
 

 

  

КАТАЛОГ 

МОДУЛІВ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ 

White Bee CMS Modules 



 

 
 

www.white-bee.com.ua  1 

Оглавление 
1. Рекламні банери ................................................................................................................................... 2 

2. Зум зображень...................................................................................................................................... 5 

3. Список бажань покупця ...................................................................................................................... 6 

4. Авторизація через соціальні мережі ............................................................................................... 9 

5. Імпорт товарів в базу даних ............................................................................................................ 10 

6. Экспорт товарів в Google Shopping ............................................................................................... 13 

7. Замовлення в 1 клік ........................................................................................................................... 14 

8. «Запропонувати аналог» .................................................................................................................. 16 

9. Гарантія на товар ............................................................................................................................... 17 

10. Агрегація товарів в кореневу категорію .................................................................................. 18 

11. Карусель брендів ............................................................................................................................ 19 

12. Сторінка «Партнери» ..................................................................................................................... 20 

13. Питання та відповіді про товари ................................................................................................ 22 

14. Відповідь на відгуки ....................................................................................................................... 25 

15. Програма лояльності .................................................................................................................... 26 

15.1. Загальні налаштування ............................................................................................................ 26 

15.2. Порядок нарахування бонусів ................................................................................................ 27 

15.3. Групи користувачів .................................................................................................................... 28 

15.4. Користувачі .................................................................................................................................. 29 

15.5. Принцип дії знижок .................................................................................................................... 30 

15.6. Оформлення замовлення ........................................................................................................ 31 

15.7. Робота з замовленням в панелі управління ....................................................................... 32 

15.8. Сторінка програми лояльності ............................................................................................... 34 

15.9. Деактивація програми лояльності ........................................................................................ 34 

15.10. Технічні особливості .................................................................................................................. 34 

16. Комплекти товарів ......................................................................................................................... 36 

16.1. Панель управління ..................................................................................................................... 37 

16.2. Технічні особливості .................................................................................................................. 39 

 

 

 

http://www.white-bee.com.ua/


 

 
 

www.white-bee.com.ua  2 

1. Рекламні банери 
 

Банери на сайті інтернет-магазину дозволяють залучити більше уваги покупців до 
Ваших рекламних акцій і зробити їх більш яскравими та привабливими. 

Для того, щоб звернути увагу відвідувачів на сезонні знижки або розпродаж в магазині, 
достатньо завантажити рекламне зображення і прикріпити до нього посилання на 
цільовий товар або групу товарів, після чого банер з'явиться на боковій панелі сайту. 

Приклад сторінки з рекламними банерами: 

http://www.white-bee.com.ua/


 

 
 

www.white-bee.com.ua  3 

Щоб створити рекламний банер, перейдіть на сторінку банерів в адмін-панелі (пункт 
меню Каталог -> Банери) і натисніть кнопку «Створити». 

Список банерів в адмін-панелі: 

 

Інтерфейс створення і редагування банера дозволяє завантажити зображення, додати 
до нього текст атрибута alt (що позитивно впливає на оптимізацію сайту і покращення 
релевантності його сторінок), а також вказати сортувальний номер для порядку 
відображення банера, статус «Опублікований» або «Не опублікований» та прикріпити 
посилання на цільові товари. 

Посилання рекламного банера може вести на сторінку новини, товару, категорії товарів, 
акцій чи новинок певної категорії або магазину в цілому, і навіть вказувати на сторонній 
ресурс. Іншими словами, посилання, що прикріплюється до банеру, може мати будь-який 
характер. 

Наявність посилання не є обов'язковою умовою для відображення рекламного банера 
на сайті - у разі його відсутності, банер буде являти собою просто інформаційне 
зображення, опубліковане в боковій панелі. У разі, якщо посилання прикріплено, то кліком 
по банеру буде здійснюватися перехід на цільову сторінку. 

Банери - це мультимовний контент. Якщо інтернет-магазин має декілька мов, Ви 
можете завантажити різні варіанти одного банера для кожної мови. Для цього в інтерфейсі 
редагування банера на мовній панелі необхідно обрати мову і додати для неї нову картинку 
з відповідним описом, посиланням та іншими налаштуваннями. 

Кількість створюваних банерів необмежена. 
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Інтерфейс редагування банера: 
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2. Зум зображень 
 

Зум зображень - це плагін, який підключається до галереї товару, що дозволяє 
збільшувати та переміщати відкриту фотографію в рамках модального вікна галереї для 
більш зручного її перегляду. Особливо корисним плагін зуму буде для тих відвідувачів 
сайту, хто переглядає сторінки на планшетах і мобільних телефонах, так як це допоможе їм 
краще розглянути деталі товару на пристроях з маленькими екранами.  

 

Для настільних ПК передбачений функціонал управління зумом за допомогою миші, а 
також спеціальних кнопок, які з'являться в правому верхньому кутку спливаючого вікна 
галереї. 

На мобільних пристроях збільшення, зменшення і переміщення зображення 
здійснюється за допомогою дотиків пальців до сенсорного екрану. 
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3. Список бажань покупця 
 

Список бажань необхідний для підвищення продажів інтернет-магазину, так як 
допомагає користувачу не тільки здійснювати покупки, а також і планувати їх на майбутнє, 
дозволяючи зберегти список обраних товарів на необмежений час і в будь-який момент 
мати зручний та швидкий доступ до них. 

Залежно від обраного дизайнерського оформлення, елементи управління списком 
бажань можуть бути реалізовані по-різному: на прикладі нижче показаний варіант появи 
кнопки додавання в список по наведенню миші на прев’ю товару, щоб не захаращувати 
інтерфейс користувача зайвими деталями. Також кнопки можуть відображатися завжди 
за замовчуванням. 

 

Доступ до сторінки списку бажань теж здійснюється по-різному: це може бути як 
наглядна іконка в шапці сайту, так і посилання на сторінку обраного в кабінеті користувача: 
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При додаванні товару в список, покупцеві протягом декількох секунд буде показано 
відповідне повідомлення, що містить посилання для переходу до списку бажань і 
посилання на сам товар. Кнопка додавання також буде сигналізувати про те, що даний 
товар доданий в обране: 

 

Кнопка додавання в список бажань на сторінці товару: 

 

Кнопка на сторінці товару, доданого в список: 
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На сторінці списку бажань товари можна додати в кошик, а також видалити зі списку 
один товар, декілька обраних товарів, відмічених галочками, або ж видалити весь список, 
для чого призначені відповідні елементи управління. 

Зверху сторінки відображається кількість товарів та їх загальна вартість.  

Сторінка списку бажань: 

 

Функціонал списку бажань доступний лише для авторизованих користувачів. При 
спробі користувача, не авторизованого на сайті, додати товар в список бажань, йому буде 
показано спеціальне повідомлення з посиланням на авторизацію/реєстрацію: 
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4. Авторизація через соціальні мережі 
 

Ключове завдання модуля авторизації через соціальні медіа – збільшити показник 
конверсії та полегшити покупцям взаємодію з Вашим інтернет-магазином. 

Зараз як ніколи люди починають цінувати свій час, і створення все нових облікових 
записів на різних вебсайтах здається їм виснажливим. Не кажучи вже про необхідність 
зберігати або тримати в голові безліч паролів для різних акаунтів. Це означає, що сторінка 
з реєстрацією в інтернет-магазині тільки дратує нових користувачів. Замість того, щоб 
швидше приступити до покупок, їм доводиться проходити нудний процес заповнення 
форми та підтвердження реєстрації електронною поштою. 

Тому останнім часом таку популярність набуває авторизація за допомогою соціальних 
мереж: вона значно спрощує процес виконання конверсії, надаючи відвідувачеві 
можливість увійти на сайт без створення акаунта і позбавляючи його від необхідності 
запам'ятовувати паролі. Один клік на іконку соц. мережі – і покупець зареєстрований. 

Соціальні кнопки для входу в інтернет-магазин: 

 

Детальну інструкцію з підключення й налаштування швидкої авторизації можна 
знайти в технічній документації за посиланням. 
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5. Імпорт товарів в базу даних 
 

Імпортування дозволяє швидко, буквально в декілька кліків, завантажити велику 
кількість товарів в інтернет-магазин. Для того, щоб використовувати цю можливість, у Вас 
повинен бути файл з переліком товарів, що відповідає певним стандартам, описаним в 
технічних інструкціях по імпорту. 

Для завантаження товарів перейдіть в розділ меню Налаштування -> Імпорт товарів. 
На сторінці імпорту знаходиться кнопка «Виберіть файл», що дозволяє завантажити файл з 
товарами, а також відображаються основні дані про імпорти, проведені раніше (якщо такі 
були): 
 

  
 

Для минулих імпортів виводиться наступна інформація: 

 Дата й час початку та закінчення імпорту (стовпчики «Дата створення» і «Дата 
обробки» відповідно); 

 Посилання на оригінальний файл імпорту (стовпчик «Завантажений файл»); 

 Посилання на файл звіту, в якому міститься більш докладна інформація про 
минулий імпорт; 

 Кількість доданих та оновлених в ході імпорту товарів (стовпчики «Додано» і 
«Оновлено»); 

 Кількість помилок, що виникли в ході імпорту (вони можуть відбуватися через 
некоректні дані у вихідному файлі); 
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 Поле «Деактивація» показує чи була застосована деактивація товарів при 
даному імпорті (ця опція дозволяє прибрати з сайту ті товари, яких не було в 
файлі імпорту); 

 Статус імпорту (може бути «Новий», «Підготовлений», «В обробці», «Виконаний» 
або «Помилка»). 

Зверніть увагу, що тільки для імпорту, який має статус «Виконаний» буде 
відображатися кількість доданих й оновлених товарів, а також кількість помилок. Статус 
«Помилка» отримує імпорт, якому не вдалося відкрити вихідний файл, тобто в тому 
випадку, коли імпорт не пройшов. 

Для того, щоб завантажити файл з товарами, натисніть кнопку «Виберіть файл» і 
відкрийте відповідний файл на своєму комп'ютері, потім натисніть «Завантажити». Після 
цього Ваш файл з'явиться в списку імпорту зі статусом «Новий». Щоб запустити імпорт, 
перейдіть в налаштування (кнопка «Олівець»). 
 

 
 

На сторінці редагування імпорту буде представлена коротка інформація про файл та 
подробиці роботи імпорту: 
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У розділі «Деактивація» на цій сторінці Ви зможете вказати налаштування деактивації 
товарів - «Застосувати деактивацію» або «Ігнорувати деактивацію». Деактивація 
застосовується тільки до товарів, для яких вказаний постачальник, і працює таким чином, 
що товари зазначених постачальників, відсутні у Вашому файлі, стануть не опублікованими 
та підуть з наявності на сайті. На товари інших постачальників або товари, що не мають 
прив'язки до постачальників, деактивація впливати не буде. Ця опція допомагає 
підтримувати актуальність наявності товарів в автоматичному режимі. За замовчуванням 
деактивація ігнорується. 

Для того, щоб запустити імпорт, натисніть кнопку «Підготувати імпорт» внизу сторінки. 
Файл отримає статус «Підготовлений», після чого змінити налаштування деактивації буде 
неможливо. Товари з підготовленого файлу почнуть імпортуватися при найближчому 
запуску імпорту, який перевіряє наявність підготовлених файлів раз на хвилину. Коли 
імпорт запуститься, файл отримає статус «В обробці» (щоб побачити зміну статусу 
необхідно оновити сторінку в браузері). 

Залежно від обсягу файлу імпорт може займати різний час для завантаження товарів у 
інтернет-магазин. Після закінчення імпорту він отримає статус «Виконано» і відобразяться 
дані про результати його роботи. Додані товари Ви можете побачити і відредагувати в 
розділі меню Каталог -> Товари. 

Більш детальну інформацію з налагодження імпорту й технічним вимогам до 
завантажуваних файлів Ви можете знайти в специфікації за посиланням. 
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6. Экспорт товарів в Google Shopping 
 

Google Shopping — це сервіс, який допомагає інтернет-магазинам залучати більше 
клієнтів за рахунок створення й розміщення яскравих об'ємних оголошень в пошуковій 
видачі, а також на сайтах-партнерах Google. 

Товарні оголошення більш помітні на фоні звичайної контекстної реклами, вони 
показуються в самому верху пошукової видачі й містять розгорнуту інформацію, таку як 
основне фото товару, його ціну, короткий опис, назву магазину та посилання на сторінку 
товару на сайті продавця. 

Приклад товарних оголошень по запиту «купити кавоварку»: 

 

Завдяки експорту товарів в Google Shopping Ви зможете в автоматичному режимі 
формувати товарні оголошення, підключивши файл експорту товарів зі свого магазину до 
акаунту Google реклами. Для показу таких оголошень Вам також знадобиться 
підтримувати рекламну кампанію, але найчастіше це навіть дешевше в порівнянні з 
пошуковою контекстною рекламою, адже відпадає необхідність створювати і вводити 
текст реклами вручну або підбирати ключові слова. 

Щоб скористатися експортом, після підключення модуля перейдіть за посиланням 
/export/download/google-shopping-feed.xlsx відносно основної адреси свого інтернет-
магазину. Наприклад, якщо домен вашого сайту my-goods.com.ua, то повне посилання на 
експортний файл буде мати такий вигляд:  
https://my-goods.com.ua/export/download/google-shopping-feed.xlsx 

Передайте це посилання (а також логін та пароль доступу до файлу) своєму інтернет-
маркетологу або підключіть файл самостійно згідно інструкціям Google. Для цього у Вас 
повинен бути створений акаунт в Google Merchant Center та підтверджений URL веб-сайту, 
що детально описано в Довідковому центрі Google. 

http://www.white-bee.com.ua/
https://vape-shop.kiev.ua/export/download/google-shopping-feed.xlsx
https://my-goods.com.ua/export/download/google-shopping-feed.xlsx
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7. Замовлення в 1 клік 
 

 Замовлення в 1 клік – це форма швидкого замовлення, яка використовується як 
доповнення до основного функціоналу покупок через корзину. 
 

 

При оформленні замовлення через корзину користувачам як правило доводиться 
вводити достатньо багато інформації, вказуючи своє ім'я, прізвище, адресу і спосіб 
доставки, вибирати метод оплати і т. д. Цей процес є досить виснажливим для покупця, що 
підтверджується багатьма дослідженнями в області інтернет-маркетингу. 

Модуль «Купити в 1 клік» максимально спрощує оформлення замовлення й дозволяє 
забезпечити зростання показників конверсії Вашого інтернет-магазину до + 50%. 
Скорочення часу, необхідного для здійснення покупки, може зіграти вагому роль для тих 
користувачів, у яких немає достатнього часу на заповнення всіх необхідних полів, або ж 
для тих, кому просто не хочеться цього робити. 

Швидке замовлення підійде для магазинів, типова покупка в яких складається як 
правило з одного товару. Для оформлення замовлення покупцеві досить ввести свій 
номер телефону у спливаючому вікні й натиснути кнопку «Відправити». Інші поля форми – 
«Ваше ім'я» і «Коментар» не є обов'язковими та служать для того, щоб покупець міг ввести 
уточнюючу інформацію про своє замовлення. 
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Замовлення, зроблені за допомогою швидкої покупки, потрапляють в історію 
замовлень в особистому кабінеті користувача, як і звичайні замовлення, оформлені через 
корзину. В адмін-панелі замовлення в 1 клік також потрапляє в розділ замовлень з 
приміткою «Замовлення в 1 клік». 
 

Підводячи підсумок, переваги покупки в 1 клік наступні: 

 підвищення показника конверсії та продажів; 

 скорочення часу на оформлення замовлення для користувачів; 

 стимулювання тієї частини аудиторії, яка відрізняється низькою активністю; 

 зниження відсотка відмов, як наслідок інших пунктів. 

 

 

 

 

 

http://www.white-bee.com.ua/


 

 
 

www.white-bee.com.ua  16 

8. «Запропонувати аналог» 
 

Модуль «Запропонувати аналог» допомагає підвищити конверсію за тими позиціями 
магазину, котрих на даний момент немає в наявності, та полягає в тому, що на таких 
товарах, замість мітки «Немає в наявності», відображається кнопка «Запропонуйте 
аналог». 

Таким чином, опція «Запропонувати аналог» дозволяє або оформити попереднє 
замовлення на товар, надходження якого очікується незабаром, або ж запропонувати 
покупцеві інший товар, який має схожі характеристики. Адже досить часто найпопулярніші 
пропозиції магазина дуже швидко розпродаються, а попит покупців на них зберігається ще 
тривалий час, і можливість оформлення замовлення в період тимчасової відсутності 
товару дозволить не знижувати продажів до поповнення його запасів на складі. 

Пропозиція аналога є однією з форм швидкого замовлення. Його оформлення дуже 
схоже на «Замовлення в один клік»: 

 

Але на відміну від «Замовлення в 1 клік», запит на пропозицію аналога потрапляє не в 
розділ замовлень адмін-панелі, а в заявки на зворотний дзвінок з відповідною позначкою 
«Запропонуйте аналог товару» і кодом товару, на який надійшов запит. 
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9. Гарантія на товар 
 

У разі, якщо магазин надає різні умови гарантії або сервісного обслуговування для 
різних груп товарів, Ви можете заповнювати персональну гарантію для кожного товару. 

Модуль «Гарантія на товар» додає вкладку «Гарантії» на сторінку товару в інтернет-
магазині, а також відповідну вкладку на сторінці товару в адмін-панелі, яка 
використовується для введення і редагування тексту гарантії. 

Якщо розділ «Гарантії» товару не заповнений, у вкладку на сайті виводиться загальний 
текст гарантії магазину, який заповнюється в меню Налаштування -> Підрозділи магазину  
-> вкладка «Гарантія». 

Вкладка «Гарантії» в адмін-панелі: 

 

Вкладка «Гарантії» на сайті: 

 

 

http://www.white-bee.com.ua/


 

 
 

www.white-bee.com.ua  18 

10. Агрегація товарів в кореневу категорію 
 

Агрегація дозволяє відображати товари дочірніх категорій в батьківській, в тому 
випадку, якщо батьківська категорія не містить своїх власних товарів. 

Разом з товарами, в кореневу категорію також потрапляють всі пошукові фільтри з 
дочірніх категорій, включаючи ціновий слайдер та сортування (від дорогих до дешевих, від 
дешевих до дорогих і т.д.). 

При цьому у верхній частині сторінки кореневої категорії все так же відображаються 
посилання на її дочірні категорії: 
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11. Карусель брендів 
 

Всі бренди магазину, які мають завантажений логотип і опублікований статус, 
виводяться на Головній сторінці сайту у вигляді каруселі з нескінченною прокруткою. 
Карусель брендів розташовується під основним слайдером з банерами або товарами і є 
адаптивною на будь-якій роздільній здатності  екрану. 

 

Кожне лого є посиланням на сторінку бренду, де розміщується його текстовий опис і 
виводяться всі товари бренду. 

Товари, розміщені на сторінці бренду, можуть належати до різних категорій. Вони 
розташовуються у відповідності зі значенням сортування категорії, а в рамках категорій – 
відповідно до сортування самих товарів. 
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12. Сторінка «Партнери» 
 

На сайт підключається нова сторінка, де розміщується інформація про партнерів 
Вашої компанії. Кількість і стилізація відображуваних партнерів на сторінці 
налаштовується в залежності від теми оформлення сайту. 

 

Для кожного партнера можна:  

 завантажити логотип; 

 вказати назву та короткий опис; 

 додати посилання на сайт партнера (відкривається в новій вкладці); 

 задати статус (Опублікований / Не опублікований);  

 визначити сортування.  

Партнери будуть розташовуватися на сторінці сайту в залежності від значення 
сортування (від більшого до меншого). 

Редагування партнерів доступно в меню Каталог -> Партнери панелі управління. 
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Сторінка «Партнери» в адмін-панелі: 

 

Редагування партнера: 
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13. Питання та відповіді про товари 
 

Цей модуль надає користувачам можливість задавати питання про товар 
менеджерам інтернет-магазину. При підключенні, на сторінці товару з'являється 
додаткова вкладка «Питання», де покупці можуть задати своє питання про товар, або 
прокоментувати одну з опублікованих раніше ланцюжків питань-відповідей.  

Обов'язковими полями для відправки форми є ім'я користувача, його email і текст 
повідомлення. Також необхідно пройти перевірку Google reCaptcha. 

Відвідувачі можуть коментувати тільки ті питання, до яких вже розміщено 
опубліковану відповідь адміністратора. 

Вкладка «Питання» на сторінці товару: 

 

Всі питання й коментарі до них проходять модерацію перед публікацією на сайті. Вони 
потрапляють в панель управління зі статусом «Не опубліковано». 
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 Коли нове питання або коментар надіслано, менеджер сайту отримує спливаюче 
повідомлення про це вгорі сторінок в адмін-панелі: 

 

Для перегляду й редагування питань перейдіть в меню Замовлення -> Питання та 
відповіді про товари або натисніть кнопку «Нові питання» у спливаючому повідомленні для 
швидкого переходу. 

Сторінка питань в панелі управління: 

 

На сторінці відображаються питання, дата їх надсилання, ім'я користувача та його 
email, а також текст питання, статус і кількість нових коментарів до нього. Новими 
вважаються всі коментарі, що мають статус «Не опубліковано». Також тут можна 
опублікувати нове питання з адмін-панелі (кнопка «Створити питання»). 

Для детального перегляду й редагування питання з його коментарями перейдіть на 
сторінку редагування (кнопка «Олівець»). 

Адміністратор може відредагувати, опублікувати, сховати або видалити будь-яке 
питання або коментар. Видалити запитання можна на сторінці всіх питань, а коментар – на 
сторінці редагування питання (кнопка «х»). При видаленні питання всі коментарі до нього 
також видаляються. 

На сторінці редагування адміністратор магазину може змінити дані питання і 
коментарів, а також відповісти на питання або створити новий коментар в ланцюжку 
питань і відповідей. Для цього натисніть кнопку «Коментувати» внизу сторінки, після чого 
відкриється форма для введення нової відповіді або коментаря. 
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 Сторінка редагування питання: 
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14. Відповідь на відгуки 
 

Аналогічно до відповідей на питання в Главі 13, даний модуль дає можливість 
адміністратору магазину розміщувати свої відповіді на відгуки про товар, а користувачам 
– коментувати відгуки, які мають відповіді. Коментарі користувачів також проходять 
модерацію перед публікацією на сайті. 

Відповідь на відгук в адмін-панелі: 
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15. Програма лояльності 
 

Програма лояльності являє собою комплексний функціонал накопичувальної бонусної 
системи, персональних знижок покупців і груп користувачів. 
 

15.1. Загальні налаштування 
 

Для активації Програми лояльності перейдіть в меню Налаштування -> Програма 
лояльності й змініть статус програми на «Опублікований»: 

 

На сторінці Програми лояльності налаштовуються наступні параметри:  

 термін дії бонусів (в днях, місяцях або роках); 

 ліміт оплати бонусами (в % від суми замовлення); 

 кількість бонусів, що нараховуються користувачу при реєстрації. 

 Після реєстрації нові користувачі отримають вказану кількість бонусів. При першому 
вході в свій акаунт на сайті магазину, вони отримають повідомлення про нараховані 
бонуси: 
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Бонуси користувача існують вказаний період часу з моменту їх нарахування, після чого 
не витрачені бонуси списуються автоматично. За місяць, 14 днів і 3 дні до списання 
користувач отримує одноразову повідомлення на сайті про майбутнє списання бонусів: 

 

Термін дії бонусів продовжується на вказаний період кожен раз, коли користувач 
робить чергове замовлення за сайті. 
 

15.2. Порядок нарахування бонусів 
 

Для того, щоб користувачі могли накопичувати бонуси за покупки в магазині, необхідно 
вказати обсяг одержуваних бонусів в панелі управління. Бонуси за покупку 
налаштовуються на рівні категорії товарів.  

Перейдіть в меню Каталог -> Категорії товарів, оберіть необхідну категорію та вкажіть 
відсоток нараховуваних бонусів на вкладці «Бонуси»: 
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При оформленні замовлення зареєстрованому користувачу буде відображено 
кількість бонусів у вигляді відсотків від вартості кожного товару в його кошику, а також 
загальна сума бонусів, які нараховуються за все замовлення: 

 
 

15.3. Групи користувачів 
 

Для створення групи користувачів перейдіть в меню Налаштування -> Групи 
користувачів та натисніть кнопку «Створити». 
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Групі можна призначити персональну знижку, яка поширюється на товари без акцій, і 
акційну знижку – для товарів зі зниженою ціною. Знижка задається у відсотках від 
вартості товару. 

Користувачі, додані до групи, будуть перелічені у вкладці «Користувачі групи»: 
 

 
 

15.4. Користувачі 
 

Для редагування даних користувача й призначення йому групи, перейдіть в меню 
Налаштування -> Користувачі та оберіть користувача.  
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У вкладці «Програма лояльності» відображається кількість оплачених замовлень, 
поточний баланс бонусного рахунку і дата останнього нарахування бонусів. Тут також 
можна призначити користувачу групу й налаштувати знижки.  

Якщо користувач входить до групи, то у вкладці «Програма лояльності» також будуть 
показані знижки групи. 

Призначити знижки можна тільки тим користувачам, у яких є хоча б одне оплачене 
замовлення, інакше поля для введення знижок будуть неактивні. Якщо користувач, у якого 
немає оплачених замовлень, перебуває в групі, у якої є знижки, то знижки групи також не 
поширюватимуться на цього користувача. 
 

15.5. Принцип дії знижок 
 

При наявності одночасно знижки користувача і знижки групи, для користувача буде 
активною більша зі знижок. Наприклад, якщо знижка групи складає 1%, а знижка 
користувача – 2%, то активною буде знижка користувача. 

У кошику дані про знижки виділені зеленим кольором: 

 

 

http://www.white-bee.com.ua/


 

 
 

www.white-bee.com.ua  31 

Наявні знижки та бонуси також можна відслідкувати в особистому кабінеті покупця: 
 

 

 

15.6. Оформлення замовлення 
 

Купуючи товари на сайті, покупець може частково розплатитися бонусами. Для 
розрахунку бонусами призначене спеціальне поле «Використати бонуси». При введенні 
бонусів фінальна сума замовлення перераховується.  

 На сторінці оформлення замовлення покупцеві також відображається його поточний 
баланс бонусів і максимальна сума, яку він може сплатити з бонусного рахунку: 
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Поле «Застосувати бонуси» не приймає негативних і дробових значень, значень, що 
перевищують ліміт оплати з бонусного рахунку і поточний баланс бонусів (він може бути 
менше, ніж ліміт оплати за замовленням), а також будь-яких нечислових значень: 
 

 

Якщо у покупця немає бонусів, розділ «Оплата бонусами» буде недоступний. 

 Після успішного оформлення замовлення покупцеві буде відображена інформація про 
нараховані бонуси в наступному вигляді: 

 
 

15.7. Робота з замовленням в панелі управління 
 

При редагуванні замовлення в адмін-панелі відображається вся інформація про 
знижки і бонуси користувача.  

Фінальна сума «Разом» виводиться з урахуванням знижок покупця та застосованих 
бонусів: 
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При редагуванні товару в замовленні (додавання нового або видалення поточного 
товару, збільшення або зменшення його кількості) відповідно застосованих дій 
відбувається й перерахунок бонусів. Якщо редагований товар належить до бонусної 
категорії, то кількість нарахованих покупцеві бонусів буде збільшуватися при додаванні 
такого товару або списуватися при зменшенні або видаленні його з замовлення. 

У разі, коли необхідно видалити товар із замовлення після його оформлення, ліміт 
оплати бонусами за замовленням стане меншим. Якщо кількість застосованих до 
замовлення бонусів перевищує новий ліміт, то зайві бонуси будуть скасовані й 
повернуться назад на баланс покупця. 

Наприклад, користувач оформив замовлення на 2 позиції загальною сумою 2000 грн. 
Ліміт оплати бонусами становить 10% від замовлення, тобто 200 бонусів. Припустимо, 
покупець застосував 200 бонусів, а через деякий час передзвонив та попросив прибрати зі 
свого замовлення один товар. Сума після видалення товару склала 1000 грн., відповідно 
ліміт оплати зменшився до 100 бонусів. Тому від початкового бонусного платежу буде 
віднято 100 бонусів, які повернуться покупцеві на бонусний рахунок. 

У разі видалення замовлення, бонуси, нараховані користувачеві за це замовлення, 
списуються, а використані їм у якості часткової оплати – повертаються. Аналогічне 
відбувається при скасуванні замовлення, але тільки в тому випадку, якщо в магазині 
ведеться облік кількості товару за допомогою статусів замовлення. Тобто, для статусів, що 
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означають успішне замовлення, в поле «Статус: змінити кількість товару» встановлено 
значення «Так», а для статусу «Скасовано» – значення «Ні». Додаткову інформацію про 
керування статусами замовлення й обліку кількості товару читайте в розділі 11.1. Статуси 
замовлень документації адмін панелі. 
 

15.8. Сторінка програми лояльності 
 

Умови та правила участі в програмі лояльності публікуються на сторінці «Програма 
лояльності» інтернет-магазину. Для редагування вмісту цієї сторінки перейдіть в меню 
Налаштування -> Підрозділи магазину та оберіть вкладку «Програма лояльності». 
 

15.9. Деактивація програми лояльності  
 

Для того, щоб деактивувати програму лояльності, перейдіть в меню  
Налаштування -> Програма лояльності й змініть статус програми на «Не опублікований». 
Після цього покупці не будуть отримувати бонуси при реєстрації і оформленні замовлення, 
а також перестануть діяти призначені знижки користувачів і груп. 

Зверніть увагу, що при цьому всі раніше нараховані бонуси зберігаються за 
користувачами до тих пір, поки програма лояльності не буде опублікована знову або поки 
зазначений термін дії бонусів не закінчиться.  

Щоб списати всі бонуси з усіх користувачів одночасно, необхідно видалити термін дії 
бонусів та зберегти налаштування на сторінці програми лояльності в панелі управління. 
 

15.10. Технічні особливості 
 

 1 бонус дорівнює одиниці основної валюти (1 гривні, якщо основна валюта - 
гривня); 

 бонуси завжди ціле число (якщо % нарахування бонусів для поточного 
замовлення не є цілим числом, то кількість нарахованих бонусів округлюється в 
більшу сторону); 

 ліміт оплати бонусами відповідно є цілим (якщо % суми замовлення, який 
можна оплатити бонусами, не ціле число, то обсяг оплати за замовлення 
округляється в меншу сторону); 
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 кількість бонусів, якими можна оплатити замовлення, а також кількість 
нарахованих за замовлення бонусів, обчислюється як % від суми замовлення до 
застосування персональної та акційної знижок (тобто від повної суми 
замовлення); 

 бонуси списуються в 00:01 в день закінчення терміну їх дії; 

 якщо термін дії бонусів заданий в місяцях, день нарахування бонусів покупцеві 
припав на 31 число, а місяць, в якому має відбутися списання, містить меншу 
кількість днів, то бонуси будуть списані в останній день цього місяця; 

 знижка обчислюється як відсоток від суми по кожній позиції замовлення: якщо 
в кошику в одній позиції 2 товари, то знижка обчислюється від їх сумарної 
вартості 

 для того, щоб скористатися Програмою лояльності, замовлення повинне бути 
оформлене через сайт (для замовлень, що створені через панель управління, не 
діють знижки користувачів та груп, а також не приміняються й не 
нараховуються бонуси). 
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16. Комплекти товарів 
 

Комплекти товарів (або «Разом дешевше») – це модуль, що дозволяє об'єднувати 
декілька товарів в один комплект з більш вигідними умовами для покупця, ніж покупка 
товарів окремо, підвищуючи таким чином середній чек. Під більш вигідними умовами 
мається на увазі знижка або додавання в комплект подарунка. 

Комплекти додаються на сторінку основного товару в вигляді блоку-слайдера «Разом 
вигідніше». Прев'ю товарів в комплекті одночасно є посиланнями на сторінку кожного 
товару, дозволяючи покупцеві ознайомитися з більш детальним описом або придбати їх 
окремо. 

 Комплект зі знижкою: 

 Комплект з подарунком: 
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 В кошику комплекти редагуються так само, як і звичайний товар – можна вказати 
кількість придбаних комплектів, додати або видалити комплект: 

 

Якщо на сайті підключена програма лояльності, то для комплектів також буде діяти 
накопичувальна система бонусів і персональні знижки користувача або групи. 

 

16.1. Панель управління 
 

Після придбання даного модуля в адмін-панелі на сторінці редагування товару 
з'явиться вкладка «Комплекти». При натисканні кнопки «Додати» створюється новий 
комплект з поточним товаром в якості основного товару комплекту. 
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Призначення полів комплекту: 

 «Статус» – дозволяє зробити комплект опублікованими або приховує його. За 
замовчуванням новий комплект при створенні отримує статус «Не 
опублікований. 

 «Сортування» – порядок відображення серед інших комплектів даного товару. 
Комплект з найвищим значенням сортування буде показаний першим. Якщо 
сортування не задане, то комплекти відобразяться в порядку їх створення – від 
новіших до найстаріших. 

 «Додати до комплекту» – поле для додавання товарів в комплект. Приймає в 
якості значення код товару, що додається. 

 «Тип комплекту» – дозволяє обрати комплект зі знижкою або комплект з 
подарунком. 

 «Звичайна ціна» – сума цін всіх товарів в комплекті без врахування зники. 

 «Ціна зі знижкою» – поле для введення зниженої ціни за комплект. При 
включенні типу комплекту «з подарунком», замість нього відображається поле 
«Додати подарунок», яке приймає в якості значення код товару-подарунка.  

 Основний товар комплекту і подарунок підсвічуються синім фоном та мають 
відповідні «ярлики»: 

 

Порядок відображення товарів всередині комплекту можна змінювати, перетягуючи 
товари. Для редагування кількості товару в комплекті служить відповідне поле в блоці 
доданого товару. 
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Неопубліковані товари не можуть бути додані в комплект. У разі, якщо товар став не 
опублікований вже після додавання, він не буде показаний покупцям на сайті і його ціна не 
включається в загальну вартість комплекту. Такі товари також мають відповідний ярлик 
«Не опубліковано» у вкладці «Комплекти». 

В якості подарунка, навпаки, може бути зазначений товар, що не опублікований на 
сайті. 

 

16.2. Технічні особливості 
 

 Накопичувальна бонусна система основного товару поширюється на всі товари 
комплекту. Це означає, що якщо основний товар належить до бонусної категорії, 
то відсоток бонусів за покупку комплекту буде нарахований як відсоток від 
повної вартості комплекту. Детальніше про бонусну програму в розділі 15.2 
даного посібника. 

 Персональні знижки користувача також діють на весь комплект. Аналогічно 
відбувається зі знижками на акційні товари. Якщо користувач має персональну 
знижку на товари з акцією і основний товар комплекту має акційну ціну, то така 
знижка буде застосована до повної вартості комплекту. Детальніше про знижки 
користувачів у розділах 15.3 – 15.5 даного посібника. 

 На комплект або його товари не поширюються інтерактивні характеристики з 
націнками. Товар з такими характеристиками може бути доданий в комплект, 
але при обчисленні загальної ціни комплекту націнки за окремі характеристики 
будуть проігноровані. 

 Слідкуйте за актуальністю ціни комплекту: при зміні цін його товарів звичайна 
ціна комплекту перераховується автоматично, але ціна зі знижкою редагується 
вручну.  

 Товари, яких немає в наявності, але які опубліковані на сайті, також 
публікуються в складі комплекту й не впливають на можливість придбання його 
в цілому. Тому рекомендується підтримувати наявність доданих в комплект 
товарів, а також склад комплекту в актуальному стані. 
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