
Instrukcja obsługi aplikacji „Twitter Widget - integracja z Twitterem”

Całkowita obsługa aplikacji ma miejsce w pojedynczym panelu, który można znaleźć w 
menu „Moje Aplikacje” („Aplikacje” w górnym menu  „Moje Aplikacje”), po kliknieciu na →
pole „Twitter Widget - integracja z Twitterem” otwory się panel w którym należy pod 
przyciskiem „Konfiguracja Twitter Widget” znajduje się panel konfiguracji widgeta. 

Panel  konfiguracji dzieli się na 5 sekcji:

• Konfigurajca – dotyczy najważniejszych elementów konfiguracji widgetu, 
zawiera pola:
◦ „Nazwa konta na twiterze” - z konta o podanej nazwie będzie pochodzić 

aktywność na osi czasu, będzie się do niego także odnosić przycisk 
"Obserwuj".

• Przycisk "Tweetnij" na karcie produktu – dotyczy konfigruacji przcisku 
"Tweetnij" na karcie produktu, zawiera pola:
◦ Aktywność – pole wyboru, umożliwiające ustawienie, czy przycisk 

„Tweetnij” będzie się pojawiał na karcie produktu.
◦ Pozycja przycisku – pole wyboru umożliwiające wybranie pozycji 

przycisku na karcie produktu:
▪ Pod przyciskiem zakupu – poniżej przycisku „dodaj do 

koszyka” na karcie produktu
▪ Pod "Dodaj opinię" – poniżej przycisku „Dodaj opinię” na 

karcie produktu
▪ Obok nazwy produktu – obok nagłówka zawierającego nazwę 

produktu.
▪ Wybrany obiekt HTML – po zanzaczeniu opcji pojawi się 

dodatkowe pole umożliwiające wpisanie ID diva do którego 
ma zostać dodany przycisk „Tweetnij”

◦ Rozmiar przycisku – pole wyboru umożliwiające wybranie 
rozmiaru przycisku, dużego bądź małego.

• Treść szablony tweeta – dotyczy konfiguracji szablonu tweeta, który
będzie pojawiać się po kliknięciu w przycisk „Tweetnij”
◦ Główne pole tekstowe pozawalające na wpisanie tekstu który 

będzie służył za szablon tweeta, można w nim użyć 
następujących znaczników, które zostaną zastąpione 
odpowiadajacymi wartościami:
▪ {product_name} - Nazwa produktu
▪ {product_link} - Link do produktu
▪ {short_description} - Skrócony opis
▪ {image_link} - Link do obrazka
▪ {site_name} - Nazwa sklepu

◦ Via – pole tekstowe w którym podana nazwa konta będzie 
widnieć jako 'przez @nazwakonta' przy dodanym tweecie. 

◦ Tagi – w polu tym można wpisać tagi które będą widoczne przy 
tweecie, tagi te powinny być rozdzielone przecinkiem.

• Oś czasu -  dotyczy konfigruacji boksa osi czasu, który może wyświetlać 
się na stronie, pokazując najnowsze tweety z konta określonego w polu 
„Nazwa konta na twiterze”



◦ Aktywność -  pole wyboru, umożliwiające ustawienie, czy boks „Oś 
czasu ” będzie się pojawiał na stronie sklepu.

◦ HTML ID modułu – ID modułu mającego zawierać oś czasu. Moduł 
możesz stworzyć i umiejscowić w zakładce "Moduły" w panelu edycji 
aktywnego stylu graficznego.

◦ Liczba ostatnich tweetów -  Liczba ostatnich tweetów, które mają się 
wyświetlać na osi czasu.

• Przycisk obserwuj - dotyczy konfigruacji przcisku "Obserwuj", konto które 
będzie obserwowane po kliknieciu w przycisk „obserwuj” określone jest w 
polu „Nazwa konta na twiterze”
◦ Aktywność - pole wyboru, umożliwiające ustawienie, czy przycisk 

„obserwuj” będzie się pojawiał na stronie sklepu.
◦ Pozycja przycisku – pozycja przycisku na stronie sklepu, możliwe jest 

wybranie predefiniowanych pozycji w nagłówku oraz w stopce strony, 
bądź wybranie własnego obiektu HTML.
Po wybraniu „Wybrany obiekt HTML” pojawi się dodatkowe pole 
tekstowe z możliwościa wpisania ID tego obiektu.

Po zakończeniu konfiguracji kliknięcie w przycisk „Zapisz” na samym dole panelu 
spowoduje zapisanie wszystkich zmian, oraz natychmaistowe wprowadzenie ich na 
sklepie. 


