie to szybki podgląd na to co się ostatnio w wydarzyło 

w sklepie oraz garść statystyk, które na „pierwszy rzut oka” pozwolą 

Tobie wyciągnąć wnioski na temat bieżącego funkcjonowania sklepu. 

Zamówienia to serce każdego sklepu – tu znajdziesz szczegóły otrzy-

mywanych zamówień.  Formy płatności to określenie w jaki sposób 

klienci będą mogli płacić za składane. Formy dostawy to konfiguracja 

różnych typów dostaw, z których będą mogli korzystać Twoi klienci. 

Szablony wiadomości to predefiniowanie treści wiadomości wysyła-

nych do klientów najczęściej. Statusy zamówień to konfiguracja sta-

tusów obsługiwanych w Twoim sklepie. 

 

O czym warto pamiętać zanim przystąpisz do pracy ze sklepem internetowym? 

Każdy sklep internetowy rządzi się swoimi prawami i swoją konfiguracją. Agencja Emocni.pl oddając w Two-

je ręce sklep internetowy zadbała o to, by bieżące ustawienia pozwalały na pełną obsługę zamówień. Warto 

jednak żebyś przejrzał zdefiniowane przez Agencję formy płatności, formy dostawy, statusy zamówień i 

szablony wiadomości. Może się okazać, że ze względu na specyfikę branży, w której pracujesz mile widziane 

będzie dodanie kolejnych form / statusów. Narzędzia, które udostępniła Tobie Agencja pozwalają na taką 

rozbudowę sklepu, która idealnie będzie pasowała do warunków w jakich działasz. Dokładne informacje, w 

jaki sposób korzystać z poszczególnych narzędzi, znajdziesz poniżej. 

 

Uwaga: adres e-mail, na który wysyłane są powiadomienia o nowych zamówieniach ustawia się w module 

Administracja w zakładce Konfiguracja. Jeśli chcesz, by takie informacje spływały na kilka adresów jedno-

cześnie wymień je po przecinku. 

 

Podsumowania 
Podsumowania to narzędzie statystyczne. Po otworzeniu tej części Zamówień na ekranie zobaczysz infor-

macje dotyczące zamówień pochodzących z dnia dzisiejszego (odpowiednio całkowita wartość tych zamó-

wień i liczba zamówień) oraz analogiczną informację dla transakcji z ostatnich 30 dni (ważne: statystyki 

obejmują ostatnie 30 dni licząc od dziś wstecz, a nie ostatni miesiąc kalendarzowy). Pod informacjami doty-

czącymi sprzedaży w sklepie znajdziesz ostatnich 10 zamówień, które złożyli klienci. Dzięki takiemu krót-

kiemu podsumowaniu „jednym rzutem oka” zorientujesz się, jak działa Twój sklep. 
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Jeśli w swoim sklepie korzystasz z tzw. modułu Multistore (czyli z poziomu emocni.pl.CMS obsługujesz wiele 

sklepów jednocześnie w podsumowaniu zobaczysz oddzielnie wyniki sprzedaży dla każdego z tych sklepów. 

Łączna wartość dziś złożonych zamówień 

Liczba dziś złożonych zamówień 

Informacje dotyczące wartości i liczby zamówień złożonych 

na przestrzeni ostatnich 30 dni 

Przejście do listy wszystkich zamówień 

(do części Zamówienia) 

 
Ekran 73 Przykładowe podsumowanie zamówień 

10 zamówień, które ostatnio zostały złożone w Twoim sklepie (zamówienia posortowane według daty złożenia) 

 

Wskazówka: szczegółowe wyjaśnienie informacji widocznych w tabeli Zamówienia znajdziesz w części Za-

mówienia poniżej. 

 

Zamówienia 

Narzędzie pozwalające na obsługę Zamówień to serce i najważniejsze miejsce w każdym sklepie interneto-

wym. To tutaj zapoznasz się z informacjami jakie produkty zamawiają Twoi klienci, na jaki adres należy je 

wysłać, przeczytasz szczegóły dotyczące wybranych przez klientów form dostawy i płatności. To tu w końcu 

będziesz mógł prowadzić korespondencję z klientami w zakresie obsługi składanych przez nich zamówień. 

Zanim przystąpisz do realizacji zamówień w swoim sklepie warto, żebyś zapoznał się z tą częścią instrukcji, 

ponieważ każda operacja na zamówieniach może wiązać się z konsekwencjami późniejszej obsługi Twoich 

klientów. 
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Lista zamówień 

Zwyczajowo lista zamówień prezentowana jest w sposób przedstawiony na poniższym ekranie. Na takiej 

liście widać już bardzo dużo informacji, zanim jednak przystąpisz do realizacji zamówienia warto żebyś klik-

nął w wybrany wiersz i wyświetlił szczegóły. 

Wyszukiwanie zamówień, szczegóły opisane w kolejnej części instrukcji 

Numer zamówienia (nr jest nadawany przez system automatycznie 

Imię i nazwisko (nazwa firmy) osoby składającej zamówienie 

Adres e-mail jednoznacznie identyfikujący klienta 

3 produkty ze składanego zamówienia wraz z liczbą zamawianych sztuk 

(uwaga: w szczegółach zamówienia znajduje się pełna lista produktów) 

 
Ekran 74 Przykładowa lista zamówień w sklepie internetowym 

Ikonki, których kolory pozwalają rozróżnić statusy zamówień 

(szczegóły znajdziesz w części Statusy zamówień) 

Całkowita wartość zamówienia (obejmuje wszystkie 

produkty, nie tylko widoczne na liście) 

Aktualny status zamówienia 

Data złożenia zamówienia 

Potwierdzenie zamówienia następuje w momencie, w którym Klient klik-

nie w link potwierdzający zamówienie, jaki system wysyła mu mailowo 

 

Uwaga:  usunięcie zamówienia trwale kasuje ze sklepu wszystkie informacje z nim związane (informacje 

kto, co, kiedy i przy jakich warunkach zamawiał). Usunięcie zamówienia jest procesem nieodwracalnym. 

Wskazówka: z poziomu listy zamówień możesz zmienić statusy dowolnej liczby zamówień widocznych na 

jednym ekranie. W tym celu w kolumnie „Status” zmień statusy na oczekiwane i w ostatniej kolumnie w 

tych samych wierszach zaznacz pole , a następnie kliknij Zapisz. Przystępując do zmiany statusów z po-

ziomu listy warto żebyś pamiętał o dwóch faktach: 

 po zapisaniu zmiany statusów system do wszystkich klientów, których te zmiany dotyczyły, roześle ko-

munikaty o zmianie statusu (szczegóły dotyczące konfiguracji tych komunikatów znajdziesz w części Sta-

tusy zamówień) 

 jeśli w Twoim sklepie występuje informacja o numerze przesyłki, a wcześniej nie wypełniłeś tego pola 

przy danym zamówieniu system nie pozwoli Tobie na zmianę statusu na „wysłane”. 
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Wyszukiwarka zamówień 

Z uwagi na to, że na Twojej liście zamówień może znajdować się kilkaset lub więcej rekordów przygotowali-

śmy wyszukiwarkę, która pozwoli Ci w szybki sposób zawęzić tak rozbudowaną listę do kilku / kilkunastu 

rekordów, których poszukujesz. Z pełnej funkcjonalności wyszukiwarki będziesz mógł skorzystać, gdy klik-

niesz w przycisk . 

Numer zamówienia (numer nadawany automatycznie) 

 
Ekran 75 Zaawansowana wyszukiwarka zamówień 

Data złożenia zamówienia w formacie 

RRRR-MM-DD (system wyszukuje za-

mówienia łącznie z datą od-do) 

Zamówienia zawierające 

produkt o wpisanej nazwie  

Aktualny status zamówienia  

Wartość zamówienia łącznie z przesyłką 

Imię lub nazwisko klienta, który składał zamówienie 

 

Oczywiście po wpisaniu zadanych warunków dla wyszukiwarki, żeby zobaczyć wyniki jej pracy należy kliknąć 

w przycisk szukaj. Jeśli będziesz chciał wrócić do listy wszystkich zamówień, kliknij w przycisk reset wyszuki-

warki. 

Wskazówka: dzięki zaawansowanej wyszukiwarce dostępnej na liście zamówień w szybki sposób będziesz 

mógł znaleźć między innymi: 

 wszystkie zamówienia, które złożył dany klient 

 wszystkie zamówienia z danego okresu (w tym z danego miesiąca) 

 wszystkie zamówienia powyżej / poniżej jakiejś wartości 

 wszystkie zamówienia, które oczekują na zapłatę 

 wszystkie zamówienia, które zawierały dany produkt 

 lub dowolne kombinacje powyższych filtrów (np. wszystkie zamówienia klienta A z roku 2013, których 

wartość przekroczyła 150,00 zł) 

 

Pojedyncze zamówienie 

W formularzu pojedynczego zamówienia znajdziesz wszystkie informacje potrzebne do realizacji zamówie-

nia oraz wiadomości związane z „życiem” tego zamówienia w systemie. Najważniejsze części tego formula-

rza to Adres dostawy, czyli adres na który powinieneś wysłać zamówienie, Produkty czyli informacja co 

Klient zamówił (zwróć uwagę również na to ile sztuk klient zamówił oraz warianty (np. kolory i rozmiary) 

zamówionych towarów) oraz sposób dostawy czyli w jaki sposób zamówienie powinno zostać wysłane do 

Klienta. 

Dane ogólne. W pierwszej części ekranu prezentującego pojedyncze zamówienie znajdziesz ogólne dane i 

ogólne funkcjonalności pozwalające np. na archiwizowanie zamówień w swoich dokumentach czy plikach 

na dysku. 
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Możliwość wydrukowania informacji dotyczących otwartego zamówienia 

Powrót do listy zamówień 

 
Ekran 76 Pojedyncze zamówienie - cz.1 

 

Możliwość pobrania informacji dotyczących zamówienia do 

pliku PDF 

Jeśli korzystasz z tzw. Multistore’a, tzn. obsługujesz wiele 

sklepów jednocześnie z poziomu jednego CMSa czerwony 

prostokąt informuje Cię, z którego sklepu pochodzi otwarte 

zamówienie 

Numer zamówienia (nadawany automatycznie i nie podlega-

jący edycji) 

Imię i nazwisko klienta, który złożył zamówienie 

Data złożenia zamówienia 

Adres e-mail klienta, który złożył zamówienie 

 

Dane zamawiającego. W drugiej części formularza z zamówieniem znajdziesz dane zamawiającego. Kolejno 

będą to najpierw jego imię i nazwisko, ogólne dane teleadresowe i adres podany jako adres dostawy i to na 

ten adres należy przesłać zamówienie. 

 
Ekran 77 Pojedyncze zamówienie - cz.2 

 

Podstawowe informacje o zamawiającym 

 

 

 

Adres, na który należy wysłać zamówienie 

 

Informacje dodatkowe, które pozostawił klient  

składając zamówienie 

Uwaga: w górnej części ekranu prezentowane są dane teleadresowe klienta, które podał w swoim profilu 

klienta. Adres, na który należy wysłać zamówienie znajdziesz w dolnej części powyższego ekranu. 

 

Formy płatności i dostawy. W trakcie składania zamówienia klient jest zobligowany do wskazania w jaki 

sposób chce zapłacić za zamówienie oraz w jaki sposób chce je otrzymać / odebrać. Oczywiście wybór klien-

ta jest ograniczony do form płatności i dostawy, które wskazałeś jako możliwe (więcej przeczytasz w części 

Formy dostawy i Formy płatności niniejszej instrukcji). W przedstawionej na poniższym ekranie formularzu 

zamówienia możesz sprawdzić, jakiego wyboru dokonał klient, a jeśli będzie to konieczne możesz zmienić 

jego preferencje. 
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Forma dostawy, którą wybrał klient składając zamówienie 

Forma płatności, którą wybrał klient składając zamówienie 

 
Ekran 78 Pojedyncze zamówienie - cz.3 

 

Koszt dostawy, którą system podał klientowi jako 

obowiązujący i jakiego będzie oczekiwał, żeby uznać 

zamówienie za opłacone 

Możliwość zmiany sposobu dostawy dla tego zamówienia 

Możliwość zmiany sposobu płatności dla tego zamówienia 

 

Statusy zamówienia i historia zmian statusów. Status zamówienia pozwala w szybki sposób zorientować się 

na jakim etapie znajduje się realizacja zamówienia. Reguły i kolejność statusów możesz skonfigurować w 

narzędziu Statusy zamówień (więcej informacji o samych statusach znajdziesz w części instrukcji poświęco-

nej Statusom zamówień) tutaj wyjaśnimy jedynie zasady zmian statusów przy poszczególnych zamówie-

niach. 

Każde zamówienie, które składa użytkownik na początku automatycznie zyskuje status „nowe”. Zazwyczaj 

do momentu, w którym system zaksięguje płatność za zamówienie użytkownik może swoje zamówienie 

anulować. Jeśli zaś zamawiający nie anulował zamówienia i wybrał płatności drogą elektroniczną (np. PayU, 

DotPay,  PayPal itp.), to system automatycznie zmieni status na „opłacone” jak tylko zaksięguje informację 

o poprawnej realizacji płatności. Wszystkie pozostałe statusy zamówienia są ustawiane ręcznie przez Admi-

nistratora na liście zamówień (patrz powyżej w części Lista zamówień) lub w formularzu pojedynczego za-

mówienia. 

 
Ekran 79 Pojedyncze zamówienie - cz.4 

 

Po otwarciu formularza zamówienia w tym oknie zobaczysz, jaki jest aktualny status 

zamówienia. Jeśli chcesz zmienić jego stan wybierz z listy właściwą pozycję i zapisz 

zamówienie. Uwaga: system pozwala jedynie na zmianę statusu według konfiguracji 

ustawionej w narzędziu Statusy zamówienia. Dodatkowo żeby zmienić status na 

„wysłane” jesteś zobowiązany do wypełnienia pola „numer przesyłki” (numer prze-

syłki to informacja, którą otrzymujesz od firmy transportowej – numer ten pozwala 

Twojemu klientowi śledzić losy przesyłki w systemie firmy kurierskiej). 

Historię zmian statusów dla danego zamówienia możesz prześledzić w tabeli Historia zmian statusów za-

mówienia  dostępnej w CMSie bezpośrednio pod formularzem pojedynczego zamówienia. 
nazwa statusu 

data ustawienia statusu 

 
Ekran 80 Przykładowa historia statusów zamówienia 

W konfiguracji statusów zamówień dostępnej w narzędziu Statusy zamówień możesz ustawić, czy wiadomość związana z danym 

statusem w przypadku braku jego zmiany ma być wysyłana do zamawiającego powtórnie. Opcja będzie przydatna głównie przy 

statusie „oczekujące na zapłatę” (system przypomni użytkownikowi o konieczności opłacenia zamówienia) i przy statusie „gotowe 

do odbioru” (jeśli umożliwiasz swoim klientom odbiór osobisty system przypomni o konieczności odbioru towaru). 
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Wskazówka 1: jeśli w narzędziu Statusy zamówień zdefiniowałeś treść wiadomości, która powinna być wy-

syłana do klienta po ustawieniu danego statusu to po jego wybraniu zapisaniu formularza zamówienia w 

CMSie zamawiający automatycznie otrzyma e-maila ze wskazaną wiadomością. 

Wskazówka 2: historię wszystkich wiadomości wysyłanych do klienta w trakcie realizacji zamówienia mo-

żesz podejrzeć w tabelce Historia wiadomości, która znajduje się na samym dole, pod formularzem Zamó-

wienia. 

Wskazówka 3: na liście dostępnych statusów nie widzisz statusu, na który chcesz zmienić ustawienie dane-

go zamówienia? Sprawdź w konfiguracji statusów, czy taka zmiana jest dozwolona. 

 

 

Wiadomości do klienta i historia wysyłanych wiadomości. Oprócz wiadomości wysyłanych do klientów au-

tomatycznie przy okazji zmiany statusu zamówienia (szczegóły znajdziesz powyżej) emocni.pl.CMS w ra-

mach narzędzia Zamówienia umożliwia Tobie prowadzenie bieżącej korespondencji z zamawiającym. W 

dogodnym dla siebie momencie z CMSa z poziomu pojedynczego zamówienia możesz wysłać wiadomość do 

użytkownika, który złożył dane zamówienie (wiadomość zawsze wysyłana jest drogą mailową). 

 
Ekran 81 Pojedyncze zamówienie - cz.5 

Żeby wysłać taką wiadomość w części formularza Zamówienia zatytułowanej Wiadomość do klienta zgodnej 

z ekranem powyżej kliknij w przycisk Pokaż formularz. W wyniku tego otrzymasz formularz pozwalający na 

wysłanie wiadomości e-mail do klienta, który złożył otwarte zamówienie (patrz ekran poniżej). W formula-

rzu skorzystaj z gotowego szablonu wiadomości lub wypełnij temat i treść wiadomości. Żeby potwierdzić 

wysyłkę kliknij na przycisk Wyślij 

 
Ekran 82 Formularz pozwalający na wysłanie wiadomości do zamawiającego 

Możliwość wyboru szablonu wiadomości 

wysyłanej o klienta (temat i treść zostaną 

uzupełnione automatycznie zgodnie z 

przygotowanym wcześniej szablonem, 

aczkolwiek oba pola pozostaną możliwe 

do edycji przed wysyłką). 

 

Temat wysyłanej wiadomości e-mail 

 

Treść wysyłanej wiadomości e-mail 

 

Potwierdzenie wysyłki wiadomości

Uwaga: żeby wiadomość została wysłana kliknij na przycisk Wyślij. Nawet jeśli wprowadzisz treść do powyż-

szego szablonu, a nie użyjesz tego przycisku to system nie wyśle tej wiadomości (samo zapisanie zamówie-

nia nie wystarczy). 

Wskazówka: w treści wiadomości możesz korzystać z edytora HTML i formatować tekst. Pamiętaj jednak, że 

wysyłana wiadomość powinna dobrze wyświetlić się w programie pocztowym, który obsługuje Twój klient. 

W związku z powyższym ogranicz ozdobniki i formatowania do niezbędnego minimum. 
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Na samym dole podstrony prezentującej szczegóły danego zamówienia znajdziesz tabelę Historia wiadomo-

ści. Ta tabela agreguje treść wszystkich wiadomości wysłanych do klienta w obrębie korespondencji doty-

czącej pojedynczego zamówienia. Tabela zawiera zarówno wiadomości wysyłane automatycznie przy okazji 

zmiany statusów jak i wiadomości wysyłane do klienta „indywidualnie” (przy użyciu szablonów wiadomości 

jak i tych wpisywanych ręcznie). 
Adres e-mail, na który została wysłana wiadomość 

Temat wysłanej wiadomości (temat e-maila) 

Treść wiadomości 

Data wysłania wiadomości 

 
Ekran 83 Tabela z historią wiadomości wysłaną do zamawiającego w ramach realizacji danego zamówienia 

Uwaga: Wysłanej do Klienta wiadomości nie można cofnąć, zmienić ani usunąć. 

 

Rabat. Jeśli Twój sklep obsługuje programy lojalnościowe, to w części formularza zatytułowanej Rabat 

sprawdzisz, na podstawie czego Klient otrzymał specjalne warunki zamówienia. Dla przykładu rabat mógł 

zostać naliczony na podstawie przekazanego mu kodu rabatowego (w takim wypadku zobaczysz, jaki kod 

wykorzystał i jaki rabat dzięki temu otrzymał) lub na podstawie historii jego zamówień i system nagradzając 

dotychczasową aktywność danego Klienta przyznał mu skonfigurowany przez Ciebie rabat.  

 
Ekran 84 Pojedyncze zamówienie - cz.6 

 

Wskazówka: Twój sklep jeszcze nie obsługuje żadnego programu lojalnościowego, a chciałbyś mieć możli-

wość nagradzania lojalnych klientów? A może chciałbyś rozszerzyć dotychczasowe możliwości premiowania 

swoich użytkowników? Skontaktuj się z przedstawicielem Agencji Emocni.pl. 

 

Notatki. Kolejna część formularza czyli Notatki do zamówienia pozwala Tobie na pozostawienie wewnętrz-

nych notatek / informacji związanych z realizacją wybranego zamówienia. Treść tego wpisu będzie widocz-

na tylko w CMSie (pozostanie ukryta dla zamawiającego) i każdorazowo nadpisywana przy zapisie formula-

rza. W związku z powyższym jeśli chcesz dodać nową notatkę, nie kasuj poprzedniej a dopisz kolejną infor-

mację w następnej linii. 

 
Ekran 85 Pojedyncze zamówienie - cz.7 

 

Produkty. Bezpośrednio pod formularzem zamówienia wyświetlona jest tabela Produkty. To ona zawiera 

informacje jakie produkty, w jakich ilościach i w jakich wariantach zamówił Twój klient. Realizując zamó-
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wienie koniecznie zwróć uwagę na wybrane przez klienta cechy produktów a także pozostawione informa-

cje dodatkowe.  

Produkty, które zamówił klient (patrz wskazówka 1 poniżej) 

Cena produktu brutto, która obowiązywała klienta w momencie zakupu 

Liczba sztuk zamówionego towaru 

Łączna wartość zamówionego produktu  

 
Ekran 86 Pojedyncze zamówienie - cz.8 

Możliwość usunięcia produktu z zamówienia (patrz wskazówka 2 poniżej) 

Wskazówka 1:  w powyższej tabeli w kolumnie Nazwa znajdują się szczegółowe informacje o produkcie 

(produktach), który zamówił klient. Obok samej nazwy wymienione są wszystkie cechy zamówionego towa-

ru (np. rozmiar i kolor) oraz wiadomość, z którego magazynu system zdjął wspomniany produkt. Dla wygody 

Administratora znajduje się również link „zobacz w CMSie”, który pozwala od razu przenieść się do karty 

produktu, żeby sprawdzić ewentualne szczegóły związane z prezentacją konkretnego towaru. 

Wskazówka 2:  emocni.pl.CMS umożliwia Tobie jako Administratorowi sklepu usunięcie wybranych produk-

tów z puli zamówienia. Funkcja jest przydatna zwłaszcza wtedy, gdy zamówienie nie zostaje przez klienta 

potwierdzone / opłacone. Dzięki usunięciu produktu z zamówienia masz możliwość przywrócenia go na stan 

magazynowy i tym samym wystawienia towaru do ponownej sprzedaży. (Przy próbie usunięcia produktu z 

zamówienia system każdorazowo poprosi o potwierdzenie, czy ma go przywrócić na stan magazynowy.) 

 

Formy płatności 

Za każde składane w sklepie zamówienie klient jest zobowiązany uiścić odpowiednią opłatę. Jako Admini-

strator sklepu możesz zdecydować jakie formy płatności udostępnisz zamawiającym. Dodatkowo w ramach 

narzędzia Formy płatności możesz wprowadzić dodatkowe ustawienia, które pomogą Tobie takie płatności 

obsługiwać. 

Lista zdefiniowanych form płatności. 

 

 
Ekran 87 Przykładowa lista form płatności

 

Możliwość zawężenia listy sposobów płatności 
do tych, które są obsługiwane w przypadku 
wyboru konkretnej formy dostawy. 

 

Ustawiona tu kolejność ma wpływ na kolejność 

form płatności wyświetlanych kupującemu w 

trakcie realizacji zamówienia. 
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Wskazówka: chcesz zmienić kolejność form płatności? Kliknij w ikonkę „buźki”         . Nie zwalniając 

przycisku myszki przesuń wiersz w odpowiednie miejsce i „upuść”. Zapisz zmienioną kolejność. 

 

Dodawanie / edycja formy płatności 

Nazwa płatności widoczna w CMSie i w sklepie dla Twoich klientów 

 
Ekran 88 Dodawanie nowej formy płatności 

 

Dodatkowy koszt, który system doliczy do ceny zamówie-

nia związany z realizacją tej płatności oraz wyrażenie, czy 

podana cena to cena w walucie zamówienia czy też wyra-

żona jest w % i uzależniona jest od wartości zamówienia 

Możliwość ukrycia wybranej formy płatności (formy ukry-

te będą czasowo niedostępne dla zamawiających) 

Sposoby dostawy, dla których system będzie proponował 

klientom definiowaną formę płatności. (Zaznacz przy-

najmniej jedną formę dostawy, by płatność byłą dostępna 

w sklepie.) 

 

Wskazówka 1: przy każdej z form płatności możesz określić dla jakiego sposobu dostawy ją akceptujesz. Np. 

płatność gotówką będzie dopuszczalna tylko dla tych zamówień, przy których klient wybrał odbiór osobisty. 

Wskazówka 2: wyjątek w rozbudowie dostępnych form płatności stanowią tzw. płatności elektroniczne. 

Jeśli chcesz dodać do sklepu taką formę, skontaktuj się z przedstawicielem Agencji Emocni.pl. Z uwagi na 

fakt, że podłączenie zewnętrznego systemu wymaga zaawansowanej integracji, takiej operacji każdorazowo 

dokonuje programista Emocni.pl. 

 

Formy dostawy 

Każde opłacone zamówienie jesteś zobowiązany zrealizować i dostarczyć do klienta. Żeby wyjść naprzeciw 

jego oczekiwaniom możesz określić, jakie formy dostawy akceptujesz, a każdy składający u Ciebie zamówie-

nie wybierze, która z form najbardziej mu odpowiada. Oczywiście dostawa zamówienia zawsze wiąże się z 

dodatkowymi opłatami – wysokość tych opłat również możesz określić w ramach narzędzia Formy dostawy. 

Lista zdefiniowanych form dostawy. 

 
Ekran 89 Przykładowa lista form dostawy 

Możliwość zawężenia listy sposobów dostawy 
do tych, które współpracują z konkretnymi 
formami płatności (klient najpierw wybiera 
sposób dostawy, a później formę płatności). 

Ustawiona tu kolejność ma wpływ na kolejność 

form dostawy wyświetlanych kupującemu w 

trakcie realizacji zamówienia. 



Wskazówka: chcesz zmienić kolejność form dostawy? Kliknij w ikonkę „buźki”         . Nie zwalniając 

przycisku myszki przesuń wiersz w odpowiednie miejsce i „upuść”. Zapisz zmienioną kolejność. 

 

Dodawanie / edycja formy płatności 

Możliwość wprowadzenia logo / znaku graficznego typu dostawy (np. logo firmy kurierskiej) 
Nazwa formy dostawy widoczna w CMSie i w sklepie dla Twoich klientów

 

Kraj, do którego dana dostawa 

obowiązuje we wskazanym koszcie 

(jeśli pole pozostawisz puste sys-

tem potraktuje to ustawienie 

identycznie dla wszystkich kra-

jów). 

Koszt zrealizowania dostawy do 

wybranego kraju (pole powyżej). 

Jeśli dla zamówień o wartości 

powyżej jakiejś kwoty ta forma 

dostawy ma pozostać bezpłatna 

wpisz kwotę powyżej której bę-

dziesz premiować klientów taką 

wysyłką za 0 zł. 

 
Ekran 90 Dodawanie nowej formy dostawy 

 

 

Wskaż walutę, w jakim reali-

zowane powinno być zamó-

wienie by dopuścić tę formę 

dostawy (i koszt wyrażony w 

tej samej walucie). 

Czy cena dostawy zależy od 

wagi zamówienia (szczegóły 

poniżej) 

Możliwość ukrycia wybranej 

formy dostawy (formy ukryte 

będą czasowo niedostępne dla 

zamawiających).

Przy niektórych formach dostawy (np. odbiór osobisty) nie ma potrzeby, żeby 

klient uzupełniał adres dostawy. Zaznacz, jeśli przy edytowanej formie adres 

jest konieczny. 

Sposoby płatności, które będą proponowane zamawiającemu po wyborze tej formy 

dostawy (Zaznacz przynajmniej jedną formę płatności dla każdej formy dostawy.) 

 

Szablony wiadomości 

Szablony wiadomości to predefiniowane treści e-maili, które w łatwy sposób będziesz mógł wysyłać jako 

wiadomości do Klientów z poziomu karty (formularza) zamówienia. Szczegóły omawialiśmy w rozdziale  

poświęconym pojedynczemu zamówieniu, a dokładniej w części związanej z wiadomościami do klienta, 

dlatego tutaj tylko przybliżymy podstawowe elementy każdego szablonu. 

 
Ekran 91 Przykładowa lista szablonów wiadomości 
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Tworzenie nowego szablonu wiadomości 

 
Ekran 92 Formularz dodawania / edycji szablonu wiadomości

 

Nazwa szablonu widoczna tylko w CMSie 

 

Temat wysyłanego maila 

Treść wysyłanego maila - w treści wiadomości 

możesz korzystać z edytora HTML i formatować 

tekst. Pamiętaj jednak, że wysyłana wiadomość 

powinna dobrze wyświetlić się w programie pocz-

towym, który obsługuje Twój klient. W związku z 

powyższym ogranicz ozdobniki i formatowania do 

niezbędnego minimum. 

 

Wskazówka 1:  w treści wiadomości możesz korzystać ze znaczników, czyli specjalnego ciągu znaków, w 

miejsce których system automatycznie podstawi odpowiednią wartość. Znaczniki obsługiwane przez narzę-

dzie Szablony wiadomości: 

 *NUMER_ZAMOWIENIA* - numer zamówienia 

 *NAZWA_SERWISU* - nazwa Twojego serwisu / sklepu 

Wskazówka 2: historia wysłanych do klienta wiadomości w sprawie konkretnego zamówienia dostępna jest 

na podstronie z tym zamówieniem. 

 

Statusy zamówień 

Status zamówienia pozwala w szybki sposób zorientować się na jakim etapie znajduje się realizacja zamó-

wienia. Status jest widoczny w CMSie na karcie pojedynczego zamówienia oraz w historii zamówień, która 

jest dostępna dla klientów w sklepie i w treści maili wysyłanych do klientów przy okazji zmiany statusu da-

nego zamówienia. 

Przykładowe (i rekomendowane) statusy zamówień pozwalające na sprawne zarządzanie większością skle-

pów internetowych: 

 Nowe 

 Anulowane 

 Oczekiwanie na zapłatę  

 Opłacone 

 Przyjęte do realizacji   

 Przygotowane do wysyłki   

 Wysłane   

 Zamówienie oczekuje na odbiór   

 Zakończone 
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Dodawanie / edycja statusu zamówienia. Pełna konfiguracja nowego statusu odbywa się w dwóch krokach. 

W pierwszym uzupełniasz podstawowe informacje dotyczące statusu (ekran poniżej), a następnie po zapi-

saniu otwierasz status ponownie i uzupełniasz tzw. następstwo statusów, które dokładniej opisujemy poni-

żej. 

 
Ekran 93 Tworzenie nowego statusu - krok 1 

 

Nazwa statusu widoczna w CMSie i w historii 

zamówienia dla klienta 

Kolor statusu zamówienia widoczny na liście 

zamówień. Żeby zmienić kolor kliknij w okienko 

„kolor statusu” a następnie wskaż dowolny 

kolor (więcej informacji poniżej). 

Informacja po ilu dniach system przypomni 

klientowi o zamówieniu (więcej informacji 

poniżej). 

Wiadomość wysyłana do klienta w momencie, w 

którym zamówienie otrzyma dodawany status 

(odpowiednio temat i treść wysyłanego emaila). 

W treści możesz korzystać z przygotowanych 

znaczników – patrz wskazówka poniżej. 

Kolor statusu wybierz korzystając z okienka, które wyświetli 

się pod polem koloru (ekran po prawej). W lewej jego części 

wybierz kolor, a po prawej wskaż interesujący Cię odcień. Po 

wyborze koloru tło okienka zostanie podświetlone na wybra-

ny kolor, a w treści okna pokaże się sześciocyfrowy kod za ten 

kolor w systemie odpowiedzialny.  
Ekran 94 Okienko do wyboru koloru statusu 

W każdym sklepie internetowym zdarzają się zamówienia, o których zamawiający „zapominają”. Jest to 

szczególnie uciążliwe dla Administratora, gdy klient potwierdził zamówienie, ale go nie opłacił oraz wtedy, 

gdy klient zadeklarował, że odbierze towar osobiście, a pomimo upływu dni nie zgłasza się po niego. Żeby 

oszczędzić Administratorowi konieczności ręcznego wysyłania wiadomości przypominających np. o koniecz-

ności odbioru, emocni.pl.CMS umożliwia ustawienie automatycznego przypomnienia klientowi o jego za-

mówieniu. Żeby skorzystać z takiego automatu w polu Po ilu dniach wyślij przypomnienie wpisz liczbę dni, 

która powinna minąć od ostatniej zmiany statusu, żeby wiadomość wysłać powtórnie. 

Przykład: (przyjmujemy, że w przypadku odbioru osobistego klient powinien odebrać 

towar w ciągu 3 dni) jeśli w przykładowym zamówieniu 1ego grudnia ustawisz status 

„gotowe do odbioru” i nie zmienisz go w ciągu najbliższych 3 dni na inny (np. „zakończo-

ne”),  to najpóźniej 5ego grudnia system wyśle do klienta przypomnienie, że zamówienie 

ciągle na niego czeka. 
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Wskazówka:  w treści wiadomości przypisanej do konkretnego statusu możesz korzystać ze znaczników, 

czyli specjalnego ciągu znaków, w miejsce których system automatycznie podstawi odpowiednią wartość. 

Znaczniki obsługiwane przez narzędzie Statusy zamówień: 

 *ZAMOWIENIE_NUMER* - oznaczający numer zamówienia  

 *ZAMOWIENIE_DATA_ZLOZENIA* - oznaczający datę złożenia zamówienia w formacie RRRR-MM-DD 

 *ZAMOWIENIE_STATUS* - oznaczający aktualny status zamówienia  

 *ZAMOWIENIE_KLIENT* - oznaczający imię i nazwisko klienta, który składał zamówienie 

 *ZAMOWIENIE_NR_PRZESYLKI* - oznaczający numer przesyłki wysłanej z zamówieniem do klienta 

 

Następstwo statusów. Obsługa każdego zamówienia ma swój „porządek”. Zazwyczaj najpierw klient składa 

zamówienie, potem je opłata, następnie Administrator kompletuje produkty, przygotowuje wszystko do 

wysyłki, wysyła i w końcu zamyka zamówienie. Ze względu na bezpieczeństwo operacji i żeby uniknąć przy-

padkowego „cofnięcia” zamówienia np. ze statusu „wysłane” na „nowe” albo „anulowane” emocni.pl.CMS 

pozwala na skonfigurowanie tzw. następstwa statusów czyli innymi słowy określenie, które ze statusów 

mogą nastąpić po tym wybranym.  

 
Ekran 95 Następstwo statusów – tworzenie / edycja statusu – krok 2 

 

Uwaga:  w narzędziu Zamówienia możesz zmieniać statusy konkretnych zamówień (zmiana statusu polega 

na wyborze z listy kolejnego statusu, na który chcesz zamówienie „przestawić”).  Ustawiając tam następny 

status będziesz miał dostępne tylko te, które tutaj oznaczysz, jako dozwolone. 
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Programy lojalnościowe 
 

Programy lojalnościowe to narzędzie, które pozwoli Tobie nagradzać klientów rabatami i specjalnymi  

przywilejami za dotychczas dokonane zakupy. Pomoże Ci również prowadzić akcje promocyjne, pozyskiwać 

nowych odbiorców i użytkowników. Emocni.pl.CMS proponuje kilka programów lojalnościowych, z czego 

każdy z nich może funkcjonować oddzielnie lub programy mogą ze sobą współpracować według ustalonych 

przez Ciebie zasad. 

W pełni rozbudowane Programy lojalnościowe składają się z narzędzi poświęconych każdemu programowi 

oddzielnie i zakładki Ustawienia, która pozwoli Tobie skonfigurować zasady współpracy między nimi. 

 

Kody rabatowe 

Kody rabatowe to narzędzie, które pozwala na generowanie i udostępnianie Twoim klientom kodów raba-

towych. Jeśli przy składaniu zamówienia użytkownik obok swoich danych wpisze aktualny kod otrzyma od-

powiednią zniżkę. Wysokość zniżki i warunki, które musi spełnić zamawiający, by ją otrzymać określasz w 

trakcie generowania kodów. 

 

 

Narzędzie Kody rabatowe składa  się z dwóch części. Pierwsza z nich 

to generator kodów rabatowych, druga daje możliwość 

podejrzenia już wygenerowanych kodów i historii ich użycia. 

Generowanie kodów rabatowych. Zanim system wygeneruje kody rabatowe określ warunki, dla jakich 

kod będzie miał zastosowanie.  

Wybierz, czy generowany kod będzie rabatem wartościowym (np. 100 zł) czy rabatem procentowym (np. 5%) – rabat procentowy 

obejmuje wartość całego zamówienia bez kosztów wysyłki. 

 
Ekran 96 Generowanie kodów rabatowych 

Określ wartość rabatu 

Określ w jakim terminie kod będzie obowią-

zywał (jeśli chcesz by rabat obowiązywał 

bezterminowo w polu od ustaw datę bieżącą, 

w polu do odległą datę, np. 2020-12-31). 

Jaką wartość powinno mieć zamówienie, by 

system przyjął dla niego generowany kod? 

Ile kodów rabatowych chcesz wygenerować? 

Jeśli chcesz generowany kod przyznać 

wyłącznie określonym użytkownikom uzupeł-

nij to pole. 

Dodatkowe ustawienie dla tych sklepów, 

które obsługują zamówienia w różnych walu-

tach. 

Jeśli Twój sklep obsługuje Multistore, wybierz, 

w którym sklepie można skorzystać z genero-

wanego kodu. 

Czy kod rabatowy może być wykorzystywany również wtedy, gdy zamawiającemu przysługują dodatkowe obniżki? 



Instrukcja obsługi emocni.pl.CMS 
 

78 
 

Wskazówka 1: po kliknięciu w przycisk Wygeneruj kody system przygotuje żądaną liczbę kodów. Znajdziesz 

je na liście w drugiej części narzędzia. 

Wskazówka 2: wygenerowane kody możesz przekazać klientowi np. przy okazji zakupów w tradycyjnym 

sklepie, drogą mailową, w formie bonów upominkowych lub jako dodatek do pierwszego zamówienia. 

Wskazówka 3: generując kody rabatowe możesz określić, jaka powinna być wartość zamówienia (bez 

kosztów przesyłki), by kod mógł zostać przy nim wykorzystany. Jeśli chcesz, by zamówienie przekroczyło 

wartość np. 100 zł w pole „minimalna wartość zamówienia” wpisz 100.01. Jeśli chcesz, by zamówienie nie 

przekroczyło wartości 200 zł w pole „maksymalna wartość zamówienia wpisz 200.00. Jeśli nie chcesz 

ustawiać żadnych przedziałów określających wartość rabatu w obu polach pozostaw 0. 

Wskazówka 4:  chcesz wygenerować kilka kodów o różnych wartościach / ustawieniach? Wygeneruj jeden  

z nich, następnie zmień ustawienia formularza i wygeneruj kolejny. 

 

Lista wygenerowanych kodów rabatowych 

Kod rabatowy, który należy przekazać klientowi 

Wartość kodu rabatowego 

Termin ważności kodu 

Imię i nazwisko użytkownika, któremu ten kod przysługuje (jeśli pole jest 

puste oznacza to, e rabatu może skorzystać każdy) 

 
Ekran 97 Przykładowa lista kodów rabatowych 

Wartość zamówienia, dla którego kod może być wykorzystany 

Czy kod został już wykorzystany? Czerwony napis bz oznacza, że zamó-

wienie, którego kod dotyczył zostało usunięte. Numer obok słowa TAK 

oznacza numer zamówienia, przy okazji którego kod został wykorzystany. 

W którym sklepie kod obowiązuje (informacja ważna tylko dla 

tych Administratorów, którzy korzystają z modułu Multistore). 

Możliwość usunięcia z listy wszystkich przeterminowanych i wykorzystanych kodów rabatowych (system usunie je automatycznie, 

nie trzeba ręcznie zaznaczać w ostatniej kolumnie) 

 

Wskazówka 1:  dodatkowa informacja o wykorzystaniu danego kodu rabatowego znajduje się w narzędziu 

Zamówienia przy konkretnym zamówieniu w ramach realizacji którego zamawiający wpisał dany kod. 

Wskazówka 2: jedynym sposobem na użycie kodu jest wpisanie jego treści w odpowiednim okienku 

w trakcie realizacji zamówienia. Administrator w CMSie do złożonego już zamówienia nie może dodać / 

usunąć kodu i przyznanego w jego ramach rabatu. 
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Rabaty kumulacyjne 

Rabaty kumulacyjne to program lojalnościowy, który pozwala na nagradzanie lojalnych klientów. System 

nalicza wskazane przez Ciebie rabaty tym zamawiającym, których łączna kwota zrealizowanych wcześniej 

zamówień mieści się w zadanych „widełkach”. Innymi słowy w programie Rabaty kumulacyjne możesz 

ustawić na przykład 3% rabat dla klientów, którzy wydali w Twoim sklepie do tej pory minimum 1.000 zł, 

rabat 5% dla tych, którzy  dokonali zamówień na łączną kwotę 5.000 zł itd. 

 

 
Ekran 98 Przykładowa lista rabatów kumulacyjnych 

 

Żeby określić, którzy klienci będą mogli korzystać z rabatów kumulacyjnych wskaż łączną wartość ich 

dotychczasowych zamówień (pola cena od i cena do) oraz wartość upustu, jaką otrzymają. 

Przykład: żeby skonfigurować 3% rabat dla klientów, którzy do tej pory złożyli zamówie-

nia na łączną kwotę powyżej 1.000 zł uzupełnij formularz według wytycznych: „cena od” 

1.000, „upust” 3. Jeśli chcesz skonfigurować 3% rabat dla tych klientów, którzy do tej  

pory wydali łącznie od 1.000 zł do 5.000 zł, dodatkowo w pole „cena do” wpisz wartość 

5.000. 

 
Ekran 99 Definiowanie nowego przedziału dla rabatów kumulacyjnych 

 

Ustawienia programów lojalnościowych 

W jednym sklepie internetowym równocześnie może funkcjonować kilka różnych programów lojalnościo-

wych. Bardzo szybko dojdzie więc do sytuacji, w której klient, któremu np. przysługuje 5% rabatu z progra-

mu Rabaty kumulacyjne otrzyma kod rabatowy na kolejne 5%. Jak powinien zachować się system? Przyznać 

takiemu klientowi rabat w wysokości wspomnianych 5%, czy może zsumować te wartości i obniżyć wartość 

zamówienia o 10%? Emocni.pl.CMS udostępnia konfigurację zależności między programami Administrato-
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rowi sklepu. To Ty definiując kolejne programy (czy generując kody) możesz określić, które z nich wzajemnie 

się wykluczają, a które powodują sumowanie bonifikaty. 

 

W narzędziu Ustawienia rabatów (zazwyczaj pierwsza zakładka w narzędziu Programy lojalnościowe) dla 

każdego z programów dostępnych w Twoim sklepie dostępny jest formularz przedstawiony na poniższym 

ekranie. 

 
Ekran 100 Przykładowa konfiguracja jednego z programów lojalnościowych 

 

 

 

Zaznacz, jeśli edytowany program ma współpra-

cować (sumować) się z profitami płynącymi z 

wymienionych tu programów. Jeśli pole pozo-

stawisz puste system priorytetowo potraktuje 

rabat korzystniejszy dla użytkownika, ale nie 

będzie ich sumował. (Emocni.pl.CMS umożliwia 

oddzielne konfiguracje dla każdego ze sklepów 

funkcjonujących w ramach Multistore’a.) 

 

Jeśli korzystasz z modułu Multistore zaznacz, w 

którym ze sklepów program będzie dostępny. 

 

Wskazówka 1: kolejne programy lojalnościowe w Twoim sklepie może uruchamiać jedynie pracownik 

Agencji. Jeśli chcesz zyskać narzędzie, dzięki któremu będziesz mógł nagradzać swoich klientów, skontaktuj 

się z przedstawicielem Emocni.pl. 

Wskazówka 2: jeśli chcesz wyłączyć wybrany program lojalnościowy, w powyższym formularu odznacz pole 

z nazwą sklepu w części „dla jakich sklepów program jest dostępny”. 
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Wyszukiwarka i synonimy 

Wyszukiwarka jest narzędziem dostępnym z poziomu serwisu / sklepu internetowego i korzystają z niego 

głównie użytkownicy Twojego serwisu. Nie mniej w ramach emocni.pl.CMS udostępnione zostały dla Ciebie 

trzy narzędzia związane z wyszukiwarką. 

 

Wyszukiwanie w treści plików 

Jeśli w ramach Twojego serwisu zainstalowana jest wyszukiwarka, która w swoich wynikach pokazuje rów-

nież wyniki w postaci plików dodanych do serwisu (głównie plików w formatach pdf i doc), to w części Ad-

ministracja wyświetlają się dwie dodatkowe zakładki : 

 Pliki w kolejce do przetworzenia  - system dbając o optymalność pliki dla wyszukiwarki przetwarza 

partiami, jeśli dodasz do CMSa wiele pików równocześnie pliki będą „tłumaczone na język wyszuki-

warki” po kolei, tu sprawdzisz, które z nich jeszcze czekają na przetworzenie. 

 Przekonwertowane pliki - w tej części serwisu sprawdzisz listę plików, która dla tej wyszukiwarki 

jest dostępna. 

 

Synonimy 

Jeśli w ramach Twojego serwisu zainstalowana jest zaawansowana wyszukiwarka, która ma włączoną opcję 

synonimów w lewym menu zobaczysz narzędzie Synonimy. To w nim możesz definiować słownik swoich 

synonimów. Jeśli dla słowa „raport” zdefiniujesz synonim „podsumowanie”, to każdorazowo gdy użytkow-

nik wpisze w okno wyszukiwarki słowo „raport” w wynikach otrzyma nie tylko materiały zawierające słowo 

„raport”, ale również materiały zawierające słowo „podsumowanie”. 

Wskazówka: dla jednego słowa możesz definiować dowolnie wiele synonimów. 
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Dane tabelaryczne 

Niektóre informacje (np. dane finansowe) prezentowane na stronie najlepiej umieścić w tabelach. Standar-

dowe rozwiązanie czyli publikacja tabeli przez edytor HTML wymaga od Administratora serwisu dużej ilości 

czasu i zaawansowanej znajomości kodu HTML. Emocni.pl.CMS udostępnia Tobie bardzo intuicyjne narzę-

dzie Dane tabelaryczne, które w łatwy sposób pozwoli nie tylko na wprowadzenie danych do tabeli i wy-

świetlenie ich w dowolnym artykule publikowanym na stronie, ale również da możliwość udostępnienia 

użytkownikom wybranych interakcji. 

Moduł Dane tabelaryczne składa się z trzech części. Dwie z nich dostępne są w lewym menu w części Dane 

tabelaryczne, a trzecia część, niewidoczna jako oddzielne narzędzie, służy do wyświetlania tabel w treści 

artykułów. 

 

Lista tabel – zbiór wszystkich tabel zdefiniowanych w serwisie. 

Szablony – narzędzie do definiowanie parametrów pozwalających na 

poprawne wyświetlenie tabeli w serwisie. 

 

Zarządzanie tabelami 

W ramach zarządzania tabelami emocni.pl.CMS udostępnia Tobie możliwość tworzenia tabel, ich edycję, 

usuwanie oraz tworzenie tzw. szablonów czyli predefiniowanych ustawień szerokości i wysokości poszcze-

gólnych komórek tabeli (ważne szczególnie wtedy gdy chcesz opublikować tabelę o nietypowym formacie). 

Uwaga: wszystkie dane wprowadzane do tabeli należy importować przez plik xls. Nie ma możliwości ręcznej 

edycji tych danych bezpośrednio w CMSie. 

Wskazówka: nie masz dostępu do oryginalnego pliku, z którego dane były importowane do tabeli? Otwórz 

artykuł, w którym tabela jest wyświetlana zapisz ją do pliku xls. Tam zaktualizuj wybrane dane i ponownie 

zaimportuj w CMSie tabelę. 

 

Lista tabel 

ID tabeli, liczba nadawana automatycznie i konieczna do prawidłowego wyświetlenia tabeli w treści artykułu 

 Żeby system pomógł Tobie wyszukać konkretną tabelę wpisz fragment jej nazwy lub opisu  

 
Ekran 101 Przykładowa lista tabel 
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Uwaga: usunięcie tabeli z listy tabel spowoduje skasowanie tabel we wszystkich artykułach, w których była 

do tej pory publikowana. Operacji usuwania nie można cofnąć. 

 

Dodawanie nowej tabeli 

Wszystkie dane wprowadzane do tabeli należy importować przez plik xls. Nie ma możliwości ręcznej edycji 

tych danych bezpośrednio w CMSie. 

Tutaj dodaj plik xls, który chcesz zaimportować. 

Nazwa tabeli 

Szablon graficzny definiowanej tabeli 

Data dodania (widoczna tylko w CMSie) 

ID tabeli, liczba nadawana automatycznie i konieczna do 

prawidłowego wyświetlenia tabeli w treści artykułu 

 
Ekran 102 Dodawanie nowej tabeli 

 

Zaznacz, jeśli chcesz umożliwić użytkownikom ukrywanie 
wybranych przez nich kolumn i wierszy tabeli 

Zaznacz, jeśli chcesz umożliwić użytkownikom przesuwa-

nie wierszy i kolumn w obrębie jednej tabeli 
 

Zaznacz, jeśli chcesz by tabela była dołączana razem z 

artykułem, w którym jest publikowana do tzw. Jednego 

PDFa (więcej we wskazówkach poniżej) 
 

Kliknij na zaznaczony kwadrat i z managera plików wy-

bierz plik pdf, który zawiera predefiniowaną tabelę (wię-

cej we wskazówkach poniżej) 

 

Legenda, która wyświetli się bezpośrednio pod tabelą. 

Opis tabeli – zazwyczaj wyświetlany tylko w CMSie i nie-

widoczny dla użytkowników na stronie www 

 

 

Zapisz wprowadzone zmiany (dopiero wtedy dane z pliku 

xls zostaną zaimportowane). 

Formatuj liczby to funkcjonalność, która wyświetla liczby ze spacjami pomiędzy 

cyfrą setek i cyfrą tysięcy 

Jeśli pierwsza kolumna  w przygotowanej tabeli w pliku xls zawiera tzw. nagłówki (tytuły) tego co 

się znajduje w danej kolumnie zaznacz to pole (operacja konieczna do poprawnego importu) 

Jeśli pierwszy wiersz w przygotowanej tabeli w pliku xls zawiera tzw. nagłówki (tytuły) tego co 

się znajduje w danym wierszu zaznacz to pole (operacja konieczna do poprawnego importu) 

 

Wskazówka 1: pamiętaj, że żeby wyświetlić tabelę w określonym miejscu serwisu po dodaniu tabeli powi-

nieneś wywołać ją w artykule, przy którym chcesz ją zaprezentować. Szczegóły przeczytasz w poniższej czę-

ści instrukcji zatytułowanej Wyświetlenie tabeli w treści artykułu. 
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Wskazówka 2: jeśli edytujesz istniejącą już tabelę i w polu Plik załączysz plik poprzednio zaimportowane 

dane zostaną nadpisane. 

Wskazówka 3: jeśli w polu Plik dodasz plik, który ma więcej niż jeden arkusz automatycznie system zaim-

portuje dane ze wszystkich arkuszy, przy czym każdy z nich potraktuje jako oddzielną tabelę. 

Wskazówka 4: importując dane z pliku xls system importuje również style i formaty komórek (np. pogru-

biona czcionka lub znak zł za wartością liczbową). 

Wskazówka 5: jeśli w Twoim serwisie zainstalowany jest moduł Jeden PDF, który pozwala użytkownikom 

generować plik PDF z wybranymi materiałami ze strony i chcesz, by do artykułu, w którym dana tabela wy-

stępuje automatycznie została dodana ta tabela zaznacz pole Dodaj do pdfa i dodaj plik pdf, w którym jest  

tabela (w pliku nie powinno znajdować się nic innego jak tylko ta tabela). System dołączy wskazany plik jako 

załącznik do wygenerowanego pdfa. 

Wskazówka 6: dane wprowadzane przez narzędzie Dane tabelaryczne wykorzystywane są przy okazji gene-

rowania wykresów (moduł Wykresy interaktywne). 

 

Szablony 

Podnarzędzie Szablony pozwala na przygotowanie predefiniowanie ustawień szerokości poszczególnych 

elementów tabeli. Funkcjonalność przydatna jest szczególnie wtedy, gdy chcesz opublikować tabelę w nie-

typowym rozmiarze. Szablony zazwyczaj definiują pracownicy Agencji Emocni.pl. 

Szerokość całej tabeli wyrażona w pikselach  

Nazwa szablonu wyświetlana tylko w CMSie 

 
Ekran 103 Definiowanie nowego szablonu tabel 

 

 
 

Szerokość kolumny nagłówkowej 
 

Szerokość pojedynczej komórki 

 

Nazwa klasy odpowiedzialnej za wygląd tabeli (klasa pochodzi z 

pliku css, rekomendowane pozostawienie tego pola do edycji 

pracownikom agencji Emocni.pl) 

 

 

Wyświetlenie tabeli w treści artykułu 

Wyświetlenie tabeli (łącznie z legendą) ogranicza się do wpisania w treści artykułu znacznika o treści 

*TABELA_ID*, gdzie w miejsce ID należy podstawić numer ID tabeli, którą chcesz wyświetlić. 

Przykład: Żeby wyświetlić tabelę z bilansem rocznym z ekranu opisanego jako przykła-

dowa lista tabel w artykule o tytule Dane finansowe otwórz Artykuły, tam otwórz artykuł 

o tytule Dane finansowe i w miejscu, w którym tabela ma być widoczna wpisz 
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*TABELA_181* (koniecznie używając znaków * na początku i na końcu znacznika). Zapisz 

wprowadzone zmiany. 

Wskazówka:  jeśli Twój serwis obsługuje więcej niż jedną wersję językową tabelę należy podpiąć dla każdej 

wersji językowej oddzielnie.  
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Wykresy interaktywne 

Dzięki Wykresom interaktywnym  wszystkie dane liczbowe możesz przedstawić w formie wykresów. Gene-

rowanie wykresów sprowadza się do uzupełnienia prostego formularza i wyświetlenia wykresu 

w dowolnym artykule na stronie www. 

Moduł Wykresy interaktywne podobnie jak Dane tabelaryczne składa się z trzech części. Dwie z nich 

dostępne są w lewym menu w części Wykresy interaktywne, a trzecia część, niewidoczna jako oddzielne 

narzędzie, służy do wyświetlania wykresów w treści artykułów. 

 

Lista wykresów  – zbiór wszystkich wykresów zdefiniowanych 

w serwisie. Szablony – narzędzie do definiowanie parametrów 

pozwalających na poprawne wyświetlenie wykresu w serwisie. 

Zarządzanie wykresami 

W ramach zarządzania wykresami emocni.pl.CMS udostępnia Tobie możliwość definiowania wykresów, ich 

edycję, usuwanie oraz tworzenie tzw. szablonów czyli predefiniowanych ustawień szerokości i wysokości 

poszczególnych elementów wykresów (ważne szczególnie wtedy gdy chcesz opublikować tabelę o nietypo-

wym formacie). 

Uwaga: wszystkie dane na podstawie których generowany jet wykres pochodzi z tabeli przygotowanej w 

module Dane tabelaryczne. Nie ma możliwości ręcznej edycji tych danych bezpośrednio przy wykresie. 

Wskazówka: żeby stworzyć wykres powinieneś najpierw w narzędziu Dane tabelaryczne przygotować od-

powiednią tabelę. Jest to konieczne ze względu na konstrukcję modułów w systemie. 

 

Lista wykresów 
 ID tabeli, liczba nadawana automatycznie i konieczna do prawidłowego wyświetlenia tabeli w treści artyku-

łu 

 Żeby system pomógł Tobie wyszukać konkretny wykres wpisz fragment jego nazwy lub opisu  

 
Ekran 104 Przykładowa lista wykresów 

Uwaga: usunięcie wykresu z listy wykresów spowoduje skasowanie wykresu ze wszystkich artykułów, w 

których był do tej pory publikowany. Operacji usuwania nie można cofnąć. 
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Generowanie nowego wykresu 

 

Nazwa wykresu 

Data dodania (widoczna tylko w CMSie) 

ID wykresu, liczba nadawana automatycznie i konieczna do 

prawidłowego wyświetlenia wykresu w treści artykułu 

Opis wykresu – zazwyczaj wyświetlany tylko w CMSie i 

niewidoczny dla użytkowników na stronie www 

 
Ekran 105 Dodawanie nowego wykresu - cz. 1 

 

Zaznacz, jeśli chcesz by wykres był dołączany razem z artykułem, w którym jest 

publikowana do tzw. Jednego PDFa (więcej we wskazówkach poniżej) 

Wskaż na jakie inne typy wykresów użytkownik będzie mógł przełączyć ten wykres. 

Wybierz podstawowy typ wykresu (słupkowy / kołowy czy liniowy) 

 

Wybierz szablon graficzny definiowanego wykresu 

Zaznacz, jeśli chcesz udostępnić użytkownikom transpozycję danych 

Zaznacz, jeśli pod wykresem chcesz opublikować tabelę z danymi na 

podstawie których wykres został wygenerowany 

Zaznacz, jeśli chcesz udostępnić użytkownikom możliwość 

włączania / wyłączania wartości na wykresie 

 
Ekran 106 Dodawanie nowego wykresu - cz. 2 

Wskaż tabelę, z której dane wykres będzie pobierał 

 

Wskazówka: żeby zaktualizować dane prezentowane na wykresie zaktualizuj dane w tabeli, z którą współ-

pracuje ten wykres. 



 
Ekran 107 Dodawanie nowego wykresu - cz. 3 

 

 

Kliknij na zaznaczony kwadrat 

i z managera plików wybierz plik pdf, 

który zawiera predefiniowaną tabelę 

(więcej we wskazówkach poniżej) 

 

Możliwość zmiany kolorów elemen-

tów z wykresów (wpisz numery 

kolorów poprzedzone znakiem #) 

Legenda, która wyświetli się bezpo-

średnio pod wykresem. 

Wskazówka 1: pamiętaj, że żeby wyświetlić wykres w określonym miejscu serwisu po dodaniu wykresu 

powinieneś wywołać go w artykule, przy którym chcesz go zaprezentować. Szczegóły przeczytasz w poniż-

szej części instrukcji zatytułowanej Wyświetlenie wykresu w treści artykułu. 

Wskazówka 2: jeśli edytujesz istniejący już wykres i w części Źródło danych – tabele wskażesz inną niż do tej 

pory tabelę dane nadpiszą dotychczasowy wykres. 

Wskazówka 3: jeśli w Twoim serwisie zainstalowany jest moduł Jeden PDF, który pozwala użytkownikom 

generować plik PDF z wybranymi materiałami ze strony i chcesz, by do artykułu, w którym dany wykres 

występuje automatycznie został on dodany zaznacz pole Dodaj do pdfa i dodaj plik pdf, w którym jest  wy-

kres (w pliku nie powinno znajdować się nic innego jak tylko ten wykres). System dołączy wskazany plik jako 

załącznik do wygenerowanego pdfa. 

 

Szablony 

Podnarzędzie Szablony pozwala na przygotowanie predefiniowanie ustawień szerokości poszczególnych 

elementów wykresu. Funkcjonalność przydatna jest szczególnie wtedy, gdy chcesz opublikować wykres w 

nietypowym rozmiarze. Szablony zazwyczaj definiują pracownicy Agencji Emocni.pl. 

Szerokość całego wykresu wyrażona w pikselach  

Nazwa szablonu wyświetlana tylko w CMSie 

 
Ekran 108 Definiowanie nowego szablonu wykresów 

 

Szerokość etykiety 

Szerokość komórki 
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Wyświetlenie wykresu w treści artykułu 

Wyświetlenie wykresu (łącznie z legendą i ewentualną tabelą) ogranicza się do wpisania w treści artykułu 

znacznika o treści *WYKRES_ID*, gdzie w miejsce ID należy podstawić numer ID wykresu, który chcesz wy-

świetlić. 

Przykład: Żeby w artykule wyświetlić wykres o id 15 wpisz w treści tego artykułu znacz-

nik *WYKRES_15* i zapisz zmiany. 

 

Wskazówka:  jeśli Twój serwis obsługuje więcej niż jedną wersję językową wykres należy podpiąć dla każdej 

wersji językowej oddzielnie.  
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Jeden PDF 

Moduł Jeden PDF pozwala Twoim użytkownikom na generowanie dokumentu PDF złożonego z treści 

wybranych przez nich na Twojej stronie. Jeden PDF nie ma jako takich podnarzędzi i dlatego jest niewidocz-

ny w lewym menu w CMSie. Nie mniej żebyś miał kontrolę nad tym, które treści Twoi użytkownicy ze strony 

mogą pobierać w częściach Menu, Artykuły, Dane tabelaryczne i Wykresy pojawiają się pola, które 

pozwalają Tobie decydować czy dany materiał będzie widoczny dla modułu Jeden PDF. 

Wskazówka:  wszystkie generowane przez Twoich użytkowników pliki dostępne są w managerze plików w 

folderze PDF. Tam możesz sprawdzić, jakie treści użytkownicy najchętniej do swoich plików dodają. 

Uwaga: do generowania plików PDF system wykorzystuje treści wklejone w okienko „treść mobilna”. Przy 

generowaniu plików PDF system pomija wszystkie zdjęcia i inne pliki dodawane do artykułów. 

 

Publikacja treści ze strony dla modułu Jeden PDF 

Jeśli w Twoim serwisie jest zainstalowany moduł Jeden PDF, formularz edycji kategorii artykułów został 

wzbogacony o część zgodną z poniższym ekranem. Oznaczając na niej odpowiednie pola możesz decydo-

wać, czy materiały z tej kategorii będą widoczne dla jednego PDFa. 

 
Ekran 109 Konfiguracja kategorii artykułów dla modułu Jeden PDF 

Zaznacz, jeśli artykuły z tej kategorii mają być do-

myślnie widoczne dla jednego PDFa. 

 

Zaznacz,  jeśli artykuły z tej kategorii mają być do-

datkowo pogrupowane na lata (opcja szczególnie 

przydatna wówczas, gdy kategoria obejmuje regu-

larnie dodawane aktualności / wydarzenia  / raporty 

itp.). 

 

Jeśli chcesz, by przed artykułami z tej kategorii do 

pliku została dodana specjalna karta (tzw. przekład-

ka) wskaż tutaj odpowiedni plik (w formacie PDF). 

Kliknij na zaznaczony kwadrat i w managerze pli-

ków, który wyświetli się poniżej kliknij w ikonkę 

pliku, który chcesz dodać. 

 

Wskazówka 1:  to że materiał jest widoczny dla Jednego PDFa oznacza, że użytkownik może dodać ten ma-

teriał do generowanego pliku. 

Wskazówka 2:  do jednej kategorii artykułów możesz dodać tylko jeden plik PDF, jeśli jednak  chcesz dodać 

kilka stron dodaj tu plik pdf złożony z kilku stron. 

 

Jeśli w Twoim serwisie jest zainstalowany moduł Jeden PDF, formularz edycji artykułu został wzbogacony o 

część zgodną z poniższym ekranem. Oznaczając na niej odpowiednie pola możesz decydować, czy artykuł 

będzie widoczny dla jednego PDFa. 



 
Ekran 110 Konfiguracja artykułu dla modułu Jeden PDF 

 

 

Zaznacz, jeśli ten artykuł ma być widoczny dla jednego PDFa. 

 

Zaznacz,  jeśli artykuł ma być dodawany do każdego pliku PDF 

generowanego przy pomocy modułu Jeden PDF w Twoim serwi-

sie. 

 

Jeśli chcesz, by do tego artykułu w pliku PDF została zawsze do-

dana dodatkowa treść wskaż tutaj odpowiedni plik (w formacie 

PDF). Kliknij na zaznaczony kwadrat i w managerze plików, który 

wyświetli się poniżej kliknij w ikonkę pliku, który chcesz dodać. 

 

Jeśli w Twoim serwisie jest zainstalowany moduł Jeden PDF, formularz edycji tabeli / wykresu odpowiednio 

został wzbogacony o część zgodną z poniższym ekranem. Oznaczając na niej odpowiednie pola możesz de-

cydować, czy tabela / wykres będą widoczne dla jednego PDFa. 

 

 
Ekran 111 Konfiguracja tabeli / wykresu dla modułu Jeden PDF 

Zaznacz, jeśli ten wykres / tabela ma być widoczny dla 

jednego PDFa. 

 

Wskaż przygotowany wcześniej plik, który zawiera tabelę 

lub wykres. Plik w formacie PDF zostanie dołączony do 

generowanego dokumentu. Kliknij na zaznaczony kwadrat i 

w managerze plików, który wyświetli się poniżej kliknij w 

ikonkę pliku, który chcesz dodać. 
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FAQ czyli najczęściej zadawane pytania 
 

O czy warto pamiętać przed rozpoczęciem pracy z systemem CMS? 

Po odbiorze serwisu od agencji Emocni.pl a przed jego oficjalnym uruchomieniem zadbaj o następujące 

rzeczy: 

 Zmień login i hasło Administratora systemu CMS 

 W części Administracja / Konfiguracja zmień adresy pracowników Agencji na swoje adresy mailowe 

– to na nie będą przychodziły powiadomienia m.in. z formularza kontaktowego. 

 

Nie mogę się zalogować, nazwa użytkownika lub hasło są niepoprawne. 

Zarówno w loginie jak i w haśle duże znaczenie ma wielkość wpisywanych liter oraz zawarte w nich znaki 

(np. kropka lub przecinek). Przepisuj login i hasło bardzo dokładnie. Jeśli logowanie nie po-wiodło się 

sprawdź, czy nie masz włączonego na klawiaturze komputera klawisza Caps Lock. 

Jeśli jesteś pewien, że wpisywane przez Ciebie dane są poprawne, skontaktuj się z Administratorem serwi-

su, a jeśli to Ty jesteś Administratorem, skontaktuj się ze swoim opiekunem w Agencji Emocni.pl. 

 

W jaki sposób mogę określić z jakich modułów zbudowany jest mój serwis / sklep internetowy? 

W CMSie po lewej stronie dostępne jest menu, które pozwala Tobie na korzystanie z poszczególnych narzę-

dzi. Nazwy poszczególnych pozycji w Menu to moduły (narzędzia), z których korzysta Twój serwis. 

 

Gdzie szukać treści podstrony, którą chcę edytować? 

Odpowiedz najpierw na pytanie co chcesz zmienić? Czy jest to treść opisująca produkt? Szukaj go w narzę-

dziu PRODUKTY. Czy jest to strona tekstowa dostępna z głównego menu serwisu? Szukaj ją w ARTYKUŁACH. 

Czy jest to komunikat systemu? Szukaj go w ADMINISTRACJA / JĘZYKI. 

 

Jak otworzyć angielską wersję artykułu / produktu / galerii? 

Otwórz polską wersję elementu, którego angielskiego obiektu szukasz i skorzystaj z ikonek  dostęp-

nych w prawym górnym rogu ekranu. Jeśli u Ciebie nie ma takiego przełącznika, to oznacza że Twoja strona 

obsługuje tylko jedną wersję językową. Chcesz ją rozbudować? Złóż zamówienie w Agencji Emocni.pl. 

 

Wprowadziłem treść do artykułu i wygląd strony „się rozsypał”. Co się stało? 

Upewnij się, czy tekst który wkleiłeś jest pozbawiony dodatkowych znaczników np.  edytora tekstu Word. 

Do edytora HTML można przeklejać treści wyłącznie ze zwykłego notatnika lub korzystając z ikonki Worda 
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. Tylko w ten sposób system usunie z tekstu domyślne formatowanie z Worda i przygotuje go do po-

prawnego wyświetlania w przeglądarce. 

 

Czy wprowadzając treści do CMSa mogę przeklejać je z Worda? 

Dobrym zwyczajem jest przeklejanie treści wyłącznie z Notatnika. Jeśli z jakichkolwiek powodów chcesz 

korzystać wyłącznie z Worda, pamiętaj by przed wklejeniem treści do edytora skorzystać z funkcji dostępnej 

pod ikonką:  (do pól, które nie mają edytora tekst z Worda możesz wkleić bezpośrednio). 

 

W instrukcji omawianych jest znacznie więcej funkcjonalności systemu CMS aniżeli posiada system zain-

stalowany dla mojej strony internetowej. 

Instrukcja porusza tematy dostępne w pełnej wersji systemu. Dla Twojej strony agencja Emocni.pl zainsta-

lowała te komponenty, które były potrzebne do jej obsługi oraz te, które były wymienione w zamówieniu 

na podstawie którego strona była projektowana. Jeśli w trakcie lektury instrukcji trafiłeś na funkcjonalności, 

które byłyby przydatne w Twojej pracy skontaktuj się z przedstawicielem Agencji i zgłoś zamówienie rozbu-

dowy swojej strony i systemu CMS. 

 

Od czego zacząć pracę z Katalogiem produktów? 

Warto, żebyś zwrócił uwagę, że produkty w katalogu opisywane są różnymi wartościami, które definiuje się 

w CMSie w różnych miejscach. Żeby Twoja praca była komfortowa zadbaj najpierw o dodanie wszystkich 

cech i parametrów, potem magazynów, następnie określ kategorie w swoim drzewie i dopiero jak to będzie 

gotowe przystąp do prac związanych z opisywaniem produktów. 

 

Czy emocni.pl.CMS pozwala na import istniejącej już bazy produktów? 

Tak, CMS pozwala na taki import. Żebyś mógł korzystać z takiej funkcjonalności skontaktuj się z przedstawi-

cielem Agencji Emocni.pl. 

 

Jak dodać do produktu galerie zależne od kolorów produktu wyświetlanego na stronie? 

Skorzystaj z tzw. galerii cech dostępnych w formularzu edycji produktu. Szczegóły funkcjonowania takich 

galerii opisaliśmy w części poświęconej Katalogowi produktów, a tam w Dodawaniu / edycji produktów. 

 
Czym jest Multistore? 

Multistore to autorska nakładka na sklep internetowy, która pozwala na obsługę wielu sklepów z poziomu 
jednego CMSa uruchomionego w ramach emocni.pl.CMS. Jeśli chcesz uruchomić kolejny sklep, skontaktuj 
się z przedstawicielem agencji Emocni.pl. 
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Co to są znaczniki, na które kilka razy powołuje się autor instrukcji? 

Znaczniki to specjalne ciągi znaków, w miejsce których system podstawia z góry określone wartości. Znacz-
niki zawsze pisane są drukowanymi literami i opatrzone znakiem * na początku i na końcu frazy. 
 
 
Z jakich znaczników mogę korzystać w swoim serwisie / sklepie internetowym? 

Słownik znaczników, które obsługuje Twój serwis / sklep w pełni zależy od modułów, które są w nim uru-
chomione. Zestaw znaczników, który obsługuje dany moduł znajdziesz w części instrukcji bezpośrednio te-
mu modułowi poświęconej. 
 
 
Czy do mojego serwisu / sklepu internetowego mogę podpiąć kod statystyk (np. Google Analytics)? 

Tak, oczywiście. Wygeneruj kod statystyk udostępniany przez dostawcę usługi (np. Google) i wklej go w 
CMSie w części Administracja -> Konfiguracja -> Kod Google Analytics. Szczegóły znajdziesz w instrukcji w 
części Administracja / Konfiguracja. 
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