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Instalacja pluginu TextBookers
Po rozpakowaniu archiwum, pliki wraz z folderem textbookers należy uploadować przez FTP do
folderu wp-content/plugins.
Zaloguj się do panelu WordPress i wejdź w „Zainstalowane wtyczki”:

Na liście wtyczek odszukaj plugin TextBookers i kliknij „Aktywuj”:

Aby wejść w ustawienia pluginu po jego aktywacji kliknij w „Settings”:

Lub wybierz plugin TextBookers z menu ustawień:

Zaraz po włączeniu pluginu wykonywanie zadań jest domyślnie wyłączone:

Przed włączeniem pobierania tekstów należy skonfigurować plugin. W tym celu z menu wybieramy
„Ustawienia”:

Należy wypełnić 4 widoczne pola:
Login (email) oraz Hasło – to dane, za pomocą których logujesz się do interfejsu pod adresem
textbookers.com:

ID klienta aplikacji oraz Tajny klucz aplikacji – to dane aplikacji, które należy jednorazowo
wygenerować w panelu textbookers. Aby to zrobić kliknij w górnej belce w przycisk
„USTAWIENIA”:

Następnie z menu wybierz „API”:

Kolejny krok to wybranie przycisku „dodaj aplikację”:

Teraz wystarczy wpisać adres swojej strony WordPress i zatwierdzić przyciskiem „dodaj”:

Po dodaniu wyświetlą się dane, które należy przepisać do wtyczki (id klienta i tajny klucz):

Po wypełnieniu danych we wtyczce należy skonfigurować według własnych upodobań pozostałe
ustawienia i zapisać wprowadzone zmiany.

Dodawanie zleceń i publikacja wpisów
Aby dodać zlecenie z menu należy wybrać pozycję „Dodaj zlecenie”:

W części „Dodaj zlecenie” należy wypełnić dane dotyczące zamawianego tekstu, podobnie jak
przez panel TextBookers.
Natomiast w części „Opcje publikacji” wypełniamy dane, które posłużą do bezpośredniej publikacji
artykułu gdy będzie już gotowy w TextBookers. Należy tam wpisać tytuł artykułu, który będzie
opublikowany, tagi, ikonę wpisu, datę publikacji oraz status publikacji (publish – opublikowany).
Po zapisaniu zlecenia (o ile nie pojawią się błędy), zlecenie zostanie automatycznie przesłane do
serwisu TextBookers, zlecenie zostanie też umieszczone na liście w zakładce „Zamówione teksty”.

Od teraz plugin będzie monitorował status tekstu (według ustawień wprowadzonych w zakładce
„Ustawienia” w części „Ustawienia cronjobs”, gdy tylko będzie gotowy i osiągnięta zostanie data
publikacji (o ile została ustawiona), zostanie on opublikowany na stronie według wprowadzonych
danych. Dane te można edytować przed publikacją (przycisk Edytuj).
Pamiętaj, aby plugin pobierał gotowe teksty z platformy TextBookers należy włączyć opcję
pobierania tekstów. Opcję:

Należy przełączyć na:

Pobieranie całego zlecenia
Aby pobrać zlecenie do WordPress należy wybrać z menu pozycję „Pobierz zlecenie”:

Podaj odpowiednie ID zlecenia (gdy już będzie gotowe) ze strony
https://www.textbookers.com/tb/customer-zone/order/active
Wybierz rodzaj tekstów i zaznacz opcję, czy chcesz oznaczyć pobrane teksty jako wykorzystane
(wtedy automatycznie plugin oznaczy je w platformie TextBookers jako wykorzystane).
Następnie wypełnić sekcję opcji publikacji jak w przypadku dodawania zlecenia.
Kliknij na sam koniec przycisk pobierz i opublikuj:

Wynik powinien być pozytywny, jeśli w zleceniu znajdą się odpowiednie teksty:

