Jak zainstalować szablon allegro?
W mailu z zakupionym szablonem otrzymali państwo plik zip z numerem szablonu w nazwie. Należy
najpierw go rozpakować. W paczce znajduję się pliki:
1. index[nrszablonu].txt – kod szablonu do wklejenia na allegro
2. – kod szablonu do podglądu w przeglądarce
3. zrzut[nrszablonu].jpg – zrzut graficzny szablonu
4. katalog images zawierający wszystkie pliki graficzne użyte w szablonie.
Pierwszą rzeczą którą zmieniamy jest podmiana id użytkownika allegro w menu naszego szablonu,
tak aby nawigacja prowadziła do strony o nas, naszych komentarzy itp.
Otwieramy w notatniku przesłany plik index[nrszablonu].txt i odnajdujemy (CTRL+F) frazę
my_page.php?uid=5855031. Następnie zmieniamy numer 5855031 na swój nr id. Podobnie w
kolejnych 4 przyciskach, czyli wszędzie tam gdzie jest nr 5855031, zmieniamy na swoje id.

Jeśli nie znasz swojego nr id zaloguj się do allegro, następnie przejdź do zakładki MOJE KONTO, dalej
MOJA KARTA UŻYTKOWNIKA . Na belce z adresem strony w przeglądarce pojawi się tekst z nr id na
końcu. To właśnie Twój nr użytkownika allegro.

Kilka słów na temat edycji kodu szablonu.
Edycja szablonów odbywa się za pomocą EDYTORA WIZUALNEGO lub EDYTORA TEKSTOWEGO (opcja
dla zaawansowanych użytkowników obeznanych ze składnią html/css), niemniej polecam
przygotowanie szablonu w zewnętrznym programie do edycji kodu html. W sieci można znaleźć kilka
darmowych prostych programów, typu:
http://www.sciagnij.pl/programy/p/Windows-WWW-Edytory_HTML-WYSIWYG_Web_Builder/57/1
http://www.sciagnij.pl/programy/p/Windows-WWW-Edytory_HTML-HTMLPad_Pro/35
http://we.krolnet.pl/pobierz/cat_view/5-pliki-programu-web-edit

http://januszt.ovh.org/moje_programy.php#e15
http://www.binboy.org/html-xhtml/download/webdevelopers/edytory/EdHTML_v5_01-65.html
po więcej proszę wpisać w Google – darmowy edytor html

Uwaga: do edycji szablonu allegro w edytorze html należy używać
pliku index[nrszablonu].html, do edycji szablonu w edytorze allegro
należy natomiast używać pliku index[nrszablonu].txt

Edycja kodu szablonu w EDYTORZE WIZUALNYM Allegro.
Po zalogowaniu się do allegro przechodzimy do zakładki „MOJA SPRZEDAŻ”
Następnie przechodzimy do ostatniego boxu po lewej stronie „USTAWIENIA SPRZEDAŻY”
Klikamy w 3 opcję od dołu „SZABLONY”

Klikamy przycisk nowy szablon
Uzupełniamy pierwszą część szablonu NAZWA SZABLONU OFERTY – najlepiej wpisać nazwę
po której będziemy identyfikować sprzedawane rzeczy. Na podstawie przesłanego przeze mnie
szablonu można przygotować kilka szablonów allegro, jedynym ograniczeniem jest tutaj allegro,
pozwala zdefiniować do 10 szablonów na użytkownika.

NAZWA PRZEDMIOTU – najlepiej

wpisać jakąś ogólną nazwę, trzeba pamiętać, że to szablon na kilka/kilkadziesiąt aukcji więc nie należy
stosować konkretnej nazwy sprzedawanego przedmiotu. Można też w tej chwili zostawić to pole
puste a uzupełnić je podczas wystawiania konkretnej aukcji. Podobnie z kategorią. Jeśli wszystkie
sprzedawane przedmioty będą z jednej kategorii to warto ją wybrać teraz w konfiguracji szablonu,
jeśli z różnych kategorii to można je wybierać przy każdej wystawianej aukcji. Przycisk ZNAJDŹ
KATEGORIĘ wyszukuje kategorie na podstawie nazwy przedmiotu. Można również wybrać kategorię
ręcznie.

W drugiej części szablonu uzupełniamy kolejne pola. Kup Teraz lub Licytacja.

Po wybraniu jednej z dwóch opcji okienko nam się rozwinie w takie jak poniżej:

Należy uzupełnić wszystkie pola ogólne a więc czas trwania aukcji, płatności itp. Jeśli nie zrobimy tego
teraz będziemy musieli je uzupełnić przy każdej aukcji także to co będzie wspólne dla wszystkich
aukcji warto wypełnić teraz bo zrobimy to tylko raz.

Ostatnia część szablonu – kod szablonu.

Przechodzimy do zakładki EDYTOR TEKSTOWY i wklejamy przesłany w pliku txt kod szablonu.
Otwieramy plik tekstowy w notatniku , zaznaczmy całość (CTRL+A) i kopiujemy (CTRL+C), następnie
klikamy w puste pole pod przyciskiem Edytor tekstowy i wklejamy (Ctrl+V).
Po wklejeniu powinno to wyglądać mniej więcej tak:

Aby podejrzeć czy szablon się załadował klikamy w przycisk Edytor Wizualny i mamy podgląd.

Na koniec zmieniamy przykładowe dane w szablonie aukcji. Niestety allegro trochę się nie postarało
bo mamy do dyspozycji małe okienko które trzeba przewijać wzdłuż i wszerz aby dodać lub
zmodyfikować dane. Dlatego też na początku podręcznika pisałem o zewnętrznym programie do
edycji kodu html. Ale jeśli nie posiadamy lub nie chcemy posiadać takiego programu musimy
zadowolić się edytorem allegro. Przechodzimy więc do zakładki EDYTOR WIZUALNY:

Aby zmienić teksty w bannerze, czyli nazwa firmy, nr telefonu i hasło wystarczy je zaznaczyć i wpisać
swoje. Uwaga, aby nie stracić przygotowanego formatowania najlepiej zaznaczać każdy tekst
pojedynczo – zaznaczyć nazwę firmy i wpisać własną. Podobnie postąpić w przypadku nr telefonu i

hasła handlowego. Możemy oczywiści skasować też całość i sformatować wszystko wg własnych
upodobań, korzystając z listwy narzędziowej edytora allegro.

Przystępujemy do kolejnych zmian.
Ustawiamy się na przyciskach menu i jeśli chcemy zmienić na nich teksty zaznaczmy istniejące nazwy
przycisków i wpisujemy własne. Przycisk powinien się automatycznie rozszerzyć lub zawęzić do nowej
nazwy. Należy oczywiście pamiętać aby nie stosować zbyt długich nazw bo w pewnym momencie
zabraknie nam miejsca w szablonie (maksymalna szerokość to dostępne okno allegro – 1200px).

Jeśli chcemy usunąć przycisk, zaznaczmy go i wciskamy delete lub backspace. Całe menu zostanie
automatycznie wyśrodkowane.
Jeśli już mamy menu ustawione według własnych potrzeb przewijamy okienko tak aby ustawić się w
miejscu, które mamy zamiar następnie zmodyfikować. Zaczniemy od panelu z danymi kontaktowymi:

Teksty w boxach umieszczone są w tabeli, dzięki czemu będą Państwo widzieć obszar w który należy
wprowadzić tekst. Nie należy tej tabeli usuwać gdyż może to spowodować uszkodzenie szablonu.
Przerywana linia widoczna jest tylko w edytorze i po wystawieniu aukcji nie będzie jej widać.

Zaznaczmy istniejący tekst i wpisujemy własny – np. nr telefonu. Tutaj należy pamiętać, że ikony
telefonów, gg i e-mail są wstawione do szablonu i można je usunąć zastępując swoimi. Jeśli nie
chcemy tego robić zostawiamy takie jakie są. Jeśli popełnimy błąd można cofnąć ostatnie kilka
czynności za pomocą klawiszy CRTL+Z.
Podobnie postępujemy z kolejnymi boxami w szablonie. Aby zmienić tytuł boxa np. zamiast KONTAKT
chcielibyśmy wpisać SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI – po prostu zaznaczmy tekst, kasujemy go i wpisujemy
własny. Należy oczywiście pamiętać aby nie wstawiać zbyt długiego tytułu. Nie spowoduje on
graficznego rozjechania się szablonu, ale teksty z tytułu boxa wjadą nam na opis.

W boxach PŁATNOŚCI i WYSYŁKA mamy ikony banków i przewoźników. Aby usunąć te które są nam
zbędne po prostu w nie klikamy aby zaznaczyć i wciskamy przycisk DELETE.
Następnie klikamy w przycisk PODSUMOWANIE. Jeśli nie wypełniliśmy któregoś z wymaganych
na tym etapie pół allegro krzyknie na czerwono, że powinniśmy je uzupełnić. Jeśli jest ok zobaczymy
podgląd aukcji. W przesłanym szablonie są już przykładowe teksty i zdjęcia. Można je albo usunąć w
zakładce EDYTOR WIZUALNY, zaznaczając i kasując. Ale możemy je też zostawić a w czasie
wystawiania aukcji tylko zastąpić istniejący tekst i zdjęcia nowymi.
Na koniec klikamy w przycisk w prawym dolnym rogu ZAPISZ SZABLON i mamy już zainstalowany
szablon allegro.

Jak zmodyfikować szablon i przygotować aukcję zajrzyj do podręcznika „Jak zmodyfikować szablon i
wystawić aukcję allegro.”

