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Wymagania 
 
 
W celu korzystania z aplikacji niezbędne jest jej zainstalowanie w sklepie oraz uzupełnienie w 

konfiguracji sklepu danych firmy takich jak: 

 

 główny adres e-mail 

 NIP  
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Kreowanie regulaminów oraz polityki prywatności 

Proces kreowania 
 
Aplikacja umożliwia wygenerowanie następujących dokumentów: 

 

 regulamin sklepu internetowego 

 regulamin newslettera 

 regulamin konta użytkownika 

 zwroty i reklamacje 

 polityka prywatności 

 

oraz: 

 certyfikatu dla sklepu internetowego 

 infografiki regulaminu sklepu 

 

Po instalacji aplikacji oraz zaakceptowaniu warunków korzystania z niej użytkownik zostanie 

przeniesiony do formularza zbierającego dane niezbędne do wygenerowania ww. dokumentów.  
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Część pól zostanie automatycznie uzupełniona na podstawie danych wprowadzonych w konfi-

guracji sklepu. Pozostałe pola należy uzupełnić samodzielnie.  

Gdy formularz zostanie poprawnie uzupełniony należy kliknąć przycisk “Zapisz” znajdujący się 

w dolnej części formularza.  

 

 

W kolejnym kroku użytkownik zostanie zapytany o chęć utworzenia stron informacyjnych zawie-

rających wykreowane dokumenty. Więcej na temat stron informacyjnych znajduje się w rozdzia-

le dot. stron informacyjnych.  

 

 

 
Po pomyślnym wygenerowaniu dokumentów użytkownik zyska dostęp do panelu zarządzania 

aplikacją. W sekcji “Twoje wygenerowane dokumenty” znajdują się następujące opcje: 

 

 zobacz dokumenty 

 zmień dane 

 aktualizuj treść 

 

Podgląd dokumentów 
 
Aplikacja umożliwia podgląd wszystkich wykreowanych przez nią dokumentów. W tym celu na-

leży wybrać opcję “Zobacz dokumenty” z głównego panelu aplikacji “Shoper Regulaminy”.  
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Zmiana danych 
 
Aplikacja umożliwia w sposób prosty zmodyfikowanie uprzednio wprowadzonych przez użyt-

kownika danych. W przypadku wybrania opcji “Zmień dane” wyświetlony zostanie pełny formu-

larz uzupełniony w taki sposób jak w momencie ostatniego zapisu.  

Po wprowadzeniu zmian konieczne jest ponowne zapisanie formularza wybierając opcję “Za-

pisz”.  

Zmiana danych oznacza wygenerowanie nowej kopii dokumentów.  

Aktualizacja dokumentów 
 

Aktualizacja dokumentów konieczna jest w momencie gdy zajdą zmiany w ich treści. W tej sytu-

tacji użytkownik zostanie poinformowany mailowo o konieczności dokonania aktualizacji. Po-

nadto, w panelu zostanie wyświetlona stosowna informacja. 

 

 

 

Po kliknięciu w przycisk “Aktualizuj treść” aplikacja automatycznie spróbuje zaktualizować treść 

dokumentów. W szczególnych przypadkach konieczne może być skorzystanie z opcji zmiany 

danych.   
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Strony informacyjne 
 

Aplikacja jest w stanie samodzielnie utworzyć strony informacyjne w Twoim sklepie zawierające 

wygenerowane dokumenty. Po każdorazowym wygenerowaniu dokumentów (w tym zmiana 

danych i aktualizacja treści) wyświetlą się opcje umożliwiające utworzenie / zaktualizowanie 

stron informacyjnych.  

 

 

 

W związku z tym nie zaleca się ręcznego dokonywania zmian w zawartości utworzonych stron. 

Wszelkie ręczne zmiany zostaną każdorazowo nadpisane przez aplikację.  

W przypadku gdy użytkownik nie zdecyduje się na utworzenie stron zaraz po wykreowaniu do-

kumentów, może on tego dokonać w każdym momencie z poziomu głównego ekranu aplikacji. 
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