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Instalacja 
Aby zainstalować moduł, przejdź do sekcji Moduły i usługi> Moduły i usługi. Kliknij na przycisk 
"Dodaj nowy moduł". 

 
Wybierz plik zip.-file modułu i kliknij na "Upload this module". 
Po załadowaniu i zainstalowaniu modułu pojawia się on na liście modułów. 

 
 
 

Funkcje 
Aby uzyskać dostęp do funkcji modułu, kliknij przycisk Price More > Darique lub kliknij przycisk 
"Configure" na liście modułów. 

Konfiguracja podstawowa 
Konfiguracja podstawowa składa się z dwóch ustawień, wyboru kategorii prezentów i 
możliwości włączenia wielu prezentów. Podstawowe konfiguracje znajdziesz w zakładce 
Reguły cenowe> Darique na dole. 

 

 

silbersaiten Darique  2/12 

 



 
 

 

Kategoria prezentów 
Moduł tworzy wyłączoną kategorię prezentów o nazwie prezenty, w której powinny być 
przechowywane wszystkie produkty upominkowe. Ta kategoria powinna zawsze pozostać 
wyłączona, chyba że chcesz używać produktów prezentowych również jako produktów do 
zakupu. Teraz wybierz kategorię, w której znajdują się Twoje prezenty. 

 
 

Wielokrotne prezenty 
Jeśli jest wyłączony, droższy prezent zastąpi ten tańszy. Klient zobaczy tylko prezent. Po 
aktywacji, klient ma możliwość wyboru pomiędzy kilkoma prezentami. 

 
 
 

Z podatkiem lub bez podatku 
Wskazać, czy kwota w koszyku powinna być wyświetlana z podatkiem lub bez podatku. 

 
 

Alarm dla administratora 
Włącz tę opcję, aby powiadomić administratora o zamówieniach z prezentami. 

 

Liczba prezentów w rzędzie 
Funkcja ta pozwala ustawić, ile prezentów może być wyświetlanych w rzędzie, zarówno w 
przeglądarce, jak i w wersji mobilnej. Pozwala to na dostosowanie wyglądu. 
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Wykluczone adresy URL 
Moduł stale aktualizuje prezenty. Aktualizacje są dokonywane przy każdym żądaniu AJAX, co 
może spowodować, że prezenty będą "błyskotliwe", ponieważ są stale aktualizowane. Aby 
temu zapobiec, wpisz tutaj adresy URL, które nie wymagają ciągłej aktualizacji. Oddziel adresy 
URL przecinkami. Alternatywnie można również wprowadzić 
"modules/paypal/integral_evolution/confirm.php?id_cart" (bez cudzysłowów). Wyłącza to 
stałą aktualizację w całym sklepie i zapobiega miganiu. 

 
 

Zasady dotyczące prezentów 
Kliknij na "dodaj nowy", aby zdefiniować nową regułę dotyczącą prezentów. 

 
 

● Status: Włącz lub wyłącz ten prezent. 
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● Cena od / Cena do: Określić, w jakim zakresie cenowym prezent ten powinien być 
dostępny. Prezent może być wybrany tylko przez klientów, których wartość koszyka 
znajduje się w odpowiednim przedziale cenowym. 

 
 

● Produkt: Możesz przypisać prezenty do specjalnego produktu. Wpisz tutaj 
odpowiednią nazwę produktu. W miarę wpisywania, będą pojawiały się sugestie 
dotyczące dopasowania produktów. Wybierz produkt. Prezent ten zostanie pokazany 
tylko tym klientom, którzy mają odpowiedni produkt w koszyku. 

 
 

● Maksymalna ilość: Jeśli masz więcej niż jeden prezent w tej regule, możesz wybrać, ile 
prezentów mogą wybierać Twoi klienci. Wprowadź 0, aby klienci mogli wybrać dowolny 
prezent. Wprowadź 1, aby Twoi klienci mogli wybrać tylko jeden prezent. 

 
 

● Kategorii...: Możesz odblokować tę regułę dotyczącą prezentów dla konkretnej 
kategorii. Niezależnie od wybranego przedziału cenowego, prezent ten zostanie 
pokazany klientom, gdy tylko będą mieli w koszyku przynajmniej jeden produkt w 
wybranej kategorii. 
Możesz również określić, czy produkt musi odpowiadać określonemu zakresowi 
cenowemu. Jeśli aktywujesz tę opcję, prezent będzie wyświetlany klientom tylko 
wtedy, gdy produkt z danej kategorii (T-shirty) ma wartość odpowiadającą zakresowi 
cenowemu. Zapobiegnie to wyświetlaniu prezentów, które są rzeczywiście przypisane 
do bardzo wysokiego przedziału cenowego na bardzo tanim produkcie. 
Jeśli funkcja kategorii jest używana, Twoi klienci otrzymają prezenty tylko w 
wybranych warunkach. Upewnij się, że wybrane warunki są osiągalne (funkcja kategorii 
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i funkcja producenta ORAZ tylko pewien zakres cenowy może spowodować, że warunki 
te nigdy nie będą miały zastosowania do Twoich klientów.) 

 
 

● Producent: Możesz odblokować tę regułę dotyczącą prezentów dla konkretnego 
producenta. Niezależnie od wybranego przedziału cenowego, prezent ten zostanie 
pokazany klientom, gdy tylko będą mieli w koszyku co najmniej jeden produkt w 
wybranym producencie. 
Możesz również określić, czy produkt musi odpowiadać określonemu zakresowi 
cenowemu. Jeśli aktywujesz tę opcję, prezent będzie wyświetlany klientom tylko 
wtedy, gdy produkt producenta (producenta mody) ma wartość odpowiadającą 
zakresowi cenowemu. Zapobiegnie to wyświetlaniu prezentów, które są rzeczywiście 
przypisane do bardzo wysokiego przedziału cenowego na bardzo tanim produkcie. 
Jeśli zastosowana zostanie funkcja producenta, Twoi klienci otrzymają prezenty tylko 
w wybranych warunkach. Upewnij się, że wybrane warunki są osiągalne (funkcja 
kategorii i funkcja producenta ORAZ tylko pewien zakres cenowy może spowodować, 
że warunki te nigdy nie będą miały zastosowania do Twoich klientów.) 

 
 

● Prezenty: Określić, które prezenty należą do tej zasady. Możesz dodać wiele 
prezentów lub tylko jeden prezent. Masz również możliwość określenia kwoty 
prezentu. Na przykład, można rozdawać 4 sztuki prezentu, podczas gdy rozdawać tylko 
jedną sztukę od drugiej. Należy również określić, czy prezent jest "fakultatywny" czy 
"obowiązkowy". Prezenty, które są opcjonalne, mogą być wybierane przez klienta. 
Prezenty, które są obowiązkowe, muszą być wybrane przez klienta. 
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● Dostęp grupowy: Wybierz grupy klientów, dla których ta zasada dotycząca upominków 
powinna być dostępna. Możesz więc odblokować niektóre prezenty tylko dla klientów, 
podczas gdy inne prezenty mogą być również zdobyte przez gości. 

 
 

 

Zamówienia, w tym prezenty 
Prezenty w zamówieniach są oznaczone słowem "Prezent" przed faktyczną nazwą produktu. 
W rezultacie wiesz, nawet jeśli produkty podarunkowe można dodatkowo nabyć, czy jest to 
prezent, czy też zakupiony produkt. 

 

 

Frontend 
Pod przeglądem koszyka wyświetlane są prezenty. Tam klient może kliknąć na prezenty, które 
już odblokował. Poniżej, klient jest zachęcany do zwiększenia wartości koszyka, aby otrzymać 
więcej prezentów. 
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Dodane prezenty zostaną wyświetlone w rozwijanym koszyku zakupów. 
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Emaile (Klient) 
Klienci, którzy złożyli zamówienia z prezentami, oprócz zwykłego potwierdzenia zamówienia 
otrzymują również e-mail z przeglądem prezentów. 
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Emaile (administrator) 
Jeśli aktywowałeś opcję "Alert to the administrator", otrzymasz powiadomienie e-mail o 
zamówieniach z prezentami. 
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