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Zintegrowane Systemy Biznesu Elektronicznego 
Laboratorium Nr 4 

 

Temat: Narzędzia do tworzenia komercyjnych witryn internetowych. 
 

 

Wstęp 

Obok oprogramowania sprzedawanego jako produkty do samodzielnego instalowania, 
istnieją także systemy oferujące przyszłym e-handlowcom możliwości tworzenia sklepów 
przy minimalnym nakładzie poniesionym na sprzęt lub oprogramowanie. Rozwiązania takie 
umożliwiają zakładanie i administracje e-sklepów bez potrzeby zakupu skomplikowanego 
oprogramowania.  

W trakcie laboratorium student będzie mógł zapoznać się z przykładem systemu e-
sklepu utrzymywanego na zdalnym serwerze przez firmę komercyjną. Laboratorium składa 
się z kroków, wykonanie których da jako wynik końcowy sklep internetowy.  
 

Wstęp 

1. Stworzyć konto użytkownika – właściciel sklepu i administrator sklepu 
 

Wejdź do witryny o adresie: http://www.startwiththis.com/info_pages/free_trial.cfm 
Wypełnij formularz 
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2. Po poprawnym wypełnieniu formularza użytkownik zostanie zaproszony do wypełnienia 
informacji o sklepie – jego nazwa, nazwa domeny itp. 

 
 

Po zakończeniu czynności przygotowawczych, jesteśmy gotowi do edycji i zakładania sklepu 
on-line.  



 3

 

W prezentowanym rozwiązaniu opcja sklepu jest domyślnie wyłączona i administrator 
(właściciel) po wypełnieni listy asortymentu może sklep uruchomić. Ale o tym to później… 

3. Edycja sklepu. Zaleceniem producenta programu jest wypełnienie listy produktów… 

 

…uzupełnienie informacji o zamówieniach i płatnościach… 

 

… oraz sposobie przesyłki towaru. 

 

Pierwszym etapem przy tworzeniu listy produktów jest utworzenie sekcji sklepu. 
Administrator tworzy menu, w którym umieszcza grupy produktów, sekcje informacyjne itp. 
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Możliwe jest także tworzenie podsekcji zawierających informacje o konkretnym produkcie. 

 

Po stworzeniu hierarchii, można już wpisywać informacje o produktach – nazwa, cena, 
stawka VAT itp. 
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Możliwe jest także przypisywanie produktów do sekcji… 

 

… oraz w zakładce Products dodawanie nowych produktów. 

4. Ustalenie i ustawienie metod płatności. 

 

Możliwe jest ustawienie trzech sposobów płatności: za pomocą karty płatniczej/kredytowej, 
zamówienie telefoniczne, lub pocztowe. 

W ćwiczeniu ustawimy zamówienie i płatność poczta i telefoniczna. 
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… i pocztowo 
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Poprawne ustawienia są takie… 

 

5. Ustawienia dotyczące przesyłki towaru 

 

6. Ustawienia sklepu – pozostałe. 

Ostatnim krokiem jest wprowadzenie innych danych dotyczących sklepu, takich jak stawka 
VAT, waluta (w przykładzie brak złotówki), kontakt z administratorem itp. 
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Przydatne adresy: 

1. http://www.startwiththis.com/ 

 

 
 

Zadania 

1. Stworzyć login oraz witrynę sklepu o nazwie zaplanowanej w Laboratorium 2. 

2. Stworzyć sklep internetowy według punktów umieszczonych powyżej. 

a. Umieścić grupy asortymentu, 

b. Ceny towarów, 

c.  Sposoby płatności, 

d. Sposoby wysyłki towarów, 

e. Stawki VAT. 

f. Zaktywować sklep.  

Uwaga! Ocenie będą podlegały uruchomione sklepy. Student jest zobowiązany podać link do sklepu. 

 


