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Zwiększ sprzedaż przy pomocy 
inteligentnego systemu oddzwaniania!

Callback24 
to doskonałe narzędzie marketingowe, które sprawdzi się w każdej 

branży – produkcyjnej, usługowej i handlowej.

30% więcej klientów 

w 5 minut!
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1. Jak zainstalować widget CallBack24  
w sklepie Shoper?

Zaloguj się do panelu administracyjnego swojego sklepu, przejdź do zakładki 
Aplikacje. 

Wyszukaj Callback24, kliknij przycisk Zainstaluj. 

Zaakceptuj Regulamin i wybierz Instaluj.



Instrukcja aplikacji callback24 dla platformy Shoper.pl 4

www.callback24.pl        mail: kontakt@callback.io        tel.: +48 795 062 112

Następnie przejdź do zakładki Moje aplikacje, wybierz Edytuj.

Pojawi się okno rejestracji. Kliknij Zarejestruj się.

Pojawi się formularz rejestracyjny z uzupełnionymi danymi.

Uzupełnij dane, zaakceptuj Regulamin i Politykę Prywatności. 
Kliknij Utwórz DARMOWE konto.
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Pojawi się strona z podziękowaniem.

Wprowadź hasło.

I włącz usługę

Gotowe!

Wybierając Edycję widgetu przejdziesz do pełnej konfiguracji usługi  
(Konfiguracja została omówiona w punkcie 2).
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Pamiętaj, aby pobrać aplikację ze Sklepu Play!
Kliknij link lub zeskanuj kod QR w telefonie

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.callback24
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2. Jak dostosować widget?

Wybierz przycisk Edycja Widgetu. 

Zostaniesz przeniesiony do widoku Edycji.

W zakładce ogólne znajdziesz podstawowe informacje na temat usługi.

W zakładce konsultanci zobaczysz przypisanych do usługi Konsultantów.

W zakładce godziny otwarcia możesz ustawić godziny pracy firmy – na każdy 
dzień tygodnia oddzielnie.

W zakładce Personalizacja dostosujesz wygląd swojej usługi  - kolor, czas 
wyświetlenia, umiejscowienie widgetu, animacje oraz zdjęcie konsultanta.

Gdy wszystko jest gotowe, zapisz wprowadzone zmiany.
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3. Jak ustawić godziny pracy oraz dni  
wolne swoich pracowników?

Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę Usługi. Kliknij dwa razy na wybraną 
usługę i przejdź do Godzin otwarcia. 

Do każdego dnia możesz przypisać inne godziny pracy Twoich konsultantów. 
W późniejszym czasie możesz je również zmienić.
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4. Jak wybrać pakiety?

Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę Pakiety. U góry ekranu zobaczysz 
swój obecny pakiet, jego datę rozpoczęcia oraz zakończenia. Jeśli będziesz  
miał aktywowaną płatność cykliczną również taka informacja pojawi się  
w Twoim panelu. 

Do wyboru masz trzy pakiety – Free, Basic i Premium

Zawsze możesz wykupić pakiet wyższy, zostać przy aktualnym lub przejść na 
niższy od nowego okresu rozliczeniowego. Jeśli po zakończeniu pakietu nie 
wykupisz kolejnego to system automatycznie przypisze dla Ciebie pakiet Free. 

Jeżeli potrzebujesz dedykowanego rozwiązania – napisz lub zadzwoń do nas. 
Dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb!
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5. Jak uzupełnić dane bilingowe?

Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę Moja Firma. 

Zdefiniuj, czy korzystasz z narzędzia, jako osoba fizyczna, czy jako przedstawiciel 
firmy. Uzupełnij wszystkie pola. Dane są potrzebne do wygenerowania faktury. 

Zapisz zmiany i gotowe!



Instrukcja aplikacji callback24 dla platformy Shoper.pl 11

www.callback24.pl        mail: kontakt@callback.io        tel.: +48 795 062 112

6. Jak wybrać działy?

Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę Usługi. 

Wybierz interesującą Cię usługę z listy klikając na nią dwukrotnie. Następnie 
przejdź do zakładki Konsultanci. Wybierz Nowy dział. Podaj jego nazwę i 
przypisz konsultantów.

Zapisz zmiany i gotowe!

7. Jak dodać pracowników?

Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę Pracownicy. 

Kliknij Dodaj Pracownika i uzupełnij jego dane. Przypisz odpowiednią rolę. 
Pamiętaj, aby wszyscy pracownicy mieli pobraną aplikację mobilną na swoim 
telefonie.

Zapisz zmiany i gotowe!
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8. Jak dodać integrację z Google Analytics?

Jeśli na Twojej stronie internetowej już znajduje się kod Google Analytics, 
wówczas integracja nastąpi automatycznie. Nie musisz podejmować 
żadnych działań.

Jeśli nie masz jeszcze wklejonego kodu Google Analytics to zaloguj się na swoje 
konto Google i pobierz identyfikator śledzenia. 

Następnie uruchom dowolny program do obsługi połączenia z serwerem 
FTP, podaj nazwę hosta, nazwę użytkownika oraz hasło. Wyszukaj plik 
odpowiedzialny za ładowanie nagłówka strony/sklepu, najczęściej  jest to plik 
index.php, index.html lub header.php i wklej kod najwyżej, jak to możliwe, w 
części <head> witryny. Jeśli masz problem z wklejeniem kodu, skonsultuj się z 
naszymi specjalistami.

Gdy już kod znajduje się na stronie, zaloguj się ponownie do konta Analytics, 
przejdź do zakładki Zachowania, następnie do Zdarzeń i kliknij Przegląd. 
Po prawej stronie zobaczysz kategorię zdarzeń – openWidget i CallNow. 
OpenWidget to liczba otwarć widgetu na Twojej stronie internetowej. A CallNow 
są to wszystkie prośby o telefon Twoich klientów.

Aby móc analizować efektywność naszego narzędzia, przejdź do Administracji, 
następnie wybierz Cele. W sekcji konfiguracja celu, zaznacz opcję 
„Niestandardowy”. W kolejnym kroku przypisz nazwę celowi a jako typ wybierz 
Zdarzenie. W szczegółach celu przypisz wartość CallNow w okienku Kategoria. 
Otrzymasz kompleksowe dane ułatwiające mierzenie kampanii.

Teraz możesz już sprawdzać efektywność swoich działań!

Jeśli masz pytania dotyczące instalacji i konfiguracji usługi lub potrzebujesz 
pomocy, skontaktuj się z nami!

kontakt@callback24.io


