Dokumentacja techniczna użycia Ekobilet Widget
Podręcznik użytkownika

Instalacja
1. Aby zainstalować widget, na samym początku musisz powiązać Twoje konto Organizatora
Ekobilet z Twoją stroną internetową.
2. Przejdź do Strefy Organizatora.
2. Jako zalogowany użytkownik systemu Ekobilet przejdź do zakładki Moje konto.
3. Kliknij w link Powiąż Twoją stronę internetową z Ekobilet.
4. Dodaj Twoją stronę internetową podając jej host (np. google.pl).
Gdy pierwszy etap zostanie ukończony, aby zainstalować widget wystarczy dodać 2 poniższe
linijki kodu do głównego szablonu Twojej strony internetowej (najlepszym rozwiązaniem jest
umieszczenie poniższego kodu przed znacznikiem domykającym element BODY):
<script src="http://ekobilet.pl/javascripts/widget-right.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://ekobilet.pl/javascripts/widget.js" type="text/javascript"></script>
Zmiana położenia widget’ów
1. Dostępne są 3 opcje modyfikujące położenie danego widget’a.
2. Należy zmodyfikować źródło pierwszego, załączanego pliku JS zgodnie ze wzorcem:
<script src="http://ekobilet.pl/javascripts/widget-position.js" type="text/javascript"></script>
3. Pogrubiony fragment position należy zastąpić jednym z 3 wariantów:
a) left (widget z lewej strony)
b) middle (widget na środku)
c) right (widget z prawej strony)
4. Dla zaawansowanych użytkowników, aby dowolnie manipulować położeniem widget’a,
file://localhost/Users/mszary/Desktop/katalog%20bez%20nazwy/należy przeciążyć funkcję
setPosition().
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Konfiguracja
1. Zaloguj się do systemu Ekobilet jako Organizator.
2. Przejdź na stronę wydarzenia, dla którego chcesz aktywować widget.
3. Jeśli proces instalacji przebiegł pomyślnie, powinien pojawić się przycisk konfiguracyjny:

4. Klikając w powyższy przycisk ujrzysz listę filmów dla których występują aktywne seanse:

5. Wybierz film, który ma zostać powiązany z podstroną Twojej strony internetowej, na której
obecnie się znajdujesz.
6. Przycisk aktywacji powinien zostać zastąpiony przez przycisk deaktywacji widget’a na danej
podstronie:

7. Opcja Usuń deaktywuje widget.
8. Od tego momentu widget jest dostępny dla Twoich Klientów. Następny podpunkt opisuje
i demonstruje jak działa widget dla osób, które odwiedzą Twoją stronę internetową.
Należy pamiętać, iż widget jest dostępny tylko i wyłącznie z poziomu konkretnej podstrony na
której został on aktywowany. Powyżej opisany proces należy powtórz dla każdej z podstron Twojej
strony internetowej, dla której chcesz, aby widget był aktywny..
Jak działa aktywny widget?
1. Widget dostępny jest dla każdego użytkownika, który odwiedzi Twoją stronę internetową,
a następnie przejdzie do podstrony, na której widget został aktywowany.
2. Widget to mały przycisk integrujący Twoją stronę internetową ze sprzedażą biletów, która jest
prowadzona w systemie Ekobilet:
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3. Użytkownik klikając w powyższy przycisk ma dostęp do listy aktywnych seansów filmu, który
został powiązany z konkretną podstroną (etap konfiguracji):

4, Wybierając jedną z dostępnych opcji, użytkownik przechodzi do nowego okna, które prezentuje
widok nowego zamówienia dla wybranego seansu.
Wskazówki
Aktywacja widget’ów powinna odbywać się na podstronach prezentujących szczegóły
organizowanych przez Ciebie wydarzeń.

S: ekobilet.pl
E: kontakt@ekobilet.pl
T: 12 370 59 99

