Specyfikacja techniczna
„Katalog Firm”

Ostatnia aktualizacja funkcji: 7 października 2013

Podstawowe cechy




















dwa atrakcyjne szablony graficzne do wyboru
zobacz szablon 1
zobacz szablon 2
możliwość wykorzystania/dostosowania skryptu jako :
- ogólnopolski katalog firm
- regionalny katalog firm
- miejski katalog firm
możliwość dodawania kategorii (także ikon) oraz podkategorii
katalog produktów i usług powiązany z profilami firm (kliknij i zobacz)
3 wersje językowe katalogu :
polska,
angielska i
niemiecka
możliwość szybkiego dodania kolejnych tłumaczeń
rozbudowane wizytówki firm z subodomenami (opis, mapa, zdjęcia, video)
rozbudowane opinie i oceny firm w 4 kategoriach (kliknij i zobacz)
moduł aktualności + RSS
szybkie logowanie i rejestracja poprzez facebook
dodatkowa integracja prezentacji każdej firmy z portalami
społecznościowymi jak facebook, nasza klasa czy twiiter
eksport danych wszystkich firm oraz listy mailingowej użytkowników do
pliku CSV (excel)
rozbudowany system reklamowy. Pozwala na rotację i dodanie dowolnego
rodzaju reklamy np. adsense, adtily, własne bannery reklamowe itd.
Wyznaczyliśmy 5 miejsc na reklamę, która może być wyświetlana losowo.
Zliczanie ilości wyświetleń i kliknięć w każdą dodaną reklamę.
optymalizacja skryptu pozwalająca na utrzymanie w katalogu nawet do
miliona firm, bez większego obciążenia serwera, dzięki cache
backup bazy mySQL i plików FTP z poziomu panelu administratora
rozbudowany system abonamentów :
- płatność/brak płatności za dodanie firmy
- możliwość promocji w wynikach wyszukiwania
- możliwość promocji na stronie głównej
Sam wyznaczasz okresy abonamentów (ilość dni) oraz ich ceny.
Opłaty pobierane są automatycznie poprzez dotpay.pl

Informacje techniczne



skrypt obsługuje smarty (pliki .tpl)
pisany jest według standardów programowania






skrypt jest w pełni zoptymalizowany + cachowanie wyników i firm
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

Wymagania skryptu
Skrypt do prawidłowego działania potrzebuje serwera z obsługą:





PHP 5.0 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
najpopularniejsze tagi wyświetlane na stronie głównej
sitemap strony aktualizowany o wszystkie podstrony, newsy, dodawane
firmy i produkty
przyjazne linki dla podstron, kategorii/podkategorii, aktualności, profili firn,
produktów oraz miast.
automatycznie nadawane metatagi (title, description, keywords) dla
podstrony firmy i podstrony produktu. Słowa kluczowe pobierane z pośród
podanych przez klienta przy dodawaniu firmy.
subdomeny dla firm
słowa kluczowe (tagi) wyświetlane w opisie firmy
integracja poprzez PA z Google analytics

Spis funkcji skryptu
Skrypt oferuje odwiedzającym:
- korzystanie serwisu w języku niemieckim i angielskim (możliwość rozszerzenia)
- wyszukiwanie firm na podstawie różnych kryteriów, takich jak: nazwa, typ
działalności/branża, województwo czy miasto + wyszukiwanie produktów po nazwie
- ułatwione wyszukiwanie po słowach kluczowych i propozycje miast podczas wyszukiwanie
- wybór odpowiedniej branży spośród widocznych kategorii i podkategorii

- szybkie logowanie poprzez facebook
- przeglądanie opisów i galerii firm
- przeglądanie produktów powiązanych z firmą i ich opisów
- możliwość wyrażenia opinii o firmach, biorąc pod uwagę 4 kryteria oceny
- nawiązanie kontaktu z firmą poprzez formularz e-mail
- automatyczne określenia lokalizacji użytkownika i wyznaczenie trasy dojazdu do firmy
- wyznaczenie trasy dojazdu z wpisanego ręcznie adresu
- powiększanie mapy google z lokalizacją firmy do dużego rozmiaru
- możliwość wydruku opisu firmy
- możliwość zgłoszenia błędu w opisie
- możliwość polecenia firmy swoim znajomym
- czytanie newsów
- oglądanie prezentacji video firm
- polecanie profilu firm na portalach społecznościowych facebook, nk i blip
- możliwość zapisania się do newslettera
- możliwość wypisania się z newslettera

Skrypt oferuje klientom:
- rejestracje konta na osobę fizyczną lub firmę (w przypadku firmy dodatkowe pola)
- zapisanie e-mail do newslettera po zaznaczeniu checboxa w formularzu rejestracji
- szybkie logowanie i rejestracje poprzez facebook
- umieszczanie ofert swoich firm w katalogu wraz ze zdjęciami i prezentacja video
- umieszczanie mapy google, ułatwiając lokalizację firmy
- dodawanie firmy bez rejestracji
- dodawanie produktów/usług powiązanych z firma
- wybór dowolnej ilości kategorii i podkategorii pasujących do profilu działalności firmy
- możliwość wykupienia dodatkowej promocji obiektu w wynikach wyszukiwania
- możliwość wykupienia dodatkowej promocji obiektu na stronie głównej
- szybkie wykupienie promocji po kliknięciu w link przesłany na adres e-mail
- dokonywanie płatności poprzez przelew lub kartę kredytową
- aktualizacje opisu, zdjęć obiektu i prezentacji video firm oraz produktów
- statystyki dla właścicieli dodanych firm : ilość wyświetleń prezentacji i ilość wyświetleń na
liście firm (widoczne po zalogowaniu się na konto);
- możliwość wyboru zdjęcia głównego (miniaturki)
- zmiany hasła oraz e-mail w ustawieniach swojego konta

Skrypt oferuje administratorowi :
- dodawanie/edytowanie/usuwanie kategorii/branż wraz z ikonami
- dodawanie/edytowanie/usuwanie podkategorii
- masowe dodawanie podkategorii (klika na raz)
- ustalenie indywidualnych metatagów (title, description, keywords) dla poszczególnych
kategorii i podkategorii;
- ustalenie kolejności wyświetlanych kategorii na stronie głównej i podkategorii
- dodawanie firmy poprzez szybki formularz (użytkownik + firma w jednym kroku)
- edytowanie/usuwanie dodanych firm
- ustawienie dodawania firm bez rejestracji tak/nie
- możliwość włączenia/wyłączenia logowania i rejestracji poprzez facebook
- automatycznie powiadomienie na e-mail z informacją o nowo dodanej firmie;
- określanie aktywności dodanych firm – widoczna/niewidoczna w serwisie
- określenie czy dana firma jest opłacona - opłacona/nie opłacona
- eksport dodanych firm i użytkowników serwisu do pliku CSV
- atrybuty pozwalające rozszerzyć formularz dodawania firmy o dowolne checboxy, pola
treści (input) i pola wyboru z listy (select);
- zmiana sposobu sortowania firm w wynikach wyszukiwania według:

 alfabetu od a do z
 kolejności dodania od najnowszej do najstarszej
 według średniej oceny od najwyższej do niższych
- włączenie/wyłączenie promocji firmy w wynikach wyświetlania
- włączenie/wyłączenie promocji firmy na stronie głównej
- dodawanie/edytowanie/usuwanie newsów (zdjęcie, nagłówek, krótki opis, długi opis)
- określanie statusu newsów widoczny/niewidoczny
- ustawienie ilości wyświetlanych newsów na stronie głównej/pod stronie aktualności
- ustawienie wyświetlania modułu newsów na stronie głównej
- podział newsów na dowolne grupy/kategorie z możliwością przyporządkowania do nich
dowolnych newsów
- dodawanie/edycja/usuwanie reklam z boksów reklamowych rozmieszczonych na
 boks nad kategoriami branż na stronie głównej
 boks pod kategoriami branż na stronie głównej
 boks w prawym bloku strony głównej
 boks w wynikach wyszukiwania po lewej stronie
 boks w opisie firmy po prawej strone
- możliwość dodawania dowolnej reklamy za pomocą html tzn:
 szybkie dodawanie reklamy poprzez upload obrazka z dysku i podania linku
 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 strony
 dodanie dowolnego tekstu np. powitalnego lub adresów zaprzyjaźnionych stron
- włączenie rotacji wybranych reklam (zmieniają się one bez przeładowania)
- zliczanie ilości wyświetleń i kliknięć na każdą dodaną reklamę
- slider "nasi partnerzy" na dole serwisu z możliwością dodawania logotypów
- 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
- backup bazy mySQL i plików FTP z poziomu panelu administratora
- statystyki startowe w panelu administratora pokazujące :
 liczbę firm ogółem/liczbę nieaktywnych
 liczbę kategorii i podkategorii
 liczbę opinii i oczekujących na moderacje
 liczbę zgłoszeń o błędach dla firm i produktów
 liczbę użytkowników/liczbę nie potwierdzonych
 liczbę zarejestrowanych dzisiaj
 liczbę kont prywatnych i kont firmowych
 liczbę odwiedzin ogółem, przez ostatnie 7 dni, przez ostatnie 30 dni
- statystyki ilości wyświetleń dodanych firm
- statystyki odwiedzin serwisu i źródła odwiedzin (za pośrednictwem google analitycs)
- wstawienie wysuwanego pluginu facebooka
- ograniczenie wyboru branż dla danej firmy
- ograniczenie ilości dodanych zdjęć i prezentacji video
- weryfikacja adresu IP użytkowników:
 rejestrujących się
 zgłaszających błąd
 dodających opinie
 dodających firmę bez rejestracji;
 próbujących błędnie zalogować do panelu administratora

- masowy mailing do użytkowników oraz osób zapisanych do newslettera
- włącznie/wyłączenie moderacji firm przed pojawieniem się ich w katalogu
- włącznie/wyłączenie moderacji opinii o firmach
- włącznie/wyłączenie moderacji produktów i usług
- edycja/usunięcie opinii
- edycja/usunięcie produktów i usług
- określenie statusu opinii widoczna/niewidoczna
- określenie statusu produktu i usługi
- pisanie wiadomości do użytkowników e-mail
- konfiguracja płatności dotpay (pełna automatyka systemu płatności)
- włączanie/wyłączanie płatności za dodanie firmy
- włączenie/wyłączenie płatnego promowania firm
- dodawanie/edycja/usuwanie okresów abonamentowych
- możliwość określenia ilości dni i ceny dla poszczególnych abonamentów
- edycja opisu dla poszczególnych abonamentów (pakietów)
- dodawanie/edycja tagów mających wpływ na pozycjonowanie strony + określenie
odnośnika
- określenie aktywności dodanych tagów – widoczny/niewidoczny w serwisie
-możliwość określenia ilości wyświetlanych firm na stronę
-możliwość określenia ilości wyświetlanych opinii na stronę
-możliwość określenia ilości tagów w chmurze na stronie głównej
- możliwość określenia wielkości najpopularniejszego Tagu (pt)
- możliwość określenia liczby wpisów przypadających na firmę
- możliwość włączenia/wyłączania pokazywania się na stronie głównej :
 promowanych produktów
 wyszukiwarki produktów po nazwie
 mapy polski
 spisu województw z liczbą firm w nawiasie
 komunikatu cookie
 modułu aktualności
 newslettera
 ostatnio dodanych opinii
 tagów
 statystyk
 statystyk pagerank
 nasi partnerzy
 podstrony mapy miast
- funkcja "Przyspiesz stronę poprzez cache", pozwalająca na cachowanie wyników
wyszukiwania i opisów firm (przydatne przy ilości firm ponad 100 tysięcy)
- dodawanie linków partnerów/sponsorowanych
- wł/wył Przesyłania powiadomienia na adres e-mail o zbliżającym się zakończeniu emisji
promowania firmy.
- edycja adresu w stopce
- możliwość ustalenia treści wiadomości e-mail wysyłanej przy :
 rejestracji użytkownika
 rejestracji użytkownika poprzez facebook
 po dodaniu firmy do katalogu
 po akceptacji dodanej firmy przez administratora
 informującej o możliwości dodatkowego promowania firmy
 przypominającej hasło
 przypominającej o kończącej się promocji
 wiadomości polecającej firmę
- określenie tytułu strony, domyślnego opisu strony, podstawowych słów kluczowych
- włączenie/wyłączenie przyjaznych linków

- konfiguracja serwera SMTP
- poprawienie zgłoszonych błędów
- 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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