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Opis aplikacji 
Recepta na porzucone koszyki: Koszyk jednoetapowy sprawiający, że złożenie zamówienia 

w sklepie eSklep jest skrócone do niezbędnego minimum. Pozytywnie wpływa to na 

konwersję i przyspiesza składanie zamówienia. Aplikacja Soobasket to rozwiązanie 

polegające na całkowitej zmianie domyślnego procesu zamówienia eSklep na nowoczesną, 

zaprojektowaną według najnowszych standardów UX aplikację, opartą o technologię VUE.js. 

Soobasket to jednoetapowy* koszyk, który działa bez przeładowania strony (Single Page 

Application), wyświetla przekreślone ceny produktów i wariantów sprzed promocji oraz 

umożliwia skorzystanie z mapy przy wyborze paczkomatu InPost. 

 

Możliwości aplikacji Soobasket: 

• Pełna obsługa Paczkomatów - wygodny wybór paczkomatu z mapy 

• Wyświetlanie przekreślonych cen produktów sprzed promocji 

• Brak przeładowań całej strony koszyka przy akcjach takich jak: dodawanie/usuwanie 

kodu rabatowego, zmiana ilości produktów, usuwanie produktów. 

• Pełna obsługa dostawy Poczta Polska Odbiór w punkcie 

• możliwość dowolnej zmiany tekstów używanych w aplikacji dla każdego aktywnego 

języka w sklepie. 

* klient jest przekierowywany do standardowego procesu zamówienia eSklep w 

przypadkach: 

• zalogowania do sklepu poprzez Social Media (FB / Google) 

• wybrania dostawy, która jest dodana do wykluczeń w ustawieniach aplikacji (np. UPS 

Access Point, DHL ServicePoint). 

 

Ważna informacja 

Aplikacja Soobasket całkowicie zmienia logikę i strukturę domyślnego procesu zamówienia 

eSklep, co powoduje, że wszystkie dotychczasowe modyfikacje, zmiany w koszyku i 

procesie zamówienia oraz inne aplikacje mające wpływ na proces zamówienia przestają 

działać! Prosimy mieć to na uwadze decydując się na zakup aplikacji, ponieważ nie będziemy 

w stanie pomóc z takimi problemami. Jeśli masz zainstalowane takie aplikacje lub inne 

wątpliwości, skontaktuj się z nami. Niezwłocznie sprawdzimy czy Soobasket będzie działał 

poprawnie. 

  



Instrukcja obsługi 

Aby uruchomić aplikację Soobasket wystarczy ją zainstalować i uruchomić w panelu 

konfiguracyjnym aplikacji. Zatem po instalacji należy wejść w panel konfiguracyjny, 

zaznaczyć włączenie aplikacji na TAK i zapisać ustawienia. 

 

Instrukcja Instalacji i Obsługi 
Aby uruchomić aplikację Soobasket wystarczy ją zainstalować i uruchomić w panelu 

konfiguracyjnym aplikacji. Po wykonaniu tych czynności aplikacja jest uruchomiona w 

Twoim sklepie i gotowa do przyjmowania zamówień. 

 

1. Wyszukaj aplikację Soobasket w Appstore eSklep. 

 

2. Kliknij przycisk „zainstaluj” 

 

  



3. Zapoznaj się z uprawnieniami i zaakceptuj regulamin Appstore, Kliknij 

przycisk Instaluj 

 

4. Po instalacji przejdź do „Moich aplikacji” i wejdź do ustawień nowej aplikacji 

 

5. Zaznacz „Włącz aplikację Soobasket” na TAK i kliknij Zapisz ustawienia. 

 



6. Panel ustawień pozwala dodatkowo na: 

 

a. Zmianę koloru głównego - będzie użyty jako kolor numerów kroków, 

obramowań aktywnych wyborów płatności, dostawy, aktywnych pól 

formularza. Po zmianie należy kliknąć w „zapisz ustawienia”. 

   

 

 

 

b. Zmianę koloru dodatkowego - będzie użyty jako kolor przycisków po 

najechaniu myszą. Po zmianie należy kliknąć w „zapisz ustawienia”. 

 

 



c. Aktywację logowania przez Social Media (FB/Google). Aby funkcja działała 

poprawnie, musi być aktywowana w konfiguracji Sklepu w  w: Konfiguracja -

> Klienci -> Rejestracja -> Logowanie z Social Media. (Musi działać poprawnie 

w domyślnym koszyku eSklep). 

 

d. Włączenie obsługi Poczta Polska Odbiór w punkcie. Aby funkcja działała 

poprawnie, wymagana jest również poprawna konfiguracja w ustawieniach 

dostaw w eSklep. Należy również podać ID dostawy, która jest 

skonfigurowana jako Poczta Polska Odbiór w punkcie, a następnie zapisać 

ustawienia. 

 

e. Wykluczenie dostaw. Funkcja jest przydatna, gdy w sklepie jest aktywna 

dostawa, obsługiwana przez inne dodatkowe aplikacje, których nie jesteśmy 

w stanie zintegrować z Soobasket. (np. Furgonetka – Paczka w Ruchu i wybór 

punktu odbioru podczas wypełniania formularza danych w kroku 2 

standardowego procesu zamówienia). Należy podać ID takiej dostawy, którą 

chcemy wykluczyć i wcisnąć ENTER by zatwierdzić, a następnie zapisać 

ustawienia. Efekt jest taki, że jeśli klient wybierze w koszyku wykluczoną 

metodę dostawy, zostanie przekierowany do standardowego procesu 

zamówienia, gdzie będzie mógł wybrać punkt odbioru, o którym mowa wyżej. 

 

f. Zezwolenie na zmianę kraju dostawy. Jeśli wysyłasz zamówienia tylko do 

jednego kraju – zaznacz NIE by ukryć wybór kraju dostawy w koszyku. 

 

g. Moduł „do darmowej dostawy” – pozwala skonfigurować wbudowany w 

aplikację moduł pokazujący kwotę, która brakuje do darmowej dostawy 

 

 

 

h. Wymagalność potwierdzenia zapoznania się z regulaminem paczkomatów. 

Jeśli korzystasz z Paczkomatów i nie chcesz by Twoi klienci musieli zaznaczać 

dodatkowego checkboxa, zaznacz NIE. Zalecamy pozostawienie włączonego 

checkboxa jeśli nie mają Państwo odpowiednich zapisów w regulaminie 

swojego sklepu. 

 



i. Otwieranie produktu w nowej karcie. Jeśli chcesz, by po kliknięciu w produkt, 

otworzył się on w aktywnej karcie przeglądarki, zaznacz NIE. 

 

j. Jeśli chcesz by pola do wpisania danych były ukryte, zaznacz to pole. 

Użytkownicy będą musieli wtedy wybrać w jakiej formie chcą złożyć 

zamówienie: 

 

 

k. Jeśli twój sklep dostarcza towar tylko na ograniczonym terenie i nie 

posiadasz zdefiniowanej dostawy ogólnokrajowej, zaznacz tę opcję. 

Aplikacja pobierze wymagane dane z konfiguracji sklepu. Pamiętaj, że po 

zmianie danych w "strefach dostaw", należy zaktualizować ustawienia 

aplikacji - kliknij wtedy "Zapisz ustawienia" a aplikacja automatycznie je 

odświeży. Jeśli posiadasz w sklepie dostawę ogólnopolską – nie włączaj tej 

opcji. 

l. Domyślnie zaznaczona rejestracja klienta – spowoduje, że użytkownicy po 

wejściu w koszyk, będą mieli domyślnie włączoną opcję rejestracji, z której 

mogą zrezygnować. 

 

m. Aktualizacja aplikacji – jeśli aktualizacja będzie dostępna, w panelu ustawień 

pojawi się komunikat. Wystarczy wtedy kliknąć w „zapisz ustawienia”. 

 

n. Po każdej wprowadzonej zmianie należy kliknąć przycisk zapisz ustawienia. 

  



7. Frazy – aplikacja umożliwia zmianę / tłumaczenie wykorzystywanych przez nią 

tekstów na dowolny język. Aby to zrobić wchodzimy w “Frazy”: 

 

Na tym etapie widzimy również w którym języku dokonujemy zmian. Aby wprowadzić 

tłumaczenia w innym języku należy przejść na sam dół strony i zmienić język na jeden z 

aktywnych w sklepie: 

 

Następnie wprowadzamy tłumaczenia lub zmiany w domyślnych tekstach i zapisujemy 

klikając przycisk na dole “Zapisz tłumaczenia”. Jeśli pominiemy którąś frazę, w koszyku 

użyta zostanie domyślna fraza w języku polskim. (Aplikacja posiada wbudowany tylko język 

polski, jeśli mają Państwo w sklepie aktywny dodatkowy język, należy koniecznie 

wprowadzić tłumaczenia dla dodatkowych języków). 

 

 

W razie dodatkowych pytań lub problemów zapraszamy do kontaktu mailowego 

hello@soolution.pl. 

 

mailto:hello@soolution.pl

