
 

 

 Specyfikacja techniczna  

„Skrypt Ogłoszenia” 

 
Ostatnia aktualizacja funkcji: 20 stycznia 2017 



 

 

Podstawowe cechy  
 

 atrakcyjna i intuicyjna szata graficzna RWD 

 możliwość dodawania kategorii oraz podkategorii ogłoszeń bez ograniczeń 

 możliwość dodawania ogłoszeń bez logowania 

 szybkie logowanie poprzez facebook i google+ 

 rozbudowane prezentacje ogłoszeń (opis, mapa, zdjęcia, formularz 

szybkiego kontaktu) 

 newsletter wysyłający wiadomości z zestawieniem najnowszych ogłoszeń 

dodanych w serwisie z podziałem na regiony i kategorie 

 automatyczne płatności przelewem i SMS dotpay lub paypal 

 rozbudowany system abonamentów : 

- płatność/brak płatności za dodanie ogłoszenia 

- możliwość promocji w wynikach wyszukiwania  

- możliwość promocji na stronie głównej   

- możliwość pobierania opłat za dodanie prezentacji firmy od katalogu 

 mini katalog frim prezentujący logo, dane, opis i powiązane ogłoszenia 

 moduł aktualności + RSS 

 przypomnienia e-mail o zakończeniu wyświetlania i promocji ogłoszeń 

 dodatkowa integracja każdego ogłoszenia z facebookiem 

 zaawansowany moduł bezpieczeństwa: szybka kopia zapasowa mySQL, 

rejestr błędnych logowań, możliwość blokowania adresów IP, konfiguracja 

ustawień 

Informacje techniczne  

 

 skrypt obsługuje smarty 

 pisany jest według standardów programowania 

 skrypt jest w pełni zoptymalizowany  

 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 5.3 lub nowszy, 

 MySQL 4.2 lub nowszy, 

 dostęp do harmonogramu zadań Cron, 

 możliwość umieszczania plików .htaccess (mod_rewrite) 

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


 

 

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 firm 

oraz miast. 

 automatycznie nadawane metatagi (title, description, keywords) dla 

podstrony ogłoszeń, firmy oraz listy ogłoszeń z danego miasta; 

 subdomeny dla firm np. edios.domena.pl 

 integracja poprzez PA z Google analytics 

 integracja poprzez PA z Google webmaster tools 

 

Spis funkcji  skryptu  

 
Skrypt oferuje odwiedzającym:  
- wyszukiwanie ogłoszeń na podstawie różnych kryteriów, takich jak: nazwa, słowa kluczowe 
wyszukiwanie w opisach ogloszeń, typ, kategoria, województwo, miasto, cena od - do 
- wybór kategorii i podkategorii z lewego menu; 
- przeglądanie opisów ogłoszeń 
- przeglądanie profili firm powiązanych z ogłoszeniami 
- nawiązanie kontaktu z sprzedającym poprzez formularz e-mail 
- możliwość wydruku opisu ogłoszenia 
- możliwość zgłoszenia błędu w opisie 
- możliwość polecenia ogłoszenia poprzez facebook 
- czytanie newsów  
- możliwość zapisania się do newslettera 
- możliwość wypisania się z newslettera 
 
 

Skrypt oferuje klientom:  
- rejestracje konta  
- szybka rejestracja poprzez facebook i google+ 
- umieszczanie ogłoszeń wraz z zdjęciami 
- dodawanie ogłoszeń bez rejestracji 
- multiupload zdjęć do ogłoszeń 
- dodanie profilu firmy i powiązanie go z ogłoszeniami 
- wybór dowolnej kategorii i podkategorii pasujących do ogłoszenia 
- możliwość wykupienia dodatkowej promocji ogłoszenia w wynikach wyszukiwania  
- możliwość wykupienia dodatkowej promocji ogłoszenia na stronie głównej 
- dokonywanie płatności poprzez przelew, kartę kredytową lub paypal 



 

 

- aktualizacje opisu i zdjęć w ogłoszeniu oraz profilu firmy 
- możliwość wyboru zdjęcia głównego (miniaturki) + jej kadrowanie 
- zmiany hasła oraz e-mail w ustawieniach swojego konta 
 

Skrypt oferuje administratorowi :  
- dodawanie/edytowanie/usuwanie kategorii/podkategorii ogłoszeń 
- brak limitu zagłębień podkategorii 
- zarządzanie województwami/regionami ogłoszeń 
- dodawanie ogłoszeń poprzez szybki formularz  
- edytowanie/usuwanie dodanych ogłoszeń i firm 
- ustawienie dodawania ogłoszeń bez rejestracji tak/nie 
- określanie statusu dodanych ogłoszeń – aktywne/oczekujące/nieaktywne w serwisie 
- określenie czy dana firma jest opłacona - opłacona/nie opłacona 
- włączenie/wyłączenie promocji ogłoszenia w wynikach wyświetlania 
- włączenie/wyłączenie promocji ogłoszenia na stronie głównej 
- włączenie/wyłączenie "ostatnio dodane ogłoszenia" na stronie głównej 
- określanie ilości widocznych ostatnio dodanych ogłoszeń na stronie głownej 
- pokazywanie listy "ogłoszeń wybranego użytkownika" 
- dodawanie/edytowanie/usuwanie newsów (zdjęcie, nagłówek, krótki opis, długi opis) 
- określanie statusu newsów widoczny/niewidoczny  
- dodawanie i usuwanie użytkowników poprzez panel 
- dodawanie/edycja/usuwanie reklam z boksów reklamowych rozmieszczonych na  

 boks pod menu na stronie głównej 

 boks pod kategoriami w lewym bloku na stronie głównej 

 boks w wynikach wyszukiwania po lewej stronie 

 boks w opisie ogłoszenia na środku 
- 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 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 ogłoszeń ogółem/liczbę nieaktywnych 

 liczbę nowych dzisiaj i w ostatnich 7 dniach 

 liczbę użytkowników/liczbę nie potwierdzonych 

 liczbę zarejestrowanych dzisiaj i w ostatnich 7 dniach 
- statystyki odwiedzin serwisu i źródła odwiedzin (za pośrednictwem google analitycs) 
- wstawienie wysuwanego pluginu facebooka 
- określenie ilości ogłoszeń w wynikach wyszukiwania 
- ograniczenie ilości dodanych zdjęć do ogłoszenia 
- masowy mailing do użytkowników oraz osób zapisanych do newslettera z możliwością 
wyboru grupy docelowej po województwie i kategorii ogłoszeń 
- wł/wył wyskakujący popup z newsletterem 
- edycja szablonu wiadomości e-mail o nowo dodanych ogłoszeniach wysyłanych z 
newslettera 
- dodawanie/usuwanie adresów e-mail w newsletterze 
- import e-mail do wybranych grup newslettera 



 

 

- włącznie/wyłączenie moderacji ogłoszeń przed pojawieniem się ich w serwisie 
- konfiguracja płatności dotpay (pełna automatyka systemu płatności) 
- włączanie/wyłączanie płatności za dodanie ogłoszenia 
- włączenie/wyłączenie płatnego promowania ogłoszeń 
- dodawanie/edycja/usuwanie okresów abonamentowych 
- możliwość określenia ilości dni i ceny dla poszczególnych abonamentów 
- 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 

 po aktywacji konta użytkownika 

 przypominającej hasło 

 przypominającej o kończącym się wyświetlaniu ogłoszenia 

 przypominającej o kończącej się promocji ogłoszenia 
- określenie tytułu strony, domyślnego opisu strony, podstawowych słów kluczowych 
- możliwość edycji treści stałych znajdujących się w formularzach np.rejestracji. logowania itd 
- blokada serwisu w przypadku prac administracyjnych poprzez jedno kliknięcie 
- możliwość określenia statusu włącz/wyłącz: 
a) schowka 
b) mapy google w opisie ogłoszenia 
c) kanału RSS 
d) popularnych tagów 
e) kont społecznościowych 
f) pokazywania email w ogłoszeniu 
- multiupload zdjęć do ogłoszeń 
- wł/wył znak wodny na zdjęciach 
- minimalna dozwolona szerokość i wysokość zdjęć do galerii obiektu 
- maksymalna dozwolona szerokość i wysokość zdjęć do galerii obiektu 
- maksymalny dozwolony rozmiar zdjęcia w KB 
- obracanie zdjęć w galerii ogłoszenia 
- kadrowanie zdjęcia głównego/miniaturki 
- konfiguracja serwera SMTP 
- poprawienie zgłoszonych błędów  
- zmiana hasła do panelu administratora 
- zmiana logotypu oraz ikony topu 
- wykonywanie szybkiej kopii zapasowej bazy mySQL 
- przeglądanie rejestru nieprawidłowych logowań do PA 
- blokowanie wybranych adresów IP 
- konfiguracja ustawień bezpieczeństwa: 

 czas trwania sesji użytkownika 

 czas trwania sesji administratora 

 liczba błędnych logowań do PA, po której następuje blokada IP 

 długość blokady PA po błędnych logowaniach (w minutach) 

 wł/wył reCaptcha przy logowaniu do PA; 

 wł/wył reCaptcha przy rejestracji konta użytkownika 
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