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1. Rozpoczęcie prac - wpięcie skryptu 
 

Pierwszym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia implementacji usług dostarczanych 
przez Quarticon jest wpięcie spersonalizowanego, głównego skryptu do kodu strony. 
 
Skrypt ten, w postaci niespersonalizowanej wygląda tak: 
 
<script type="text/javascript"> 

(function() { 

var _qS = document.createElement('script'); 

_qS.type = 'text/javascript'; 

_qS.async = true; 

_qS.src = '//qjs.quartic.pl/qjs/Customer_ID.js'; 

(document.getElementsByTagName('head') 

[0]||document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(_qS); 

})(); 

</script> 

 

Nazwa Customer_ID oznacza unikalny identyfikator klienta i musi zostać zastąpiona 
numerem/kodem wygenerowanym przez panel administracyjny. 
Skrypt należy umieścić w kodzie strony w sekcji <head>. 
 
 
Szczegółowa instrukcja pobrania skryptu 
 
https://help.quarticon.com/skrypt-g%C5%82%C3%B3wny 
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2. Dodanie IP do whitelisty  
 

Niektóre firmy hostingowe mogą blokować połączenia zewnętrzne. W takim 
przypadku, aby umożliwić pobieranie danych dla QuarticON należy przesłać do 
administratorów strony poniższe informacje: 
 
Nazwa crawlera: 
userAgent: QuarticON.com (recommendation engine for e-shops) Crawler 
 
Pula adresów IP: 

● 34.243.117.235 
● 34.246.235.204 
● 34.246.34.83 
● 52.211.17.53 
● 54.76.56.3  
● 31.179.145.242  
● 85.128.12.162 
● 52.212.204.163 
● 52.30.159.240 
● 176.31.208.146 
● 176.31.208.155 
● 5.135.45.10  
● 5.135.45.6 
● 5.135.45.5 
● 5.135.45.9  

2 



3. Meta tagi - dodanie tagów do kodu strony 
 

Aby umożliwić jak najlepsze działanie produktów Quarticon niezbędne jest poprawne 
rozpoznawanie rodzaju stron, na jakich znajduje się użytkownik odwiedzający sklep. W tym 
celu należy umieścić na stronie w sekcji <head> odpowiednie meta tagi. 
 
Istnieje kilka typów znaczników, które powinny zostać umieszczone na podstronach 
sklepu: 

● Znacznik meta qonSiteType - odpowiada za rozpoznawanie rodzaju strony. 

Wartości, jakie powinien przyjmować na różnych typach stron znajdują się w tabelce: 

qonSiteType Typ strony Wartość Przykład użycia 

  

Strona główna mainpage <meta name="qonSiteType" 
content="mainpage"> 

Strona kategorii categorypage <meta name="qonSiteType" 
content="categorypage"> 

Strona produktu productpage <meta name="qonSiteType" 
content="productpage"> 

Strona koszyka basketpage <meta name="qonSiteType" 
content="basketpage"> 

Strona 404 notfoundpage <meta name="qonSiteType" 
content="notfoundpage"> 

Strona braku 
wyników 
wyszukiwania 

nosearchpage <meta name="qonSiteType" 
content="nosearchpage"> 
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● Znacznik meta qonUserId - zwraca id użytkownika, jeśli ten jest zalogowany. 

Przykład użycia: <meta name="qonUserId" content="2"> 

● Znacznik meta qonCategoryFilter - powinien znajdować się tylko na stronie 

kategorii i zwracać id kategorii, na której aktualnie znajduje się użytkownik (jeśli 

strona posiada drzewko kategorii typu breadcrumbs znacznik może zawierać id 

wszystkich kategorii. Powinny być ułożone w kolejności od najbardziej ogólnej do 

najbardziej szczegółowej, a wartości powinien oddzielać przecinek). 

Przykład użycia: <meta name="qonCategoryFilter" content="2,3,4,5"> 

● Znacznik meta qonGetBasketProductsIds - powinien znajdowac się tylko na 

stronie koszyka i zwracać id produktów, które użytkownik posiada w swoim koszyku. 

Jeśli produktów jest więcej niż jeden, to ich id powinny być rozdzielone przecinkiem. 

Przykład użycia: <meta name="qonGetBasketProductsIds" content="10148,10150"> 
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4. Dodanie skryptu zbierającego odsłony 
produktów 
 

Na każdej stronie produktu należy dodać poniższy skrypt do kodu strony (pod koniec 
sekcji <body>): 
 
<script type="text/javascript"> 

var upsParams = upsParams || []; 

upsParams.push(['action','view']); 

upsParams.push(['user', 'SCRIPT_USER_ID']); 

upsParams.push(['product', 'SCRIPT_PRODUCT_ID']); 

upsParams.push(['execute']); 

</script> 

 

Skrypt pozwala na rejestrowanie informacji o użytkownikach odwiedzających karty 
produktów. Przetwarza następujące dane dynamiczne: 

● user – id użytkownika, który odwiedza kartę produktu; jeżeli użytkownik jest 

niezalogowany, należy przekazać pustą wartość (upsParams.push(['user', '']);) 

● product – id produktu aktualnie oglądanego; wartość ta musi być zgodna z ID tego 

samego produktu przekazanego w katalogu produktów. 
  
Należy obowiązkowo zdefiniować zmienną SCRIPT_PRODUCT_ID i przekazać w niej ID 
przeglądanego produktu. Przekazane ID musi zgadzać się z danymi katalogowymi. 
Zmienna SCRIPT_USER_ID nie jest obowiązkowa, można pozostawić ją pustą. 
 
 
Szczegółowa instrukcja pobrania skryptu 
https://help.quarticon.com/skrypt-ods%C5%82ony-produkt%C3%B3w 
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5. UpsParams - dodanie skryptu zbierającego dane transakcji 
Na stronie podziękowania za dokonanie zakupu (thank you page) należy dodać 

poniższy skrypt do kodu strony (pod koniec sekcji <body>): 
 
<script type="text/javascript"> 

var upsParams = upsParams || []; 

upsParams.push(['transaction', 'SCRIPT_TRANSACTION_ID']); 

upsParams.push(['user','SCRIPT_USER_ID']); 

/* SCRIPT_LOOP_START*/ 

upsParams.push(['action','purchase']); 

upsParams.push(['product','SCRIPT_PRODUCT_ID']); 

upsParams.push(['price','SCRIPT_PRICE']); 

upsParams.push(['quantity','SCRIPT_QUANTITY']); 

upsParams.push(['execute']); 

/* SCRIPT_LOOP_END */ 

</script> 

 

Skrypt zbiera i przetwarza następujące zmienne dynamiczne: 

● transaction – unikalne id transakcji zarejestrowanej w sklepie 

● user – id użytkownika, który dokonał zakupu; jeżeli użytkownik jest niezalogowany 

należy przekazać pustą wartość (upsParams.push(['user', '']);) 

● product – unikalne id produktu 

● price – cena produktu 

● quantity – ilość danego produktu 

 
Aby skrypt działał poprawnie muszą zostać przekazane odpowiednie zmienne: 

● SCRIPT_TRANSACTION_ID -  unikalne ID transakcji 
● SCRIPT_USER_ID - podanie zmiennej jest opcjonalne; jeśli po zalogowaniu w 

sklepie jako klient dostępne jest user_id, wstaw je w tym miejscu, jeśli nie, pozostaw 
pusty string 

● /* SCRIPT_LOOP_START */ -  tutaj należy utworzyć pętlę, która przeskoczy po 
wszystkich zakupionych produktach i wyciągnie z nich poniższe dane: 

● SCRIPT_PRODUCT_ID - unikalny ID produktu, musi się zgadzać z danymi 
katalogowymi 

● SCRIPT_PRICE- cena jednostkowa produktu 
● SCRIPT_QUANTITY - ilość zakupionych sztuk danego produktu 
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● /* SCRIPT_LOOP_END */ - koniec pętli 
 
Szczegółowa instrukcja pobrania skryptu 
 
https://help.quarticon.com/pl/articles/2536048-skrypt-zbierajacy-dane-transakcji 

6. Przekazywanie danych produktowych 
Dane zostaną zebrane przy pomocy crawlera automatycznego przez Quarticon. 
 
Crawler automatycznie pobiera ze strony produktu takie dane jak: 

● id produktu, 
● nazwa produktu, 
● dostępność produktu, 
● cena produktu, 
● cena promocyjna produktu, 
● link do produktu, 
● link do obrazka produktu, 
● dodatkowe informacje o produkcie, 
● kategorie produktu. 

 

 

Aby umożliwić automatyczne pobieranie danych ze strony przez crawlera należy dodać 
kontener z id="qON_product", który zawiera informacje o produkcie przekazane przy pomocy 
atrybutów. 
 
 
Atrybuty należy uzupełnić adekwatnymi do nazwy wartościami, odnoszącymi się do danego 
produktu. 
 
Opis atrybutów: 
 

Nazwa atrybutu  Opis  Przykład  Uwagi 

data-qon-id  Id produktu  data-qon-id="14645"  Id produktu musi być 
spójne na wszystkich 
stronach, na których 
będzie używane. 

data-qon-title  Nazwa 
produktu 

data-qon-title="Proszek 
do prania" 
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data-qon-statu
s 

Dostępność 
produktu 

data-qon-status="1"  W przypadku produktu 
niedostępnego status: 0. 

data-qon-price  Cena produktu  data-qon-price="19.99"  Cena nie powinna 
zawierać separatora 
tysięcznego. 

data-qon-old-pr
ice 

Stara cena  data-qon-old-price="24.9
9" 

Cena nie powinna 
zawierać separatora 
tysięcznego, powinna być 
wyższa niż obecna cena. 
W przypadku braku 
pozostawić wartość 
pustą. 

data-qon-link  URL produktu  data-qon-link="http://stro
na.eu/proszek-do-prania" 

 

data-qon-image  Link do zdjęcia  data-qon-image="http://s
trona.eu/proszek.jpg" 

 

data-qon-custo
m-{liczba 
porządkowa} 

Pola z 
dodatkowymi 
opisami 
(maksymalnie 
4) 

data-qon-custom-1="Dar
mowa dostawa" 

 

data-qon-categ
ory-{Liczba 
porządkowa}-id 

ID kategorii 
produktu 

data-qon-category-1-id="
1" 

 

data-qon-categ
ory-{Liczba 
porządkowa}-tit
le 

Nazwa 
kategorii 
produktu 

data-qon-category-1-title
="Chemia" 

 

 
Przykład gotowej implementacji: 
 

<div class="qON_product" style="display:none" 

    data-qon-id="14645" 

    data-qon-title="Proszek do prania" 

    data-qon-status="1" 

    data-qon-price="19.99" 

    data-qon-old-price="24.99" 

    data-qon-link="http://strona.eu/proszek-do-prania" 
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    data-qon-image="http://strona.eu/proszek.jpg" 

    data-qon-custom-1="Darmowa dostawa" 

    data-qon-custom-2="5 gwiazdek" 

    data-qon-category-1-id="1" 

    data-qon-category-1-title="Chemia" 

    data-qon-category-2-id="11" 

    data-qon-category-2-title="Proszki do prania" 

    > 

</div> 

Na stronie kategorii należy dodatkowo umieścić w kodzie strony: 

● Opcja nr 1: kontener z id="qON_category", który zawiera kontenery (.qON_product) z 
informacjami o produktach należących do danej kategorii. Informacje te powinny zostać 
przekazane w odpowiednich atrybutach: 

  

Data atrybut  Wartość  Przykład 

data-qon-id  ID produktu  data-qon-id="abc12345" 

data-qon-link  URL produktu  data-qon-link="https://www.linksklepu.pl/linkdoproduk
tu" 

  
Przykład kodu, który należy umieścić na stronie: 

<div id="qON_category" style="display:none"> 

   <div class="qON_product" style="display:none" 

       data-qon-id="abc12345" 

       data-qon-link="https://www.linksklepu.pl/linkdoproduktu1"> 

   </div> 

   <div class="qON_product" style="display:none" 

       data-qon-id="abc56789" 

       data-qon-link="https://www.linksklepu.pl/linkdoproduktu2"> 

   </div> 

</div> 
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● Opcja nr 2: do istniejącego listingu produktów na stronie kategorii należy dodać 
odpowiedni identyfikator, klasę oraz atrybuty. 

Do kontenera, w którym znajdują się produkty dodać id="qON_category". 

Do kontenera każdego pojedynczego produktu dodać .qON_product oraz uzupełnione 
atrybuty data-qon-id i data-qon-link. 
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7. ID produktu i warianty 
 

Spójność id produktów w całym sklepie jest podstawą jakości rekomendacji. Id 
produktu jest używane na kilku typach strony w zależności od potrzeb. Niezależnie od 
miejsca użycia id produktu powinno ono być jednoznaczne i unikalne, przypisane tylko do 
jednego produktu. Dany produkt powinien występować w całym systemie pod tym samym id. 
 
Id produktu ma być przekazane na: 
 

● stronie produktu - do skryptu zbierającego informacje o odsłonach, 
● stronie kategorii - do tagów i atrybutów umieszczanych w kodzie strony, 
● strona koszyka - do tagu umieszczanego w kodzie strony, 
● stronie podziękowania za zakup - do skryptu zbierającego informacje o transakcjach. 

 
Obsługa wariantów produktowych 
 
Do wariantów możemy podejść w dwojaki sposób: 

● Jeśli na stronie produktu są np. rozmiary, kolory, warianty - musimy sprawdzić, czy 
przy wyborze nie zmienia się id produktu oraz link produktu. Jeśli tak jest to 
traktujemy takie produkty jako oddzielne. Nie powinny występować w katalogu 
produktowym pod jednym id. 

● Jeśli zmiana nie powoduje zmiany linki i id produktu - możemy wszystkie te wersje 
traktować jako jeden produkt i oznaczać je takim samym identyfikatorem. 

 

8. ID kategorii produktów 
 

Dane o kategoriach, do jakich należą produkty, które są zawarte w feedzie muszą 
być zgodne z informacjami zawartymi na stronie. Oznacza to, że id kategorii przekazywane 
przez klienta w katalogu produktowym musi być takie samo jak id kategorii przekazywane w 
tagu meta qonCategoryFilter na stronie kategorii. Wpływa to na możliwość filtrowania 
produktów względem kategorii. W znaczniku qonCategoryFilter id powinny być ułożone w 
kolejności od kategorii najbardziej ogólnej do najbardziej szczegółowej. 
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Jeśli na stronie znajdują się tzw. breadcrumbsy powinny być one spójne pomiędzy 
stroną kategorii i stroną produktu, który należy do tej kategorii. Na stronie produktu powinny 
znajdować się breadcrumbsy wszystkich kategorii, do jakich należy produkt, a nie tylko 
wybrane z nich w zależności od tego, z jakiej ścieżki użytkownik trafił na stronę kategorii. 
Kategorie powinny być ułożone w kolejności od najbardziej ogólnej do najbardziej 
szczegółowej. 
 

Przykład: jeśli użytkownik odwiedzi kategorie buty > damskie > zimowe i przejdzie na 
stronę produktu X, to na produkcie X powinny znajdować się breadcrumbsy 
oznaczające buty > damskie > zimowe. Jeśli użytkownik odwiedzi stronę kategorii 
buty i również przejdzie z niej na stronę produktu X to w breadcrumbsach powinny 
nadal znajdować się wszystkie kategorie danego produktu (buty > damskie > 
zimowe), a nie tylko kategoria, z której użytkownik przeszedł na stronę produktu. 

 

9. Profile e-mail 
W celu przekazywania na bieżąco adresów email, do systemu marketing autkomation, 
należuy go przekazać z kodu strony za pomocą poniższej funkcji js. 
 
Należy zadeklarować glbalną obiekt qonEmail dla danej instancji w następujący sposób 
 

window.qonEmail = { 

    email: "user@emailadress.com", 

    agreement: true, 

    user_id: "123" 

}; 

email - jest to adres email, który chcemy przekazać 

agreement - W zależności od wartości udzielonej zgody na wysyłkę przez klienta, należy 
przekazać 

true - jeżeli klient wyraził zgodę na komunikację marketingową, przez email 

false - jeżeli klienta, odwołał lub nie wyraził zgody na wysyłkę emaili 
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user_id - parametr opcjonalny, może to być wewnętrzny identyfikator użytkownika w systemie 
sklepowym. Wspiera lepszą identyfikację użytkownika na różnych przeglądarkach 

 

Optymalnie, obiekt ten powinien być wywoływana przy każdym zdarzeniu, kiedy klinet sklepu 
podaje swój email np. 

- Formularze zapisu do newslettera 
- Zakup 
- Logowanie do panelu 

 

10. Umieszczenie ramek rekomendacji w sklepie 
Ramki na stronie mogą być umieszczone samodzielnie przez skrypt QuarticON na 
podstawie selectorów, jednak w przypadku modyfiukacji HTML strony, może dojść do 
usunięcia elementu, do którego podczepiona jest ramka. 
 
Rekomendujemy na stałe umieszczenie tzw. PlaceHolderów - miejsc na ramki - w strukturze 
szablonu strony. Dzięki temu minimalizujemy ryzyko zniknięcia ramki ze strony w przypadku 
jej modyfikacji. 
 
Placeholdery powinny być w postaci 
 
<div id=”_qon_product_page_1”></div> 
 
Ilośc i miejsca rekomendacji, wymagą uzgodnienia.  
Zazwyczej korzystamy z poniższej mapy strony 
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11. Wyświetlanie dopasowanych stylistycznie 
ramek rekomendacji 
Ramki rekomendacji mogą zostać skonfigurowane przez panel za pomocą kreatora 
Drag&Drop na podstawie istniejących szablonów - więcej 
https://help.quarticon.com/kreator-widget%C3%B3w 
 
 
Natomiast, Jeżeli chcesz by ramki rekomendacji 

● zawierały zaawansowane efekty CSS3 
● zawierały wywoływane akcje w języku PHP metodą POST 
● wyświetlały produkty w różnych językach w zależności od aktywnej obecnie wersji 

językowej w przeglądarce klienta 
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● zawierały cenę produktu niższą niż standardowa ze względu na zalogowanego 
stałego klienta 

możliwe jest wygenerowanie rekomendacji w formacie JSON. Dzięki temu produkty 
wskazane do rekomendacji zostają przekazane poprzez format JSON, a sam wygląd ramki 
oraz wykorzystane y (typu cena, nazwa, obrazek) są określane przez klienta. 
 
Aby włączyć taki format odpowiedzi skryptów należy w kreatorze drag&drop przełączyć 
opcję Włącz tryb JS callback na Tak.  

 
 

● Kod JS callback: Twoja funkcja javascript, która przetworzy zwróconego przez nas 
JSONa z produktami i wygeneruje widget na Twojej stronie 

● Wybierz z katalogu pola: niewymagane; nazwy pól opisujące produkt (oddzielone 
spacją), które mają się znaleźć w zwróconym JSONie 

● JS callback timeout: czas w milisekundach jak długo może czekać nasz skrypt na 
pojawienie się Twojej funkcji (wartość między 0 a 100000) 
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Po wprowadzeniu odpowiednich ustawień (wymagana jedynie nazwa funkcji) i zapisaniu 
widgetu, przy następnym wywołaniu naszego skryptu QON.js zamiast HTMLa widgetu 
pobrany zostanie JSON z listą produktów oraz JavaScript, który wywoła funkcję podaną w 
Kod JS callback. 
 
Twoja funkcja podana w polu Kod JS callback musi przyjmować jako parametr wywołania 
JSONa z listą produktów, które mają pojawić się w widgecie, na przykład: 
 
quartic_rec(rekomendacje) 
Właśnie ta zmienna rekomendacje przejmuje zawartość obiektu JSON. 
Przykładowa zawartość JSON z rekomendacjami 

quartic_rec([{"id":"389231","title":"Produkt 

1","link":"http://www.quarticon.com/produkt_1.html","image":"http:/

/www.quarticon.com/produkt_1_image.jpg","price":"7,50","old_price":

"9,75","custom_1":"","custom_2":"","custom_3":"","custom_4":"","cus

tom_5":""},{"id":"349605","title":"Produkt 

2","link":"http://www.quarticon.com/produkt_2","image":"http://www.

quarticon.com/produkt_2_image.jpg","price":"24,75","old_price":null

,"custom_1":"","custom_2":"","custom_3":"","custom_4":"","custom_5"

:""}])  
 

Przykładowa funkcja wywołująca rekomendacje 

function quartic_rec(rekomendacje){ 
for (var i=0;i<rekomendacje.length;i++({ 
console.log(rekomendacje[i].title); 
} 
} 
Powyższa przykładowa funkcja quartic_rec wyświetli w konsoli nazwę każdego produktu. 
 

Nazwy pól opisujące produkt 
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W polu Select from catalogue należy podać pola produktu, które chcemy aby pojawiły się w 
zwracanym JSONie. Jeśli będzie puste, w JSONie znajdą się wszystkie pola opisujące 
produkt, a są to: 

 
Aby w wygenerowanym JSONie były tylko te pola które chcemy należy do Wybierz z 
katalogu pola wprowadzić tylko te z powyższych nazw pól, które nas interesują. 
Jeśli chcesz by w zwracanym JSONie były tylko pola id, ponieważ reszta danych zostanie 
pobrana z Twojego serwera w zależności od wersji językowej sklepu, do pola Wybierz z 
katalogu należy wprowadzić następującą treść: 

id link 

Jak działa wywołanie JSON 

1. Po pobraniu snippetu widgetu w formacie JSON z javascriptem sprawdzane jest 
czy podana przez Ciebie funkcja jest zdefiniowana. Jeśli jest, przerywa działanie 
skryptu i wywołuje Twoją funkcję z JSONem z produktami podanymi jako parametr 
wywołania funkcji. Jeśli nie jest zdefiniowana, po 15 minutach próbuje ponownie. 

2. Po upływie czasu podanego w JS callback timeout działanie skryptu zostaje 
przerwane. 

3. Jeśli podczas wywołania Twojej funkcji wystąpi błąd, działanie skryptu zostaje 
przerwane, a informacja o błędzie zostaje przesłana do nas pod adres: 
https://api.quarticon.com/er/?id=wdgJson&message=exception%20<komunikatbłęd
u> 

Przekierowanie z ramki rekomendacji do produktu 

Aby system Quarticon prawidłowo rejestrował kliknięcia i sprzedaż z ramek rekomendacji 
wymagane jest wykorzystanie linków do produktu, które zostają przekazane w 
rekomendacjach w formacie JSON. Aby jednak nie pokazywać jawnie linków do produktów 
przekierowujących przez serwery Quarticon, warto wykorzystać funkcję onclick dla 
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elementów danego produktu rekomendowanego. Poniżej znajduje się przykład składni 
HTML zbudowanej w opisany powyżej sposób: 
<a href=”http://www.somepage.com/product_1″ onclick=”window.location.href = 
‚http://rec.quartic.pl/c.php?qrid=ad_5714d78a54b27&amp;qdpi=9l89&amp;pid=4&amp;ci=50
996&amp;c=a6f271f4043b5ba0&amp;p=73007&amp;ss=rtb_8329&amp;url=%2F%2Fwww.s
omepage.com%2product_1’; return false;”>Product 1</a> 
Jak widać w powyższym przykładzie, atrybut href dla elementu klikanego pozostał 
niezmieniony, natomiast za pomocą metody onclick, wskazującą na inny URL dla 
window.location.href z dodatkową instrukcją return false, blokujemy przekierowanie przez 
standardowy atrybut href i wykorzystujemy niejawnie przekierowanie przez URL określony w 
metodzie onclick. Docelowym adresem produktu widocznym w przeglądarce po przejściu na 
produkt pozostanie pierwotny adres htttp://www.somepage.com/product_1. 
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