
 

 

 Specyfikacja techniczna  

„Zakupy Grupowe RWD” 

 
Ostatnia aktualizacja funkcji: 23 stycznia 2018 



 

 

Podstawowe cechy  
 

 nowoczesny szablon graficzny RWD z dynamicznie wysuwaną listą miast 

 możliwość wykorzystania/dostosowania skryptu pod dowolne : 

- miejscowości; 

- województwa; 

- regiony; 

 możliwość dodawania kategorii ofert + ikon 

 dodawanie dwóch rodzajów ofert: 

- płatnych; 

- bezpłatnych (generują kupon PDF bez płatności) 

 zintegrowane płatności dotpay lub przelewy24.pl 

 tworzenie różnych wariantów cenowych dla jednej oferty 

 baza kontrahentów + ładowane ich danych przy wystawianiu ofert 

 raporty sprzedaży z dowolnie wybranego okresu czasu, wraz z wyliczoną 

prowizją od poszczególnych kontrahentów 

 konta firmowe z możliwością wystawiania ofert 

 rozbudowane opisy ofert z galerią zdjęć, mapą google i danymi oferenta; 

 logowanie i rejestracja poprzez facebook  

  integracja z facebook i serwisami społecznościowymi (opcja "poleć na" 

przy każdej ofercie) 

 moduł aktualności/bloga 

 system reklamowy z 5 boksami. Pozwala na dodanie dowolnego rodzaju 

reklamy np. adsense, adtily, własne bannery reklamowe itd.  

 optymalizacja skryptu pozwalająca na utrzymanie w katalogu nawet do 

kilku tysięcy ofert, bez większego obciążenia serwera 

 newsletter z automatyczną wysyłką najnowszych oferty z podziałem na 

kategorie/miasta 

Informacje techniczne  

 

 skrypt obsługuje smarty (pliki .tpl) 

 pisany jest według standardów programowania 

 skrypt jest w pełni zoptymalizowany pod kątem szybkości działania 

 skrypt jest w 100% naszego autorstwa – pozwalamy Ci na jego rozbudowę 

 każdy nabywca skryptu akceptuje imienną licencję użytkowania naszego 
oprogramowania znajdującą się pod adresem : 
http://www.edios.pl/pdf/licencja.pdf 

 wraz z imienną licencją dołączony zostaje indywidualny kod produktu 
dzięki któremu, klient może dokonać instalacji oprogramowania 

http://www.edios.pl/pdf/licencja.pdf


 

 

Wymagania skryptu  

Skrypt do prawidłowego działania potrzebuje serwera z obsługą: 

 PHP 5.6 lub nowszy, 

 MySQL 4.2 lub nowszy, 

 dostęp do harmonogramu zadań Cron, 

 możliwość umieszczania plików .htaccess (mod_rewrite) 

Pozycjonowanie serwisu 

Skrypt posiada następujące funkcje wspomagające pozycjonowanie :  

 ustalenie metatagów (title, description, keywords) dla strony głównej  

 ustalenie metatagów (title, description, keywords) dla wszystkich podstron 

z treścią 

 ustalenie metatagów (title, description, keywords) dla utworzonych 

kategorii 

 sitemap strony aktualizowany o wszystkie podstrony, newsy, dodawane 

oferty 

 przyjazne linki dla podstron, kategorii/podkategorii, aktualności, ofert 

 automatycznie nadawane metatagi (title, description, keywords) dla 

podstrony oferty.  

 integracja poprzez PA z Google analytics  i Google Webmaster Tools 

Spis funkcji  skryptu  

 
Skrypt oferuje odwiedzającym:  
- przeglądanie ofert zniżkowych; 
- wyszukiwarkę ofert 
- podział ofert na kategorie i miejscowości/regiony 
- pobieranie bezpłatnych kuponów w formie PDF 
- zakup kuponów z płatnych ofert, wraz z możliwością wyboru wariantu oferty 
- szybką rejestrację i logowanie poprzez facebook 
- dostęp do zakupionych kuponów i możliwość ich pobrania 
- możliwość polecenia ofert swoim znajomym poprzez facebook, twitter, google+ 
- czytanie newsów/bloga 
- możliwość zapisania się do newslettera 
- możliwość wypisania się z newslettera 
 
 

Skrypt oferuje kontrahentom:  
- logowanie na konto firmowe poprzez utworzone przez administratora dane 
- przeglądanie ofert przypisanych do konta 
- pobieranie listy kuponów i przeglądanie sprzedanych kuponów w czasie rzeczywistym 
- wyszukiwanie kuponów po ich numerze i sprawdzanie statusu (zapłacony/niezapłacony) 
- możliwość dodawania ofert (wymagają one akceptacji administratora)  
- zmiany hasła oraz e-mail w ustawieniach swojego konta 
 



 

 

Skrypt oferuje administratorowi :  
- dodawanie/edytowanie/usuwanie kategorii/branż wraz z ikonami 
- ustalenie indywidualnych metatagów (title, description, keywords) dla kategorii 
- ustalenie kolejności kategorii wyświetlanych w menu 
- dodawanie/edytowanie/usuwanie miejscowości; 
- ustalenie indywidualnych metatagów (title, description, keywords) dla miejscowości 
- ustalenie kolejności wyświetlanych miejscowości na liście 
- możliwość włączenia/wyłączenia logowania i rejestracji poprzez facebook 
- dodawanie ofert poprzez formularz z polami: data rozpoczęcia/data zakończenia oferty, 
data ważności kuponu, opis oferty tworzony za pomocą edytora, dane firmy, galerie zdjęć, 
mapy google. 
- dodawanie ofert bezpłatnych i płatnych 
- tworzenie różnych wariantów cenowych dla ofert płatnych np. 999zł za nocleg, a 1499zł za 
nocleg + wyżywienie itd.  
- funkcje „wystaw ponownie ofertę” i „wyślij ponownie kupon” 
- wybór oferty głównej 
- generowanie raportów sprzedaży i prowizji. Raporty można generować dla dowolnego 
okresu czasowego (wyznacza się datę od-do) i podział raportów dla poszczególnych 
kontrahentów z osobna; 
- pełne zarządzanie kuponami (przeglądanie kodów, danych i zamówień, rozbudowane 
wyszukiwanie, ponowna wysyłka pdf) 
- funkcja generowania listy kodów od razu po dodaniu oferty (w czasie jej trwania możesz 
przekazać listę kodów sprzedawcy lub może on je sprawdzić po zalogowaniu na konto firmy) 
- przeglądanie wszystkich ofert z zaawansowaną wyszukiwarką 
- podział na oferty trwające/oczekujące/zakończone 
- dodawanie kont przedstawicieli z ograniczeniem możliwości dodawania przez nich ofert 
tylko do wybranych miejscowości (przydatne dla przedstawicieli regionalnych) 
- dodawanie/edytowanie/usuwanie newsów (zdjęcie, nagłówek, krótki opis, długi opis) 
- określanie statusu newsów widoczny/niewidoczny  
- dodawanie/edycja/usuwanie reklam z boksów reklamowych rozmieszczonych w 5 
miejscach (4 boksy występują na stronie głównej+ 1 na podstronie oferty) 
- możliwość dodawania dowolnej reklamy za pomocą html tzn: 

 programy partnerskie typu google adsense, adtily itd 

 możliwość dodania zewnętrznych widgetów z innych serwisów np. finansowych, 
reklamowych, pogodowych itd 

 dodanie za pomocą kodu html banneru reklamowego w formie animacji flash lub 
obrazka kierującego do innej reklamowanej strony 

 dodanie dowolnego tekstu np. powitalnego lub adresów zaprzyjaźnionych stron 
- zarządzanie zakładkami górnego menu 
- dodawnie/edytowanie/usuwanie dowolnej ilości podstron 
- ustalenie metatagów dla każdej utworzonej podstrony; 
- edycja stałych podstron : regulamin I o nas I reklama I kontakt 
- określenie statusu podstron widoczna/niewidoczna 
- statystyki startowe w panelu administratora pokazujące liczbę: 

 trwających ofert 

 zakończonych ofert 

 sprzedanych kuponów ogólnie 

 sprzedanych kuponów dziś 

 wszystkich użytkowników/niepotwierdzonych użytkowników 

 zarejestrowanych dzisiaj 

 wszystkich zapisanych do newslettera 

 potwierdzonych w newsletterze 

 nie potwierdzonych w newsletterze 

 dodanych dziś do newslettera 



 

 

 zaimportowanych  
- statystyki odwiedzin serwisu i źródła odwiedzin (za pośrednictwem google analitycs) 
- wstawienie wysuwanego pluginu facebooka 
- zarządzanie automatycznym newsletterem wysyłającym cyklicznie najnowsze oferty: 

 włączenie wyskakującego popup na stronie głównej 

 wysyłka mailingu w formie HTML/bez HTML 

 możliwość ustawienia częstotliwości wysyłania ofert 

 edycja tytułu e-mail 

 edycja treści e-mail z automatycznymi tagami 
- zarządzanie adresami e-mail zapisanymi do newslettera (akceptacja, edycja, usuwanie) 
- możliwość dodania ręcznie adresu e-mail 
- możliwość masowego importu e-mail z gotowej listy 
- możliwość eksportu do CSV Excel wszystkich zapisanych e-mail z newslettera 
- ręczna wysyłka masowego mailingu do wszystkich zapisanych z możliwością podziału 
mailingu na różne miejscowości 
- masowy mailing do użytkowników  
- pisanie wiadomości e-mail do pojedynczych użytkowników poprzez szybki formularz  
- konfiguracja płatności dotpay lub przelewy24.pl (pełna automatyka systemu płatności) 
- możliwość edycji treści wiadomości e-mail wysyłanej przy :  

 rejestracji użytkownika 

 zapisaniu do newslettera 

 wypisaniu z newslettera 

 szablonie ofert 

 wygenerowaniu darmowego kuponu na e-mail 

 zakupieniu kuponu 

 przypominającej hasło 
- określenie tytułu strony, domyślnego opisu strony, podstawowych słów kluczowych 
- możliwość włączenia tymczasowej blokady strony (dostęp do PA pozostaje aktywny) 
- ustawienia ilości ofert wyświetlanych na stronie głównej i podstronach 
- włączenie/wyłączenie przyjaznych linków 
- konfiguracja serwera SMTP 
- zmiana hasła do panelu administratora 
- przypomnienie hasła do panelu administratora 
- automatyczne powiadomienia wysyłane na e-mail przy próbie błędnego logowania do 
panelu administratora, z podanym adresem IP. 
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