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Wstęp 1-1   

ROZDZIAŁ 

1 
Wstęp 

 

Miło jest nam powitać Państwa w gronie użytkowników systemu RAKSSQL – grupy nowoczesnych 
aplikacji wspomagających zarządzanie małymi i średnimi firmami. Niniejsza dokumentacja ma na celu 
zapoznanie Państwa ze sposobami instalacji, użytkowania oraz konfiguracji e-commerce systemu 
RAKSSQL. 

 
RAKSSQL e-commerce jako aplikacja w pełni zintegrowana z systemem RAKSSQL jest nowoczesnym 
narzędziem pozwalającym poszerzyć zakres jak i obszar działalności przedsiębiorstwa. Dzięki 
wykorzystaniu nowoczesnego medium jakim jest sieć Internet firmy otrzymują możliwość zawierania 
transakcji bez barier związanych z godzinami funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz ograniczeniami 
terytorialnymi.  
 
Poznanie możliwości oraz funkcjonalności systemu RAKSSQL w połączeniu z e-commerce jest z 
pewnością warte perspektywy pozyskania wielu potencjalnych klientów. Każdy przedsiębiorca doceni 
potencjał szeregu możliwości oferowany przez system RAKSSQL. Używając tak nowoczesnych 
rozwiązań dedykowanych dla Małych i Średnich Firm zarządzanie przedsiębiorstwem stanie się o wiele 
prostsze i przyjemniejsze. Zachęcamy do lektury. 
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Warunki licencji na użytkowanie aplikacji e-commerce dla systemu 
RAKSSQL 

1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania aplikacji e-commerce dla RAKSSQL, zwanego dalej E-COMMERCE. 
2. Firma SOLUTION Artur Topolewicz z siedzibą w Białymstoku, zwana dalej PRODUCENTEM udziela licencji na użytkowanie E-
COMMERCE osobie fizycznej lub prawnej zwanej dalej UŻYTKOWNIKIEM. 
3. Licencja upoważnia UŻYTKOWNIKA do korzystania z E-COMMERCE na polu eksploatacji polegającym na: 
• wprowadzaniu danych do pamięci komputera i zwielokrotnianiu E-COMMERCE  w pamięci komputera, 
• dostosowaniu E-COMMERCE bez naruszania kodów źródłowych do platformy sprzętowej i konfiguracji używanej przez 
UŻYTKOWNIKA w tym dostosowania szablonów (wygląd E-COMMERCE) do potrzeb UŻYTKOWNIKA. 
4. Licencja dotyczy także aktualizacji E-COMMERCE nabywanych przez UŻYTKOWNIKA. 
5. Licencja jest udzielana bezterminowo.  
6. Warunkiem uzyskania licencji oraz pliku licencyjnego jest zakup E-COMMERCE i uregulowanie w całości należności za E-
COMMERCE, wraz z podatkiem VAT. Ponadto aby UŻYTKOWNIK mógł korzystać z pomocy technicznej oraz prawa do pobierania 
nowych wersji, o których mowa w pkt 11, konieczne jest wypełnienie i przesłanie Karty rejestracyjnej na adres e-mail 
(rejestracja@rakssql.info) lub korespondencyjny PRODUCENTA E-COMMERCE (SOLUTION, 15-396 Białystok, ul. Kopernika 
93).  
7. UŻYTKOWNIK otrzyma plik licencyjny umożliwiający korzystanie z E-COMMERCE. Plik taki jest generowany jeden raz. W 
uzasadnionych przypadkach plik zostanie wygenerowany powtórnie, po wyrażeniu zgody PRODUCENTA na uprzednią pisemną 
prośbę złożoną przez UŻYTKOWNIKA. 
8. Jedynym i wyłącznym posiadaczem autorskich praw majątkowych do E-COMMERCE jest firma SOLUTION. Prawa te nie są 
przekazywane UŻYTKOWNIKOWI. 
9. W przypadku naruszenia praw autorskich przez UŻYTKOWNIKA, odpowiedzialność z tego tytułu określają art.78, 79, 80 Ustawy 
z dn. 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (D.U. 2000r, Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami) 
10. UŻYTKOWNIKOWI nie wolno: 
• przenieść praw do użytkowania zakupionej przez siebie licencji na osobę trzecią bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody 
PRODUCENTA, 
• kopiować, odsprzedawać wydzierżawiać, wynajmować lub przekazywać w innej formie E-COMMERCE, bądź jego części osobie 
trzeciej, 
• dokonywać jakichkolwiek zmian w E-COMMERCE, przekształcać go do postaci kodu maszynowego lub języka programowania, 
• modyfikować, zmieniać struktury, a także stosować E-COMMERCE lub jego część w innym oprogramowaniu. 
11. UŻYTKOWNIK ma prawo do: 
• zainstalowania E-COMMERCE jako jednej instalacji (jedna instalacja serwerowa – zlokalizowana na jednej maszynie), 
• bezpłatnego pobierania nowych wersji E-COMMERCE w okresie trwania prawa do opieki serwisowej/aktualizacji systemu RAKS 
SQL użytkowanym przez UŻYTKOWNIKA, z którym współpracuje E-COMMERCE, z zastrzeżeniem warunków zawartych w pkt. 6 
• zakupu licencji na użytkowanie dodatkowych modułów E-COMMERCE bez konieczności zakupu nowego E-COMMERCE, 
• bezpłatnej pomocy telefonicznej lub mailowej świadczonej przez PRODUCENTA i jego przedstawicieli (pośredników handlowych, 
autoryzowanych serwisantów) w okresie trwania prawa do opieki serwisowej/aktualizacji systemu RAKS SQL użytkowanym przez 
UŻYTKOWNIKA, z którym współpracuje E-COMMERCE , z zastrzeżeniem warunków zawartych w pkt. 6 
12. UŻYTKOWNIK otrzymuje E-COMMERCE w postaci elektronicznej (spakowane archiwum GTAR) wraz z instrukcją 
użytkowania w postaci pliku PDF.  
13. PRODUCENT nie gwarantuje spełnienia wszystkich oczekiwań UŻYTKOWNIKA w konkretnym zastosowaniu E-COMMERCE. 
W interesie UŻYTKOWNIKA leży zapoznanie się z wersją demonstracyjną programu i jego możliwościami. 
14. PRODUCENT dokłada wszelkich starań w celu uzyskania maksymalnie poprawnego algorytmu E-COMMERCE, jednak nie 
gwarantuje jego 100-procentowej bezbłędności. 
15. PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody bezpośrednie lub pośrednie, wynikłe z 
użytkowania E-COMMERCE. 
16. Treść instrukcji użytkowania E-COMMERCE nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do 
PRODUCENTA. 
17. Ewentualne roszczenia ze strony UŻYTKOWNIKA nie mogą przekroczyć kwoty, za którą UŻYTKOWNIK zakupił E-
COMMERCE lub jego nowszą wersję. 
18. Naruszenie warunków licencji powoduje utratę praw licencyjnych i gwarancyjnych, a ponadto PRODUCENT może dochodzić 
swoich roszczeń z tytułu tego naruszenia, w zakresie i w sposób zgodny z polskim prawodawstwem. Wszelkie spory będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę PRODUCENTA. 
19. Wypełnienie i przesłanie Karty rejestracyjnej jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków licencji. 
20. Niniejsze warunki licencji stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM, a PRODUCENTEM. 
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Modele e-commerce 
e-sklep (sklep internetowy) – prezentacja oferty firmy na stronie WWW, obsługa zamówień i płatności, 
pełna integracja z modułem RAKSSQL Sprzedaż. 

platforma B2B - stworzona z myślą o łatwej i szybkiej obsłudze handlowej między partnerami 
biznesowymi. To narzędzie, które eliminuje żmudną pracę i skraca czas operacji. Zdecydowani 
przedsiębiorcy myślący o podniesieniu efektywności w handlu B2B mają gotowe rozwiązanie w „zasięgu 
ręki”.  

mobilni handlowcy – narzędzie pozwalające na składanie zamówień, tworzenie rezerwacji, przeglądanie 
stanów magazynowych z poziomu przeglądarki WWW. Każdy handlowiec niezależnie od miejsca w 
jakim się znajduje, posiadając dostęp do sieci Internet może mieć dostęp do informacji znajdujących się w 
systemie RAKSSQL. 

Funkcjonalności aplikacji e-commerce z podziałem na modele: 

  

Rejestracja klientów 

Katalog towarów/ produktów 

Zamówienia 

Płatności on-line AllPay 

Płatności on-line platnosci.pl 

Panel kontrahenta 

Podgląd zamówień 

Zarządzanie kontrahentami  

Panel administracyjny 

Zarządzanie załącznikami 

Zarządzanie META tagami 

Przyjazne adresy URL 

Obsługa błędów (401, 402,404….) 

Zarządzanie koszykiem (zapis i odczyt koszyka) 

Obsługa alarmów w kartotece kontrahenta 

Powiadomienia (e-mail, CRM, kalendarz) 

E-sklep 
(sklep 

internetowy)  

Obsługa załączników w kartotece kontrahenta 
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Katalog towarów/ produktów 

Zamówienia 

Płatności on-line AllPay 

Płatności on-line platnosci.pl 

Panel kontrahenta 

Podgląd zamówień 

Podgląd faktur 

Podgląd rozrachunków 

Zarządzanie kontrahentami 

Panel administracyjny 

Wydruk zamówień 

Wydruk faktur 

Zarządzanie załącznikami 

Zarządzanie META tagami 

Przyjazne adresy URL 

Obsługa błędów (401, 402,404….) 

Zarządzanie koszykiem (zapis i odczyt koszyka) 

Obsługa alarmów w kartotece kontrahenta 

Powiadomienia (e-mail, CRM, kalendarz) 

Platforma B2B 
 

Obsługa załączników w kartotece kontrahenta 
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Katalog towarów/ produktów 

Zamówienia 

Płatności on-line AllPay 

Płatności on-line platnosci.pl 

Panel handlowca 

Podgląd zamówień 

Podgląd faktur 

Podgląd rozrachunków 

Zarządzanie kontrahentami 

Panel administracyjny 

Obsługa błędów (401, 402,404….) 

Wydruk zamówień 

Wydruk faktur 

Zarządzanie załącznikami 

Zarządzanie META tagami 

Przyjazne adresy URL 

Zarządzanie koszykiem (zapis i odczyt koszyka) 

Podgląd cen zakupu oraz ilości w dostawie 

Obsługa alarmów w kartotece kontrahenta 

Powiadomienia (e-mail, CRM, kalendarz) 

Mobilni 
handlowcy 

 

Obsługa załączników w kartotece kontrahenta 

 

Wszystkie modele e-commerce działają w trybie komunikacji on-line z bazą danych systemu RAKSSQL.
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Bezpieczeństwo e-commerce  
System RAKSSQL korzysta z darmowej bazy danych FIREBIRD, która może być uruchamiana na 
dowolnej platformie systemowej. Bezpieczeństwo przechowywania danych w bazie FIREBIRD  w dużym 
stopni zależy od zabezpieczeń serwera na którym się znajduje baza oraz od usług działających na 
serwerze. 

 

Aplikacja RAKSSQL e-commerce jest ograniczona do odczytu, modyfikacji oraz wstawiania nowych  
danych przechowywanych w bazie systemu RAKSSQL w zminimalizowanym stopniu. Całość 
komunikacji realizowana przez aplikację używa dedykowanego konta użytkownika, tworzonego dla 
potrzeb aplikacji. 

Podczas konfiguracji e-commerce użytkownik podaje nazwę oraz hasło dla konta, które będzie 
komunikowało się z bazą RAKSSQL.  

Zasady bezpieczeństwa na przykładzie systemu SOLARIS 10 
Od wersji 10 w Solaris mamy do dyspozycji oprogramowanie do filtrowania pakietów oparte na IPFilter 
[1], [2], które pozwala tworzyć tzw. firewall. Filtrowanie pakietów umożliwia kontrolę ruchu do serwera i 
z serwera. Bardzo często serwer umieszczony jest w kilku różnych sieciach za pomocą różnych 
interfejsów. Często spotyka się konfigurację z dokładnie dwoma interfejsami - jednym w zewnętrznej 
sieci rozległej (np. poprzez DSL) i drugim w sieci lokalnej (wewnętrznej) danej instytucji. IPFilter 
możemy skonfigurować dla dowolnej ilości interfejsów w maszynie. W ten sposób mamy pełną kontrolę 
co wchodzi i co wychodzi z naszego serwera i przez którą sieć. Dzięki temu możemy pewne 
funkcjonalności systemu zablokować dla określonych użytkowników na podstawie ich adresów IP i tego, 
w której z sieci się znajdują. Przykładem może być baza danych Firebird uruchomiona na naszym 
serwerze. Zazwyczaj nie chcemy, aby ktokolwiek z zewnątrz, spoza firmy, mógł cokolwiek zrobić z naszą 
bazą danych, natomiast wszyscy z sieci lokalnej mają do niej pełny dostęp. 

W tym celu otwieramy port TCP 3050 na interfejsie wewnętrznym dla ruch w obie strony. Domyślnie 
IPFilter blokuje wszystkie pakiety i dlatego musimy wskazać konkretne porty, które mają być otwarte. 

 

Z każdą usługą sieciową na serwerze skojarzony jest pewien zestaw portów TCP/UDP. Otwierając 
odpowiednie porty na firewallu udostępniamy daną usługę. W IPFilter możemy otworzyć porty tylko dla 
wskazanych adresów IP. Wracając do przykładu z Firebirdem, możemy w ten sposób udostępnić bazę 
danych dla określonych użytkowników z zewnętrznej sieci globalnej. 
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[1]http://docs.sun.com/app/docs/doc/816-5175/6mbba7f0l?l=en&a=view&q=ipfilter 
[2]http://coombs.anu.edu.au/~avalon/ 

 

Uwaga Nie należy używać konta SYSDBA do komunikacji e-commerce z bazą danych RAKSSQL ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Niezbędne oprogramowanie do uruchomienia RAKSSQL e-commerce 3-1 

ROZDZIAŁ 

3 
 

Niezbędne oprogramowanie do 
uruchomienia RAKSSQL e-commerce 
 

Wymagania – system operacyjny 
SOLARIS/LINUX/UNIX: 
- serwer WWW apache 
- php 4 lub 5 z obsługą interbase, GD, curl 
- ionCube Loader  
- ssh 
* SMTP – dostęp do serwera lub lokalna instalacja 
* FIREBIRD 1.5 - dostęp do bazy lub lokalna instalacja 

Windows: 
- serwer WWW apache 
- php 4 lub 5 z obsługą interbase, GD, curl 
- ionCube Loader  
* SMTP – dostęp do serwera lub lokalna instalacja 
* FIREBIRD 1.5 - dostęp do bazy lub lokalna instalacja 
 
* (opcjonalnie zlokalizowane na tym samym serwerze)  
 
Linki do oprogramowania: 
Serwer WWW apache: 
http://httpd.apache.org/ 
 
PHP: 
http://www.php.net/ 
 
ionCube Loader: 
http://www.ioncube.com/loaders.php 
 
 
FIREBIRD: 
http://www.firebirdsql.org/ 
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Wymagania – system RAKSSQL 
 

Do funkcjonowania e-commerce konieczne jest posiadanie systemu RAKSSQL dla Małych i Średnich 
Firm. By w pełni wykorzystać możliwości systemu e-commerce wymagane jest posiadanie następujących 
funkcjonalności systemu RAKSSQL: 
- Sprzedaż 
- Magazyn 
- Zamówienia 
- CRM 
- Kasa, bank, rozrachunki 
- Zarządzanie dokumentami/załącznikami 

Wymagania – sprzętowe 
 
Przykładowa konfiguracja oparta o system Solaris 10 
 

Dla serwera z lokalną instalacją bazy Firebird oraz uruchomionymi aplikacjami: RAKSSQL e-commerce, 
apache, ipfilter, SMTP, Sendmail, php, ionCube Loader: 
• Procesor klasy Pentium 4 
• Pamięć RAM: 1024 MB 
• Twardy dysk: 80 GB 
• Interfejs sieciowy: 1 lub 2* (zalecane) 

Łącze internetowe o minimalnej przepustowości 256 KB UPLOAD, przynajmniej jeden stały adres IP, 
domena internetowa. 

 

Serwer z uruchomionymi aplikacjami: RAKSSQL e-commerce, apache, ipfilter, SMTP, Sendmail, php, 
ionCube Loader: 
• Procesor klasy Pentium 4 
• Pamięć RAM: 512 MB 
• Twardy dysk: 40 GB 
• Interfejs sieciowy: 1 lub 2* (zalecane) 

 

*konfiguracja dla 2 interfejsów sieciowych zwiększa bezpieczeństwo aplikacji – odseparowanie ruchu zewnętrznego 
(INTERNET) od sieci lokalnej. 
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Specyfikacja techniczna 

Opis technologii  
Aplikacja RAKSSQL e-commerce została napisana technologii PHP (PHP: Hypertext Preprocessor), 
który jest szeroko używanym językiem skryptowym ogólnego zastosowania. 

PHP jest językiem dostosowanym do potrzeb aplikacji WWW, z możliwością zagnieżdżania w HTML. 
Składnia PHP bazuje na językach C, Java i Perl, najważniejszym celem języka jest umożliwienie twórcom 
serwisów WWW szybkiego pisania dynamicznych stron. 

Kod źródłowy aplikacji e-commerce został zakodowany przy pomocy aplikacji ionCube PHP Encoder, 
użytkownik e-commerce do uruchomienia aplikacji będzie potrzebował darmowego oprogramowania 
ionCube Loader.  

ionCube Loader jest akceleratorem aplikacji napisanych w języku PHP oraz zakodowanych przy użyciu 
ionCube PHP Encoder. Zakodowanie plików PHP jest podyktowane ochroną kodu źródłowego co za tym 
idzie praw autorskich oraz optymalizacją kodu. 

Loader sprawia, że kod źródłowy wykonuje się znacznie szybciej, zasada działania jest bardzo zbliżona 
do kompilacji źródła programu napisanego np. W C, C++, Pascal czy Delphi do wersji wynikowej 
(wykonywalnej). 

Powstaje pytanie – skoro całość będzie zakodowana to jak dokonać jakichkolwiek zmian w wyglądzie 
strony WWW ? Odpowiedź jest prosta – dzięki zastosowaniu bibliotek SMARTY (http://smarty.php.net/) 
część logiczna aplikacji (PHP) została oddzielona w 100% od sposobu prezentowania danych na stronie 
WWW. Informacje na temat Smartów zostały przedstawione w dalszej części dokumentacji. 
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Struktura katalogów RAKSSQL e-commerce  
1. actions - pliki które przetwarzają parametry przekazane do pliku index.php na podstawie których 
rozpoznają jaką akcje należy wykonać czy będzie to zamówienie, wyświetlenie koszyka, zalogowanie czy 
może rejestracja. 

2. admin - pliki niezbędne do działania administratora e-commerce. 

3. class - znajdują się tutaj pliki z definicjami klas obiektów wykorzystywanych przez skrypty.  

4. images- tutaj znajdują się obrazki wykorzystywane globalnie w e-commerce jak również pliki php 
służące do dynamicznego generowania obrazków towarów. Katalog wraz z podkatalogami wymaga prawa 
write (a+w).  

5. include - zawiera pliki z funkcjami oraz stałymi, które są dołączane do e-commerce w trakcie jego 
działania. Są to funkcje do wysyłania e-maili, łączenia z bazą danych, stałe określające wersje e-
commerce oraz bazy danych z jaką współpracuje. 

6. lib – katalog z bibliotekami potrzebnymi do działania e-commerce 

7. licencje – katalog przechowujący licencję e-commerce. Katalog wymaga prawa write (a+w).  

8. script – katalog z plikami javyscript niezbędny do działania e-commerce i panelu administracyjnego. 

9. sql - katalog dla plików SQL, które zawierają definicję tabel, uprawnień i procedur do bazy globalnej 
jak i baz firmowych. 

10. temp - katalog do operacji tymczasowych, przechowywania zdjęć towarów/produktów, powinien 
mieć prawa do zapisu dla skryptów PHP. Katalog wraz z podkatalogami wymaga prawa write (a+w).  

11. templates - w tym katalogu znajdują się szablony wyglądu e-commerce. Każdy kompletny szablon w 
e-commerce to odrębny podkatalog. 
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Instalacja e-commerce  
 

Przygotowanie do pracy z e-commerce. Co należy skonfigurować w systemie RAKSSQL ? 

 

Parametry do uzupełnienia w systemie RAKSSQL (opcjonalne) 
- słowniki 

• rodzaje cen  
• sposoby zapłaty (np. definicja płatności internetowych, płatności kartami kredytowymi), 

obsługiwane rodzaje płatności: 
o mTransfer (płatność mBanku) 

o AllPay (płatności kartami Visa, Eurocard, Mastercard, Mtransfer, płace z Inteligo, 
Multitransfer,  przelew BZWBK, przelew ING Bank Śląski, Sez@m BPH, Pekao24, 
Millenet, przelew lub przekaz pocztowy, Deutsche Bank, KB24, PKO BP (konto Inteligo), 
Lukas Bank, Nordea Bank Polska) 

o Platnosci.pl  

- kody dokumentów (jeżeli system ma posługiwać się innym kodem dokumentu dla zamówień 
internetowych niż kod zdefiniowany domyślnie w RAKSSQL) 

- grupy kontrahentów (dla rejestracji internetowych użytkownik może zdefiniować odrębne grupy 
podzielone na klientów indywidualnych oraz firmy np. Klienci indywidualni Internet, Firmy Internet) 

- grupy towarowe (towary wyświetlane na witrynie wyświetlane są na podstawie grup towarowych 
zdefiniowanych w RAKSSQL) 

- grupy promocji i wyprzedaży (towary wyświetlane w promocjach i wyprzedaży identyfikowane są 
poprzez przypisanie promocji i wyprzedaży w e-commerce do odpowiednich grup Dowolnych w systemie 
RAKSSQL) 

- usługi (definicja usług związanych ze sposobami dostawy towaru do klienta) należy zdefiniować w 
kartotece towarów niezbędne usługi, które będą powiązane ze sposobami dostawy w e-commerce. 
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ionCube Loader - instalacja  
Instalację modułu umożliwiającego obsługę zabezpieczonych skryptów PHP przez ionCube encoder 
należy zacząć od pobrania odpowiedniej dla swojej platformy wersji modułu. Następnie, należy 
rozpakować pobrane archiwum, zaś rozpakowane pliki umieścić w dowolnym miejscu na serwerze. 
Istotnym w zasadzie jest jeden plik - biblioteka ("ioncube_loader_lin_3.0_for_php4.2.so" lub podobnie). 
Zakładając, że plik umieszczono w katalogu "/usr/lib/php4" w pliki konfiguracyjnym php.ini należy 
dopisać linijkę: 

zend_extension=/usr/lib/php4/ioncube_loader_lin_3.0_for_php4.2.so 
 
lub w przypadku gdy używamy wersji thread-safe: 

zend_extension_ts=/usr/lib/php4/ioncube_loader_lin_3.0_for_php4.2_ts.so 

Następnie należy uruchomić ponownie serwer WWW (w przypadku wersji CLI lub CGI, zmiana 
widoczna będzie przy kolejnym wywołaniu PHP). W przypadku Windows należy użyć ścieżek oraz nazw 
plików odpowiednich dla zainstalowanych w systemie, np: 

zend_extension=C:\ioncube\ioncube_loader_win_4.2.dll 

Proszę pamiętać, że PHP dostępne w postaci binarnych paczek (np. *.rpm, *.deb) używa oddzielnych 
plików konfiguracyjnych dla modułu PHP dla serwera WWW - jest to najczęściej plik 
/etc/php4/apache/php.ini) oraz oddzielny dla PHP w tzw. wersji CGI - jest to najczęściej plik 
/etc/php4/cgi/php.ini) oraz oddzielnego pliku dla PHP wywoływanego z wiersza poleceń (tzw. CLI). - jest 
wtedy /etc/php4/cli/php.ini  

 

Instalacja i konfiguracja RAKSSQL e-commerce  
Oprogramowanie e-commerce należy pobrać ze stron producenta lub dystrybutora. Nazwa „paczki” 
archiwum e-commerce jest uzależniona od wersji samego e-commerce jak i wersji systemu RAKSSQL z 
którą współpracuje. Należy pobrać właściwą paczkę w zależności od posiadanej wersji systemu RASSQL. 

Paczkę z oprogramowaniem e-commerce należy przekopiować do katalogu docelowego serwera WWW i 
rozpakować. 

Rozpakowanie pakietu w zależności od systemu operacyjnego przeprowadzamy w następujący sposób: 

- Linux, Solaris, Unix  

Jako użytkownik posiadający uprawnienia zapisu w katalogu docelowym spod konsoli SSH: 

gtar  –xzf nazwa_pliku.tgz 

lub 

tar  –xzf nazwa_pliku.tgz 
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- Windows 

Programem Winrar wskazać plik oraz wybrać opcję z menu kontekstowego (prawy przycisk myszy) 
Extract here (wypakuj tutaj). 

Po prawidłowym rozpakowaniu pliku, należy uruchomić przeglądarkę WWW wpisując adres pod którym 
został rozpakowany pakiet z dopiskiem admin. 

Np. http://www.domena_uzytkownika.pl/admin 

Jeżeli wpisanie powyższego adresu e-commerce zgłosi błąd praw dostępu do katalogu, należy wykonać 
polecenie z konsoli SSH: 

chmod –R a+w ./temp ./images ./licencje 

oraz 

chmod a+w ustawienia.php ustawienia.php.bak 

W przypadku braku pliku ustawienia.php należy skopiować plik za pomocą polecenia: 

cp ustawienia.php.blank ustawienia.php 

 

UWAGA przy pierwszym uruchomieniu panelu administracyjnego i konfiguracji połączenia z bazą 
danych nie należy korzystać z systemu RAKSSQL oraz innych programów, które wykorzystują 
połączenie z bazą danych RAKSSQL. 

Logowanie do panelu administracyjnego  
Po wpisaniu właściwego adresu np. http://www.domena_uzytkownika.pl/admin, pojawi się formularz 
logowania, aby zalogować się należy wpisać odpowiednio: 

Login (nazwa użytkownika): admin 

Hasło: firebird 

 

Poprawne zalogowanie do panelu administracyjnego umożliwi konfigurację aplikacji e-commerce. 
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Podstawowe parametry konfiguracyjne  

Baza danych 

 

Wybór konfiguracji: 

• Pole wyboru konfiguracji połączenia bazy z którą będzie pracował RAKSSQL e-commerce. 

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji w polu powinna być wybrana opcja Nowa konfiguracja. 

 

Nazwa konfiguracji: 

• Przyjazna nazwa konfiguracji połączenia z bazą danych np. rakswww 
(nazwa nie jest związana z konfiguracją systemu RAKSSQL)  

 

Domyślna konfiguracja: 

• Zaznaczenie pola ustawia konfigurację jako obowiązującą.  

 

Adres IP lub nazwa hosta gdzie znajduje się serwer bazy danych: 

• IP serwera bazy danych Firebird (jeżeli jest to ten sam serwer na którym zainstalowano aplikację 
RAKSSQL e-commerce, można wpisać localhost).  

 

Ścieżka do baz danych programu RAKSSQL: 

• Katalog na serwerze, w którym są przechowywane bazy danych np. /data/firebird  
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Ustawienia firmy 

 
 Ustawienia  firmy: 

• Wybór firmy, z którą będzie pracował RAKSSQL e-commerce. Lista firm jest wczytywana 
bezpośrednio z globalnej bazy systemu RAKSSQL. Jeżeli zostały uzupełnione dane firmowe w module 
Administrator RAKSSQL, to po wyborze firmy powinny pojawić się one automatycznie. E-commerce do 
poprawnej pracy wymaga uzupełnienia danych wymienionych poniżej: 

Skrócona nazwa firmy:   

      Pełna nazwa firmy:  

      Numer  NIP: 

      Miejscowość:   

      Kod pocztowy:   

      Adres firmy: 

      Telefon:   

      E-mail:  
 

Dane nie są zapisywane w bazie globalnej systemu RAKSSQL ! 

Po uzupełnieniu powyższych danych e-commerce jest gotowy do pracy, ale nie posiada 
skonfigurowanych wszystkich opcji, które są definiowane indywidualnie dla każdego użytkownika. W 
celu uzupełnienia dodatkowych opcji prosimy o zapoznanie się z rozdziałem Panel administracyjny. 

 

Uwaga W celu ustawienia niezbędnych parametrów do działania e-commerce należy przejrzeć wszystkie sekcje w 
zakładce ustawienia Panelu Administracyjnego oznaczone pogrubioną czcionką. 
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Rejestracja   
Rozpoczęcie pracy z modułem e-sklep (moduł aplikacji RAKSSQL e-commerce) rozpoczynamy od 
procesu rejestracji. Każdy użytkownik (klient) musi wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące 
dane: 

- Dla klientów indywidualnych: 

 

IMIĘ: *  

NAZWISKO: *  

TELEFON: *  

EMAIL: *  

HASŁO: **  

POWTÓRZENIE HASŁA: **  

ULICA: *  

DOM: *  

LOKAL:  

KOD POCZTOWY: *  

MIEJSCOWOŚĆ: *  

Znam i akceptuję warunki i zasady działania sklepu 
internetowego Internet. * 

 

Wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych 
osobowych przez firmę Internet z siedzibą w Warszawa, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). 
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie 
moich danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, 
że przysługuje mi prawo wglądu do nich, jak również 
możliwość ich poprawiania. * 

 

Pola oznaczone * są polami wymaganymi do przeprowadzenia rejestracji 
** Hasło powinno składać się z przynajmniej z 6 znaków zawierających 2 cyfry. 
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- Dla firm: 

 
IMIĘ: *  

NAZWISKO: *  

TELEFON: *  

EMAIL: *  

HASŁO: **  

POWTÓRZENIE HASŁA: **  

DANE FIRMOWE  

PEŁNA NAZWA FIRMY: *  

NIP: *  
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PŁATNIK VAT: Proszę zaznaczyć jeżeli firma jest płatnikiem VAT 

ULICA: *  

DOM: *  

LOKAL:  

KOD POCZTOWY: *  

MIEJSCOWOŚĆ: *  

Znam i akceptuję warunki i zasady działania sklepu 
internetowego Internet. * 

 

Wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych 
osobowych przez firmę Internet z siedzibą w Warszawa, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). 
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie 
moich danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, 
że przysługuje mi prawo wglądu do nich, jak również 
możliwość ich poprawiania. * 

 

 
Pola oznaczone * są polami wymaganymi do przeprowadzenia rejestracji 
** Hasło powinno składać się z przynajmniej z 6 znaków zawierających 2 cyfry  

*Warunki działania sklepu – przykład regulaminu sklepu przedstawiony zostały w dalszej części 
dokumentacji. 

*Zgoda na przetwarzanie danych 

Wszelkie informacje o charakterze danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), przekazywane do 
(użytkownik e-commerce) pozostają własnością osoby wysyłającej, jednakże przesyłanie ich do 
(użytkownik e-commerce) za pomocą niniejszego serwisu internetowego jest równoznaczne z 
udzieleniem dla (użytkownik e-commerce) zgody na przetwarzanie tych danych w celach niezbędnych dla 
realizacji transakcji zawieranych za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego. Utrwalenie 
danych osobowych w zbiorze danych osobowych (użytkownik e-commerce) i ich przetwarzanie jest 
możliwe jedynie po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane 
dotyczą. Wyrażenie zgody polega na „kliknięciu” myszką w odpowiednim polu na stronie 
internetowej, które jest odpowiednikiem podpisu pod zamieszczoną na stronie klauzulą o wyrażeniu 
zgody na wykorzystanie danych osobowych. W każdym przypadku dane osobowe będą przetwarzane 
zgodnie z przepisami przywołanej ustawy.  

  

    Wysłanie przez użytkownika niniejszego serwisu listu elektronicznego (e-mail) na którykolwiek adres 
e-mail podany na witrynach internetowych (użytkownik e-commerce) jest równoznaczne z udzieleniem 
przez użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) 
oraz na wykorzystanie przez (użytkownik e-commerce) środków porozumiewania się na odległość w 
rozumieniu art. 6 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271), w celach 
określonych w informacji administratora danych zamieszczonej w niniejszym rozdziale.  

     Otrzymując dostęp do stron serwisu internetowego (użytkownik e-commerce) użytkownik przyjmuje 
do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form 
transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na zniekształcenie, 
utratę bądź ingerencję osób trzecich.  
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Po zakończeniu procesu rejestracji e-commerce jest gotowy do autoryzacji użytkownika oraz 
przyjmowania zamówień. 

 

Przeglądanie oferty  
Oferta prezentowana na witrynie internetowej za pośrednictwem modułu e-sklep wyświetla dane 
bezpośrednio z bazy danych systemu RAKSSQL. Wszelkie informacje dostępne dla klienta są widoczne 
na witrynie internetowej i zawierają dane zgromadzone w bazie systemu. Klient korzystający z e-sklep'u 
ma możliwość podglądu kartoteki towarowej z opisem obejmującym następujące elementy: 

 

- nazwa towaru 

- cena netto/brutto 

- stawka VAT  

- index1 

- index2 

- producent 

Zakładki: 

- opis  

- dostępność 

- załączniki 

- akcesoria 

- zamienniki 

- komentarze 

Szczegółowe dane towaru/produktu pobierane z bazy systemu RAKSSQL, a następnie prezentowane na 
witrynie internetowej w większości definiowane są w Panelu administracyjnym e-commerce – dokładny 
opis opcji znajduje się w rozdziale Panel administracyjny. 
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Wyszukiwanie towarów  
Działanie wyszukiwarki skoncentrowane jest na zasadzie przeszukania bazy danych pod kątem kryteriów 
zadeklarowanych w polu szukaj. Może być to fragment nazwy towaru lub opisu w zależności od 
zaznaczonych opcji. 

Opcje dostępne w wyszukiwarce: Szukaj w nazwie/indeksie1/indeksie2 

 

Po wpisaniu szukanej frazy należy zatwierdzić przyciskiem SZUKAJ 

Dodatkowe opcje przy przeglądaniu listy towarów: 
    Dostępne,  Promocje,  Wyprzedaż,  Z opisem,  Ze zdjęciem 
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Po zaznaczeniu wybranych opcji w celu uzyskania wyników wyboru należy zatwierdzić przyciskiem 
ZASTOSUJ 

 

Sortowanie 

W trakcie przeglądania listy towarów/produktów użytkownik posiada możliwość sortowania listy po 
wybranych polach.  

Żeby posortować listę towarową po wybranej kolumnie należy kliknąć na nazwę kolumny, która 
charakteryzuję się podkreśleniem. Pierwsze kliknięcie sortuję towary w sposób narastający, drugie 
kliknięcie sortuje towary malejąco. 

 

Pola z możliwością sortowania: 

L.p.  Nazwa   Cena netto   Cena brutto 
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Zamówienia  
Składanie zamówienia odbywa się poprzez wkładanie towarów/produktów do koszyka po wcześniejszym 
wyszukaniu towaru oraz podaniu jego zamawianej ilości i zatwierdzeniu klikając na ikonę koszyka. 

Finalizacja składanego zamówienia odbywa się po przejściu do stanu koszyka klikając na link KOSZYK 
lub Stan koszyka i zatwierdzeniem przez przycisk Zamówienie. Następnie należy wybrać Adres 
dostawy, Sposób płatności oraz Sposób dostawy. Po wybraniu powyższego można uzupełnić pole uwag i 
zatwierdzić zamówienie klikając na przycisk Wyślij zamówienie. Do momentu kliknięcia przycisku 
Wyślij zamówienie w każdej chwili użytkownik może powrócić do katalogu towarów/produktów i 
zmienić zawartość koszyka. Po wysłaniu zamówienia w modułach  
e-sklep oraz platforma B2B edycja jest niemożliwa. 

Złożenie zamówienia powoduje zapisanie go w bazie danych systemu RAKSSQL. Osoba bądź firma 
składająca zamówienia ma możliwość podglądu treści oraz statusu złożonych zamówień. 

Oznaczenia statusu zamówień: 

 
zamówienie niezrealizowane 

 

zamówienie zrealizowane częściowo 
 

zamówienie zrealizowane 
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E-sklep  

Informacje ogólne   
Główna strona e-commerce jest podzielona na trzy podstawowe elementy – nagłówek strony, część 
główną oraz stopkę. Lewa oraz prawa część strony została zarezerwowana do wyświetlania dodatkowych 
niezbędnych elementów e-commerce takich jak formularz logowania klienta, grupy towarowe, promocje i 
wyprzedaż. W części głównej strony wyświetlana jest lista towarowa z możliwością sortowania oraz 
filtrowania w zależności od wybranych kryteriów w części nagłówkowej. 

Użytkownik aplikacji ma możliwość modyfikacji wyglądu e-commerce. Całość wyglądu została zapisana 
w szablonach (SMARTY). W dalszej części instrukcji znajduje się opis szablonów wraz z mapą plików 
odpowiedzialnych za wygląd e-commerce z podziałem na modele (e-sklep, platforma B2B, mobilni 
handlowcy). 
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Menu użytkownika e-sklep    
Moje dane 

- Własne dane (dane przechowywane przez system dotyczące użytkownika/klienta) 

- Adresy (adresy zgłoszone przez użytkownika/klienta) 

Zamówienia – lista zamówień złożonych w systemie 

Ulubione – lista ulubionych towarów/produktów przechowywane w systemie 

Ustawienia - liczba wierszy wyświetlanych w katalogu towarów/produktów 

Wyloguj – wylogowanie z e-commerce 
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Aplikacja e-commerce posiada możliwość założenia konta dla użytkowników e-sklepu. Identycznie jak w 
pozostałych modułach (B2B, mobilni handlowcy) odbywa się to z poziomu Panelu administracyjnego. Po 
uzupełnieniu danych w kartotece kontrahenta systemu RAKSSQL należy zalogować się do Panelu 
administracyjnego e-commerce i z zakładki Kontrahenci wybrać osobę bądź firmę, dla której ma zostać 
założone konto z zaznaczeniem typu konta e-sklep. 

Zakładanie konta kontrahenta e-sklep 
 

Dane niezbędne do uzupełnienia: 

- adres e-mail 

- hasło 

- powtórzenie hasła 

- typ konta 

- magazyn 
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Platforma  B2B 

Zakładanie konta kontrahenta B2B    
W panelu administracyjnym należy przejść do zakładki KONTRAHENCI. Po wybraniu zakładki, 
wyświetli się lista wszystkich kontrahentów z bazy systemu RAKSSQL. Istnieje możliwość wyszukania 
kontrahenta przez podanie części nazwy kontrahenta w polu szukaj lub zastosowanie dostępnych filtrów 
na: 

- cześć nazwy kontrahenta 

- przeszukiwanie grupy kontrahentów po zaznaczeniu odpowiedniego checkboxa 

- przeszukiwanie wg drzewa kontrahentów 

 

Po odszukaniu kontrahenta należy kliknąć na jego nazwę i w odpowiedzi aplikacja e-commerce zwróci 
formularz do uzupełnienia. 
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Dane niezbędne do uzupełnienia: 

- adres e-mail 

- hasło 

- powtórzenie hasła 

- magazyn 

 

Hasło użytkownika powinno składać się przynajmniej z 6 znaków zawierających 2 cyfry  

Opcja generowania hasła dla kontrahenta działa na zasadzie losowego wygenerowania przypadkowego 
ciągu liter oraz cyfr. 

Przycisk KOPIUJ służy do przepisania wygenerowanego hasła do pól Hasło oraz Powtórz hasło. 

Wybór magazynu podczas zakładania konta decyduje o miejscu składanych zamówień, który magazyn 
będzie obsługiwał zamówienia danego kontrahenta. 

Po wykonaniu powyższych czynności należy zaakceptować formularz wciskając przycisk OK. 

Od tej chwili kontrahent może się logować i składać zamówienia za pomocą platformy B2B. 
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 Menu użytkownika B2B  
 

 

Moje dane 

- Własne dane (dane przechowywane przez system dotyczące użytkownika/klienta) 

- Adresy (adresy zgłoszone przez użytkownika/klienta) 

- Sprzedaż (informacje dotyczące sprzedaży związane z kontem użytkownika/klienta) 

- Dane dodatkowe (informacje związane z firmą do której należy konto platformy B2B) 

Moje zamówienia – lista zamówień użytkownika/klienta w systemie 

Moje oferty – lista ofert dla kontrahenta 

Moje faktury – lista faktur w systemie 

Moje rozrachunki – status oraz lista rozrachunków  

Ulubione – lista ulubionych towarów/produktów przechowywane w systemie 

Ustawienia – zakładka przechowujące parametry przypisane do konta użytkownika/klienta  

Wyloguj – wylogowanie z e-commerce 
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Własne dane 
 

 

 

Dane kontrahenta przechowywane w bazie danych systemu RAKSQL. Zakładka zawiera następujące 
dane kontrahenta: 

- Nazwa pełna 

- Nazwa skrócona 

- Numer NIP 

- Informacje o telefonach z podziałem typów (słowniki RAKSSQL) 

- Informacje o danych adresowych kontrahenta – wyświetlany jest jeden adres, który został zaznaczony 
jako domyślny 

- Informacje o adresach e-mail, WWW (słowniki RAKSSQL) 

- Formularz zmiany hasła dostępowego do e-commerce 



 

 
Platforma B2B  8-5 

Adresy  
Wszystkie adresy wprowadzone do systemu – niezależnie czy z poziomu e-commerce czy systemu 
RAKSSQL są wyświetlane w tej sekcji. Jeden z wprowadzonych adresów może być oznaczony jako 
domyślny. Dodatkowo każdy z wprowadzonych adresów jest dostępny podczas finalizowania składanego 
zamówienia – jako adres do wyboru, na który ma być dostarczona przesyłka. 
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Sprzedaż i magazyn  
 

 

 

Zakładka zawiera informacje zgromadzone w kartotece kontrahenta systemu RAKSSQL – Sprzedaż i 
magazyn – e-commerce wyświetla jedynie część danych, która jest widoczna dla użytkownika B2B oraz 
mobilnego handlowca. 

Osoby upoważnione (dotyczy odbiorcy lub dostawcy) 

Imię i nazwisko domyślnej osoby upoważnionej - osoby, która jest upoważniona do podpisu i odbioru 
faktury. Nazwa ta będzie drukowana na dokumencie sprzedaży.  

 

Dane personalne (aktywne dla akwizytora/mobilnego handlowca) 

Informacja o numerze PESEL, informacja o numerze dowodu osobistego, data wystawienia dowodu 
osobistego, organ wystawiający dowód osobisty 

 

Płatnik VAT, Rolnik indywidualny 

Jest to informacja określająca, czy kontrahent jest płatnikiem VAT –u lub jest rolnikiem indywidualnym. 
Pole to zapewnia kontrolę poprawności wystawiania dokumentów. 

 

Wartość progów 

Maksymalna wartość zadłużenia wobec dostawcy 

Maksymalna ilość dokumentów sprzedaży w kredycie 

Informacja o maksymalnej liczbie dokumentów sprzedaży, jaka może być wystawiona z odroczonym 
terminem płatności (płatność przelewem, płatność w innym terminie). 

Maksymalna wartość kredytu dla klienta 
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Informacja o maksymalnej kwocie kredytu dla odbiorcy kontrolowana przy wystawianiu dokumentu 
sprzedaży np. faktury. Program ostrzega o przekroczeniu limitu kredytu dla danego klienta. Zapewnia 
również podgląd wartości bieżących obrotów z klientem oraz jego zadłużenia wraz z listą dokumentów 
niezapłaconych ( kasa) i podgląd wartości dozwolonego kredytu oraz wartości kredytu wykorzystanego. 
W zależności od ustawień parametrów globalnych, program może nie dopuścić do przekroczenia 
określonego limitu blokując sprzedaż kredytowaną. (bezgotówkową)         

 

Blokada 

Aby włączyć blokadę dla danego kontrahenta należy zaznaczyć pozycję "Blokada". Uaktywni się okno 
"Powód blokady". Dla zablokowanego kontrahenta nie da się wystawić dokumentu. Komunikat pojawia 
się już po wybraniu kontrahenta. 

Powód blokady 

Powód blokady będzie się pojawiał podczas każdej operacji z tym klientem np. podczas wystawiania 
dokumentu sprzedaży może pojawiać się komunikat o zaległej płatności.  

Nie ma konieczności wpisywania powodu blokady. Jeśli zostanie zaznaczona "Blokada" program nie 
pozwoli na wystawienie żadnego dokumentu wydania dla tego kontrahenta. 

 

Dane dodatkowe 
 

  
Osoba polecająca 

Imię i nazwisko osoby polecającej kontakt z daną firmą lub pracownikiem. 

 

Data założenia firmy 
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Informacja o tym jak długo firma istnieje na rynku. 

 

Rodzaj własności 

Informacja na temat rodzaju własności firmy (np. prywatna, państwowa lub inna forma zdefiniowana w 
słowniku) 

 

Ilość zatrudnionych osób 

Ilość zatrudnionych w firmie osób  

 

Lokalizacja 

Informacja związana z lokalizacją firmy. 

 

Sposób pozyskania kontaktu 

Informacja o sposobie pozyskania kontakt o danej firmie. Jak dowiedzieliśmy się o istnieniu takiej firmy. 
Może to być informacja z prasy, ze strony e-mail, polecone przez znajomych itd. 

 

Odpowiedzialność 

Osoba odpowiedzialna – opcja działa z poziomu RAKSSQL CRM – wskazuje nazwisko osoby 
odpowiedzialnej (współodpowiedzialnej) z wykorzystaniem schematu organizacyjnego przedsiębiorstwa. 

 

Logo 

Logo firmy lub zdjęcie pracownika. Aby umieścić logo lub zdjęcie należy załadować je z pliku posługując 
się przyciskiem „Załaduj logo z pliku”. Obrazek nie powinien przekraczać rozmiarów 160x100 pikseli. 

 

Ustawienia kontaktowe 

Informacja o formie(ach) kontaktu, na jaką dana firma wyraziła zgodę oraz jaki jest najchętniej 
preferowany sposób kontaktu. 

 



 

 
Platforma B2B  8-9 

Składanie zamówienia platforma B2B  
Zamówienia składane przez użytkowników platformy B2B odbywają się na analogicznej zasadzie jak 
zamówienia w e-sklep'ie. W pierwszej kolejności zalogowany użytkownik wkłada towary do koszyka 
podając ilość, a w fazie końcowej wybiera sposób dostawy oraz formę płatności.  

Możliwość wyboru formy płatności jest uzależniona od konfiguracji RAKSSQL e-commerce. 

Po złożeniu zamówienia przez użytkownika zostaje ono zapisane w bazie danych oraz wyświetlone 
użytkownikowi. Dodatkowo jest wysyłany e-mail zawierający treść zamówienia na adres osoby 
składającej zamówienie. Od momentu zapisania zamówienia w bazie danych, użytkownik platformy B2B 
może kontrolować status zamówienia oraz posiada wgląd w treść zamówienia. 

Status zamówienia zmienia się automatycznie i jest zależny od stopnia zaawansowania realizacji 
zamówienia. 

Lista złożonych zamówień 
Lista zamówienia złożonych dla danego konta B2B dostępna jest po kliknięciu w menu na link Moje 
Zamówienia.  
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Podgląd zamówienia 
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Wydruk zamówienia 
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Mobilni handlowcy 

Zakładanie konta handlowca  
Osoba posiadająca konto mobilnego handlowca w RAKSSQL e-commerce jest uprawniona do składania 
zamówień w imieniu kontrahentów firmy, przeglądania rozrachunków, edycji złożonych zamówień, 
sprawdzania ich statusu, zakładania nowych kontrahentów w systemie. 

Konto mobilnego handlowca można założyć na dwa sposoby.  

Pierwszy sposób powinien być wykorzystany jeżeli w kartotece kontrahentów (pracowników) są 
wprowadzone dane osoby dla której chcemy utworzyć konto mobilnego handlowca – jest ona 
pracownikiem. Po wybraniu pracownika z kartoteki kontrahenta należy wybrać Typ konta: Konto 
mobilnego handlowca i ewentualnie ustalić parametr dodawania małpy „@” przed nazwą operatora w 
systemie RAKSSQL. 

Włączenie dodawania znaku @ przed nazwą operatora pozwoli w łatwy sposób na odróżnienie operacji 
wykonywanych w e-commerce od RAKSSQL przez danego użytkownika.  

Założenie konta w powyższy sposób spowoduje utworzenie konta Akwizytora o tej samej nazwie co 
konto pracownika poprzedzone kropką. Dodatkowo wszystkie zamówienia składane przez mobilnego 
handlowca będącego pracownikiem zostaną zarejestrowane jako złożone przez akwizytora 
„.nazwa_akwizytora”. 

Drugi sposób odnosi się do sytuacji kiedy użytkownik konta mobilnego handlowca nie jest pracownikiem 
firmy, natomiast współpracuje z firmą. Przy zakładaniu takiego konta Pierwszą czynnością, którą należy 
wykonać przy zakładaniu konta mobilnego handlowca to założenie nowego kontrahenta w systemie 
RAKSSQL ze wskazaniem na TYP >> Akwizytor. Nazwa nowo tworzonego konta powinna zaczynać się 
od kropki np. .Jan Kowalski (wpisanie kropki poprzedzającej imię i nazwisko pozwoli uniknąć konfliktu z 
istniejącym kontem np. pracownika, kontrahenta). Po założeniu konta w RAKSSQL, e-commerce będzie 
posiadał niezbędne informacje potrzebne do uruchomienia konta mobilnego handlowca. 

W panelu administracyjnym należy przejść do zakładki KONTRAHENCI. Po wybraniu zakładki, 
wyświetli się lista wszystkich kontrahentów z bazy systemu RAKSSQL. 

W celu szybkiego odszukania kont handlowców (akwizytorów) włączamy checkbox Akwizytor i klikamy 
przycisk Zastosuj. E-commerce zwróci listę kontrahentów, którzy należą do grupy Akwizytorów. 
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Dane, które należy uzupełnić: 

adres e-mail 

hasło 

powtórzenie hasła 

magazyn 

Hasło użytkownika powinno składać się przynajmniej z 6 znaków zawierających 2 cyfry  

Wybór magazynu – w zależności od ustawień, handlowiec ma możliwość składania zamówień na różne 
magazyny. Magazyn ustawiony domyślnie w Ustawieniach (Menu handlowca) jest magazynem 
docelowym do składania zamówień. 

 

Menu użytkownika mobilny handlowiec 
Moje dane 

- Własne dane (dane przechowywane przez system dotyczące konta handlowca) 

Kontrahenci – zakładka przeznaczona do zarządzania bazą kontrahentów 

Moi kontrahenci – lista kontrahentów 

Zamówienia Klientów – lista zamówień kontrahentów 

Oferty Klientów - lista ofert kontrahentów 

Faktury Klientów - lista faktur kontrahentów 
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Rozliczenia Klientów – rozrachunki kontrahentów 

Ulubione – lista ulubionych towarów/produktów przechowywane w systemie 

Ustawienia – liczba wierszy wyświetlanych w katalogu towarów/produktów, domyślny magazyn, do 
którego przypisany został handlowiec 

Wyloguj – wylogowanie z e-commerce 

 

 

Składanie zamówienia mobilni handlowcy 
 

Użytkownik modułu mobilni handlowcy w odróżnieniu od e-sklep’u oraz praformy B2B ma o wiele 
większe możliwości zarządzania bazą danych systemu RAKSSQL.  

Każdy mobilny handlowiec jest uprawniony do realizowania następujących operacji z poziomu 
przeglądarki internetowej: 

- przeglądanie rzeczywistego stanu magazynu 

- składanie zamówień z możliwością wyboru magazynu, który ma je zrealizować 

- dostęp do cen zakupu 

- dostęp do dostaw wraz z ilością i ceną zakupu 

- wybór kontrahenta  

- wybór sposobu zapłaty za zamówienie 

- zmiana ceny sprzedaży 

- wybór sposobu dostawy zamówienia 

- edycja złożonego zamówienia (zamówienie nie może być zrealizowane w RAKSSQL ) 
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Mobilny handlowiec podczas składania zamówienia wybiera towary/produkty z katalogu wkładając je do 
koszyka – odbywa się to na analogicznej zasadzie jak w modułach poprzednio opisywanych. 

Po uzupełnieniu koszyka należy kliknąć przycisk zamówienie i wypełnić formularz dotyczący danych 
kontrahenta, dla którego dane zamówienie będzie przypisane (realizowane).  

Przy wyborze kontrahenta mobilny handlowiec ma możliwość skorzystania z bazy kontrahentów 
zlokalizowanej w bazie systemu RAKSSQL bądź dopisania nowego kontrahenta. 

Wszystkie zamówienia realizowane przez handlowca mają możliwość ustalenia cen sprzedaży oraz 
wybrania sposobu dostawy (opcja dostępna po skonfigurowaniu parametru). 

Każde złożone zamówienie za pomocą konta mobilnego handlowca automatycznie uzupełnia pole 
AKWIZYTOR dostępne w zamówieniach systemu RAKSSQL. Uzupełnienie powyższego pola daje 
możliwość rozliczania mobilnych handlowców z wykonanej pracy/złożonych zamówień. 
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Podgląd cen oraz dostępności towaru w koszyku. 

 

 

Finalizowanie zamówienia – możliwość wyboru kontrahenta, rodzaju płatności, sposobu dostawy, ceny, 
rabatu. 
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Panel administracyjny 

 

 

Start  
Po zalogowaniu do Panelu Administracyjnego RAKSSQL e-commerce użytkownik aplikacji ma 
możliwość konfiguracji e-commerce, nadania licencji, zakładania kont kontrahentom, korzystania z 
narzędzi aplikacji, przeglądania danych statystycznych oraz informacyjnych związanych z działaniem e-
commerce. 

Skrócona statystyka oraz informacje o pliku licencyjnym 
Skrócona statystyka obejmuje informację o rejestracji użytkowników, złożonych zamówieniach, 
dodanych uwagach oraz komentarzach. 

Statystyka została podzielona według kryteriów: 

- statystyka dzienna 

- statystyka od początku działania aplikacji e-commerce 

 

Informacje o pliku licencyjnym 

Zawiera informacje dotyczące posiadanej licencji z wyszczególnieniem modułów e-commerce. 
Informacja zawiera dane dotyczące licencji na: 

- e-sklep 

- platforma B2B 

- mobilni handlowcy 
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Ustawienia  
Zakładka odpowiadająca za konfigurację aplikacji e-commerce. Działanie aplikacji zależy od ustawień 
poszczególnych sekcji ustawień – każdy użytkownik e-commerce ma możliwość spersonalizowania 
aplikacji dla swoich potrzeb oraz konfiguracji dodatkowych opcji przygotowanych specjalnie z myślą o 
handlu elektronicznym.  

Baza danych 
Wybór konfiguracji: 

• Pole wyboru konfiguracji połączenia bazy, z którą będzie pracował RAKSSLQ e-commerce. 

Przy pierwszym uruchomieniu RAKSSQL e-commerce w polu powinna być wybrana opcja Nowa 
konfiguracja. 

 

Nazwa konfiguracji: 

• Przyjazna nazwa konfiguracji połączenia z bazą danych np. rakswww (nazwa nie jest związana z 
konfiguracją systemu RAKSSQL)  

 

Domyślna konfiguracja: 

• Zaznaczenie pola ustawia konfigurację jako obowiązującą.  

 

Adres IP lub nazwa hosta gdzie znajduje się serwer bazy danych: 

• IP serwera bazy danych Firebird  
(jeżeli jest to ten sam serwer na którym zainstalowano aplikację RAKSSQL e-commerce, można wpisać 
localhost .)  

 

Ścieżka do baz danych systemu RAKSSQL: 

• Katalog na serwerze, w którym są przechowywane bazy danych np. /data/firebird  

 

(Ustawienia zaawansowane) 

Użytkownik bazy danych: 

• Nazwa użytkownika, który będzie miał prawa dostępu do baz danych. Utworzone konto będzie kontem 
użytkownika z ograniczonym dostępem. Proszę nie używać konta SYSDBA. Nowo założone konto 
zostanie automatycznie dostosowane - nadanie praw tabelom itp.  

Hasło użytkownika: 

• Hasło dla nowo tworzonego konta użytkownika. 
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Ustawienia firmy  

Ustawienia  firmy: 

• Wybór firmy, z którą będzie pracował RAKSSQL e-commerce. Lista firm jest wczytywana 
bezpośrednio z globalnej bazy systemu RAKSSQL. Jeżeli zostały uzupełnione dane firmowe w module 
Administrator RAKSSQL, to po wyborze firmy powinny pojawić się one automatycznie. E-commerce do 
poprawnej pracy wymaga uzupełnienia danych wymienionych poniżej: 

  
Skrócona nazwa firmy:   

Pełna nazwa firmy:  

Numer  NIP:  

Miejscowość:   

Kod pocztowy:   

Adres firmy: 

Telefon:   

E-mail:  

Dane nie są zapisywane w bazie globalnej systemu RAKSSQL ! 

Ceny i cenniki 
 

Korzystaj z tabeli GM_CENNIK: 

• Opcja pozwala na korzystanie z tabeli GM_CENNIK (aktualne ceny w systemie) bez potrzeby 
zaznaczania cennika/cenników. 

Przy wyświetlaniu towarów z kartoteki uwzględniaj zaznaczone kategorie w drzewie grup towarów: 

• Opcja pozwala na ograniczenie wyświetlania towarów w katalogu jedynie do tych, które są przypisane 
do grup zaznaczonych w sekcji Drzewo kategorii. 

Cena z RAKSSQL: 

• Powiązanie ceny e-commerce z ceną w systemie RAKSSQL , wybrana cena będzie domyślnie 
wyświetlana na witrynie. 
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Cena dla promocji i wyprzedaży: 

• Cena dla promocji i wyprzedaży, która będzie wyświetlana dla towarów przypisanych dla grupy 
promocji lub wyprzedaży. Cena jest dodatkowo prezentowana w kartotece towaru obok ceny 
podstawowej. 

 

Nazwa ceny wyświetlana w e-commerce: 

• Nazwa ceny, która będzie wyświetlana na witrynie. 

Opcje wyświetlania towaru  
 

 

 

Wyświetlaj stan towaru w poszczególnych magazynach: 

• Parametr włącza/wyłącza wyświetlanie stanu magazynowego w rozbiciu na poszczególne magazyny w 
zakładce dostępność. 

 

Wyświetlaj magazyny z zerową ilością towaru: 

• Parametr włącza/wyłącza wyświetlanie magazynów z zerową ilością towaru w zakładce dostępność. 

 

Wyświetlaj producenta towaru:  
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• Parametr włącza/wyłącza wyświetlanie PRODUCENTA towaru w kartotece towaru. 

 

Wyświetlaj index1 towaru: 

• Wyświetla index1 w kartotece towaru. 

 

Wyświetlaj index2 towaru: 

• Wyświetla index2 przy prezentacji towaru  

 

Wyświetlaj dostępność towaru: 

• Parametr włącza/wyłącza wyświetlanie dostępności towaru w kartotece. 

Wyświetlaj wagę towaru: 

• Parametr włącza/wyłącza wyświetlanie wagi brutto towaru w kartotece. 

 

Wyświetlaj dodatkowe informacje o towarze: 

• Wyświetla dodatkowe informacje o towarze w zakładkach przy prezentacji towaru: wagi, jednostki 
miary oraz opakowania zbiorcze 

 

Wyświetl informację o opakowaniach zbiorczych towaru: 

• Pokazuje informację o opakowaniach zbiorczych przy prezentacji towaru  

 

Wyświetlaj zakładkę z załącznikami: 

• Pokazuje zakładkę z załącznikami  

 

Wyświetlaj zakładkę z zamiennikami towaru: 

• Pokazuje zakładkę z zamiennikami przy prezentacji towaru  

 

Wyświetlaj zakładkę z akcesoriami towaru: 

• Pokazuje zakładkę z akcesoriami przy prezentacji towaru  

 

Wyświetlaj towar archiwalny: 

• Pokazuje towary, które zostały zaznaczone w systemie RAKSSQL jako archiwalne. Zaznaczenie opcji 
spowoduje wyświetlenie towaru w katalogu, ale dodanie go do koszyka będzie niemożliwe.  

 

Wybieraj domyślne opakowanie zbiorcze: 
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• Zaznaczenie opcji pozwala na domyślne włożenie do koszyka towaru w ilości jaka jest przypisana do 
opakowania zbiorczego.  

 

Liczba miejsc po przecinku: 

• Pole określa ilość miejsc po przecinku w ilości towaru wyświetlanego na witrynie. 

 

Domyślna ilość towaru dodawana do koszyka: 

• Pole określa domyślną ilość towaru dodawaną do koszyka. 

 

Zbiorcze dodawanie pozycji do koszyka: 

• Pole to pozwala dodać jednocześnie kilka pozycji do koszyka na liście towarów. Po zaznaczeniu tej 
opcji na dole pod listą towarów pojawi się przycisk do koszyka pozwalający dodać towary z niezerową 
ilością do koszyka. 

Ustawienia wyświetlania aplikacji e-commerce 
 

 

 

 

Szablon e-commerce: 

• Aktualny szablon graficzny, z którego korzysta e-commerce. 

 

Wyświetlaj miniatury zdjęć towarów: 
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• Włącza wyświetlanie obrazków w postaci miniatur pokazywanych podczas przeglądania oferty. 

 

Wyświetlaj promocje w e-commerce: 

• Włącza wyświetlanie towarów z grupy promocje (jeżeli do grup są przypisane jakiekolwiek towary).  

 

Wyświetlaj wyprzedaż w e-commerce: 

• Włącza wyświetlanie towarów z grupy wyprzedaż (jeżeli do grup są przypisane jakiekolwiek towary).  

 

Wyświetlaj dostępność/stan towaru:  

• Włącza wyświetlanie stanu magazynowego – przy opcji niezaznaczonej nie pokazuje się kolumna 
STAN. 

 

Wyświetlaj dostępność/stan towaru tylko magazynu zamówień: 

• Włącza wyświetlanie stanu magazynowego tylko dla magazynu przyjmującego zamówienia. 

 

Wyświetlaj stan towaru w postaci umownej: 

• Ustawienie parametru pozwala na wyświetlenie towaru w sposób umowny - inny niż stan rzeczywisty. 
Żeby zdefiniować stany umowne należy w zakładce SŁOWNIKI skonfigurować stany umowne. (np. 
zamiast rzeczywistej ilości np. 100 szt. lub więcej możemy przypisać wyświetlaną ilość "b.dużo", stan 

mniejszy od 100 jako "dużo" itp... ) 

 

Wyświetlaj ikonki w drzewie kategorii: 

• Opcja pozawala na wyświetlanie ikon w drzewie grup towarowych obok poszczególnych grup. Ikony 
dodawane są z poziomu sekcji Drzewo kategorii.  

 

Wyświetlaj cenę towaru w katalogu według ceny przypisanej do kontrahenta: 

• Włącza wyświetlanie ceny przypisanej do kontrahenta dla towarów/produktów. Jeżeli kontrahent nie ma 
zdefiniowanej ceny dla towaru, towar będący w cenniku zdefiniowanym do wyświetlania w 
e0commemrce zostaje pominięty w katalogu. 

Domyślna ilość pozycji wyświetlana w e-commerce: 

• Ilość pozycji towarów wyświetlana domyślnie na witrynie dla wszystkich użytkowników. 

 

Maksymalna ilość pozycji, która może zostać wyświetlona w e-commerce: 

• Ilość pozycji towarów, która może zostać maksymalnie wyświetlona na stronie katalogu. 

 

Ilość podstron domyślnie wyświetlana w e-commerce: 
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• Parametr określa domyślną ilość pozycji towarów, która może zostać maksymalnie wyświetlona na 
stronie katalogu. 

 

Wyświetlaj na stronie głównej zawartość index.tpl  

• Opcja włącza wyświetlanie pliku index.tpl. Jeżeli opcja jest wyłączona to domyślnie zostaje 
wyświetlony katalog towarów/produktów.  

 

Kolejność wyświetlania stron informacyjnych e-commerce: 

• Opcja pozwala określić kolejność wyświetlania podstron e-commerce. Czy maja być w pierwszej 
kolejności wyświetlane szablony czy może strony zapisane w bazie danych w Słowniki > Strony 
informacyjne. 

 

Wyświetlaj tylko grupy dowolne: 

• Opcja włącza wyświetlanie na stronach e-commerce tylko grup dowolnych, w takim wypadku grupy 
podstawowe nie są w ogóle wyświetlane 

 

Pokaż czas generowania strony: 

• Opcja włącza wyświetlanie w e-commerce czasu generowania strony.  

 

Ustawienia wyświetlania strony głównej  
 

 

Wyświetlaj towary na stronie głównej: 

• Opcja pozwala zdefiniować, które z towarów wyświetlane będą przy wejściu na stronę główną e-
commerce.  

 

Ilość wyświetlanych towarów na stronie głównej: 

• Opcja pozwala określić ilość towarów wyświetlanych przy wejściu na stronę główną e-commerce. 

Wydruki 
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Wyświetlaj logo firmy na wydrukach pobrane z bazy RAKSSQL: 
• Parametr włącza wyświetlanie na wydrukach logo firmy z bazy programu RAKSSQL, które zostało 
dodane w administratorze do firmy zamiast domyślnego logo z szablonów SMARTY.  
 
Wyświetlaj zdjęcia towarów na wydrukach zamówień: 
• Parametr włącza/wyłącza wyświetlanie zdjęć towarów na wydrukach zamówień. 
 
Wyświetlaj zdjęcia towarów na wydrukach faktur: 
• Parametr włącza/wyłącza wyświetlanie zdjęć towarów na wydrukach faktur. 
 
Wyświetlaj zdjęcia towarów na wydrukach ofert: 
• Parametr włącza/wyłącza wyświetlanie zdjęć towarów na wydrukach ofert. 

Ustawienia META tagów 
Sekcja zawiera informacje związane z opisem witryny, słowami kluczowymi, prawami autorskimi. Dane 
dostępne do uzupełnienia: 
 
Tytuł witryny: 
Opis witryny: 
Słowa kluczowe witryny: 
Autor witryny: 
Data stworzenia witryny: 
Prawa autorskie witryny: 
Tematyka witryny: 
Adres e-mail witryny: 
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Tytuł witryny: 

• Tytuł witryny wyświetlany przez przeglądarkę. 

 

Opis witryny: 

• Informacje na temat opisu witryny. 

 

Słowa kluczowe witryny: 

• Słowa kluczowe rozdzielone przecinkami związane z tematyką oferty/witryny. 

 

Autor witryny: 

• Informacje o autorze/właścicielu witryny. 

 

Data stworzenia witryny: 

• Data utworzenia/uruchomienia witryny. 

 

Prawa autorskie witryny: 

• Informacje o prawach autorskich. 

 

Tematyka witryny: 

• Informacje dotyczące zawartości strony. 

 

Adres e-mail witryny: 

• Adres poczty elektronicznej właściciela witryny. 

Drzewo kategorii 
Podstawowe 

• Wybór grup towarowych, które mają być wyświetlane na witrynie internetowej. 
Nie zaznaczenie żadnej grupy spowoduje wyświetlenie wszystkich grup towarowych będących w 
kategorii grupa podstawowa.  

 

Dowolne 

• Wybór opcjonalny grup towarowych, które mają być wyświetlane na witrynie internetowej. 
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Opcje: 

Edycja 

• Opcja edycji grup towarowych pozwala na zmianę położenia grupy. Chcąc przenieść grupę towarową 
wraz ze wszystkimi towarami należy wybrać grupę towarową, którą chcemy przenieść, następnie wskazać 
grupę nadrzędną, zmiany zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ. 
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Nazwa grupy: 

• nazwa grupy do przeniesienia. 

Grupa nadrzędna: 

• wybór grupy nadrzędnej. 

Zdjęcie ikonki: 

• możliwość dodania ikon dla kategorii w grupie podstawowej 

Zdjęcie obrazka dla grupy: 

• możliwość dodania ikon dla kategorii w grupie dowolnej. 

Nadpisz istniejący plik na serwerze: 

• nadpisuje lub nie plik na serwerze. 

Opis grupy: 

• opis słowny grupy 

 

 

 

 

 

Rejestracja 
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Domyślny typ adresu: 

• Powiązanie adresu kontrahenta systemu RAKSSQL z e-commerce.  

 

Domyślny typ adresu internetowego: 

• Powiązanie adresu internetowego np. adres e-mail w systemie RAKSSQL z e-commerce.  

 

Domyślny typ telefonu: 

• Powiązanie numeru telefonu systemu RAKSSQL z e-commerce.  

 

Grupa kontaktów do rejestracji klientów indywidualnych: 

• Powiązanie grupy kontrahenta (klientów indywidualnych) systemu RAKSSQL z e-commerce. Grupa 
kontaktów, do której będą przypisywane osoby indywidualne rejestrujące się w e-commerce. 

 

Grupa kontaktów do rejestracji klientów instytucjonalnych (firm): 

• Powiązanie grupy kontrahenta (firm) systemu RAKSSQL z e-commerce. Grupa kontaktów w 
RAKSSQL do której będą przypisane firmy rejestrujące się w e-commerce.  
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Blokada rejestracji: 

• Opcja blokuje możliwość rejestracji kontrahenta z poziomu witryny internetowej.  

 

Wymagaj potwierdzenia rejestracji: 

• Kontrahent nie będzie mógł korzystać z RAKSSQL e-commerce dopóki nie potwierdzi swojej 
rejestracji.  
Zaznaczenie opcji powoduje brak rejestracji kontrahenta w bazie (kartotece kontrahentów systemu 
RAKSSQL), do momentu potwierdzenia rejestracji przez osobę rejestrującą się. Po przesłaniu 
potwierdzenia kontrahent jest rejestrowany w bazie danych. 

 

Ustawienia obrazków 
 

 

 

 

Znak wodny  

• Parametr pozwalający na zastosowanie znaku wodnego przy wyświetlaniu zdjęć/obrazków 

Obrazek ze znakiem wodnym 
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• Można przesłać zdjęcie, które będzie służyło do wykonania znaku wodnego na oryginalnych zdjęciach 
wyświetlanych w sklepie. Ponieważ to zdjęcie jest skalowane do rozmiarów podanych dla 
poszczególnych zdjęć: miniaturki, promocji i zdjęcia wyświetlanego na stronie z opisem towaru, stąd w 
trakcie tego procesu mogą wystąpić zniekształcenia. Dlatego istnieje możliwość przesłania obrazka dla 
konkretnego rozmiaru, bez jego skalowania. Należy pamiętać, aby rozmiar przesyłanego zdjęcia nie był 
większy od zdefiniowanego w parametrach powyżej. Uwaga tylko obrazki typu GIF i PNG posiadają 
przezroczystość, obrazki w formacie JPG nie mogą zostać nałożone z efektem przezroczystości. Należy to 
uwzględnić w trakcie wysyłania zdjęcia. 

Szerokość miniaturki w pixelach:  

Wysokość miniaturki w pixelach:  

Zaokrąglanie narożników miniaturki 

Znak wodny dla miniaturki  

Szerokość zdjęcia towaru w pixelach:  

Wysokość zdjęcia towaru w pixelach::  

Szerokość promocji w pixelach:  

Wysokość promocji w pixelach:  

Szerokość loga producenta w pixelach: 

Wysokość loga producenta w pixelach: 

Obrazek dla towarów, które nie posiadają zdjęcia:  

• Opcja umożliwia załadowanie domyślnego obrazka, który będzie wyświetlany dla wszystkich 
towarów/produktów nieposiadających zdjęć. 

Optymalizacja grafiki. Uruchomienie opcji powoduje utworzenie kopii plików graficznych bezpośrednio 
na dysku serwera. Dzięki optymalizacji serwer nie pobiera każdorazowo plików graficznych z bazy 
danych, co w efekcie skraca czas wyświetlania grafiki oraz zmniejsza obciążenie bazy danych. 

Rodzaj zdjęć towaru:  

• Rodzaj formatu zdjęć generowanych przez stronę.(jpg, png) 

Jakość zdjęcia towaru: 

 

 

 

 

 

Promocja i wyprzedaż  
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Grupa promocji: 

• Powiązanie grupy promocji e-commerce z grupą promocji systemu RAKSSQL (dowolne). 

 

Liczba wyświetlanych promocji w e-commerce: 

• Ilość promocji wyświetlana w prawej kolumnie jednocześnie.  

 

Grupa wyprzedaży: 

• Powiązanie grupy wyprzedaży e-commerce z grupą wyprzedaży systemu RAKSSQL (dowolne). 

 

Liczba wyświetlanych wyprzedaży w e-commerce: 

• Ilość wyprzedaży wyświetlana w prawej kolumnie jednocześnie, pod promocjami. 

 

Cena dla promocji i wyprzedaży:  

• Pole określa cenę, która będzie przypisana dla towarów z grup: promocja i wyprzedaż. 

 

System płatności  
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Płatność mTransfer powiązana z płatnością w RAKSSQL: 

• Nazwa płatności w systemie RAKSSQL, która ma być powiązana z usługą mTransfer.  

 

Płatność AllPay powiązana z płatnością w RAKSSQL: 

• Nazwa płatności w systemie RAKSSQL, która ma być powiązana z usługą AllPay.  

 

Płatność z systemu RAKSSQL powiązana z platnosci.pl: 

• Platnosci.pl to system adresowany do wszystkich serwisów o charakterze e-commerce, które dla swojej 
aktywności wymagają profesjonalnych rozwiązań płatniczych. Platnosci.pl to szybkie, bezpieczne i 
proste metody zapłaty za towary oraz usługi oferowane w Internecie, tak aby klienci odczuwali pełen 
komfort i wygodę. Lata doświadczeń, poparte profesjonalnym zapleczem technicznym oraz prawnym 
pozwalają nam zaproponować bezkonkurencyjny system do obsługi płatności internetowych. 

 

Płatność za pobraniem: 

• Sposób płatności, jaki zostanie ustawiony w przypadku kiedy klient wybierze opcję "pobranie" przy 
wyborze sposobu dostawy zamówienia. 

 

Sposoby płatności wyświetlane w e-commerce: 

• płatności zaznaczone zostaną wyświetlone jako obowiązujące w e-commerce. 
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Ustawienia dotyczące zamówień  

 

 

Magazyn na jaki mają spływać zamówienia: 

• Domyślny magazyn w którym będą znajdować się zamówienia złożone przez e-commerce  

 

Dokument dla zamówień internetowych:  

• Domyślny kod dokumentu dla zamówień internetowych  

Temat zadania:  

• Jest to temat dla zadania dodawanego do składanego zamówienia w systemie e-commerce. Domyślnie 
jest to "Realizacja zamówienia: ", do którego zostanie na końcu dołączony jeszcze numer zamówienia. 
Dzięki temu mamy możliwość wyświetlania postępu realizacji zamówienia oraz podawania szczegółów 
realizacji zamówienia poprzez uwagi tego zadania.  

 

Domyślna grupa dla zadań:  
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• Jest to domyślna grupa przypisywana dla zadań tworzonych podczas składania zamówień spływających 
z Internetu. Pozwala to w łatwy sposób wyświetlić zadania odpowiedzialne za realizację zamówień 
internetowych.  

 

Domyślny status dla zadań: 

• Jest to domyślna status przypisywany dla zadań tworzonych podczas składania zamówienia z e-
commerce.  

 

Przeciętny czas realizacji zamówienia:  

• Jest to liczba dni potrzebna średnio na zrealizowanie pojedynczego zamówienia składanego w e-
commerce. Przy dodawaniu zadania powiązanego z realizacją zamówienia planowana data zakończenia 
tego zadania jest ustawiona na x dni później, gdzie x to właśnie przeciętny czas realizacji zamówienia.  

 

Przypisz akwizytora: 

• Jeśli dla kontrahenta jest przypisany akwizytor to, gdy ta opcja jest zaznaczona wówczas zostanie on 
przypisany do zamówień składanych przez kontrahenta w aplikacji e-commerce.  

 

Przypisz płatnika: 

• Jeśli dla kontrahenta jest przypisany płatnik to, gdy ta opcja jest zaznaczona wówczas zostanie on 
przypisany do zamówień składanych przez kontrahenta w systemie e-commerce.  

 

Brak możliwości złożenia zamówienia, jeśli niewystarczająca ilość towaru w magazynie:  

• parametr pozwala na blokowanie możliwości składania zamówień jeżeli ilość towaru w magazynie jest 
mniejsza niż ilość zamawiana.   

Możliwość składania zamówienia bez założonego konta: 

• Możliwość składania zamówienia także bez założonego konta (tylko e-sklep). W takim wypadku 
wszystkie dane są podawane na stronie z zamówieniem. 

 

Potwierdzenie złożenia zamówienia:  

• Wysyłanie potwierdzenia złożenia zamówienia przez e-mail. 

 

Nie wymagaj potwierdzenia złożenia zamówienia przez zarejestrowanych użytkowników: 

• Zaznaczając tą opcję, zarejestrowani klienci e-sklepu nie będą musieli potwierdzać składania 
zamówienia. Jedynie osoby bez założonego konta w e-sklepie będą musieli potwierdzić fakt złożenia 
zamówienia klikając na link w mailu. 

 

 

Termin potwierdzenia zamówienia: 
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• Jeśli wymagamy potwierdzania zamówień, to jest to termin podawany w dniach, po jakim potwierdzenie 
zamówienia nie będzie możliwe, a tym samym nie trafi ono do programu RAKSSQL. 

 

Domyślny sposób zapłaty:  

• Domyślny sposób zapłaty na zamówieniach. 

 

Sposób liczenia zamówień internetowych: 

• Domyślny sposób liczenia zamówień (wartość netto/brutto/suma) 

 

Domyślny rabat dawany na zamówienia z Internetu: 

• Domyślny rabat przypisany do zamówień. 

 

Domyślna liczba dni rezerwacji towaru: 

• domyślna ilość dni dla zamówień.  

 

Maksymalna liczba dni rezerwacji towaru przy zamówieniu: 

• maksymalna ilość dni która może być przypisana dla zamówień.  

 

Minimalna kwota zamówienia: 

• minimalna kwota wymagana do zatwierdzenia zamówienia. 

 

Dolicz stałą wagę opakowania:  

• Stała waga opakowania podana w kilogramach i doliczana do wagi brutto każdego zamówienia. Jest 
także uwzględniana przy obliczaniu kosztów wysyłki.  

 

Dodawaj alarm do zamówienia o rodzaju dokumentu sprzedaży: 

• Opcja umożliwia automatyczne dodawanie alarmów z informacją o typie dokumentu (faktura czy 
paragon), który został wybrany przez klienta/handlowca w trakcie finalizacji zamówienia. 

 

 

Ustawienia ulubionych 
 



 

 
Panel administracyjny  10-21 

 

Liczba ulubionych dla klienta: 

• Domyślna liczba ulubionych wyświetlanych na stronie w panelu użytkownika. 

Liczba ulubionych dla akwizytora: 

• Domyślna liczba ulubionych wyświetlanych na stronie w panelu handlowca. 

 

Ustawienia administratora 
 

 

 

Login administratora: 

• Nazwa konta administratora Panelu Administracyjnego RAKSSQL e-commerce.  
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Hasło administratora: 

• Hasło administratora e-commerce. Dotychczasowe hasło administratora. 

 

Nowe hasło administratora: 

• Pole służy do wprowadzenia nowego hasła dla konta administratora  

 

Powtórzenie nowego hasła:  

• Pole służy do powtórzenia nowego dla konta administratora 
Hasła w polach Nowe hasło oraz Powtórz hasło muszą być identyczne. W przypadku wpisania różnych 

haseł aplikacja nie pozwoli na zmianę dotychczasowego hasła konta administratora. Hasło powinno się 

składać z XXXXX liter w tym przynajmniej dwóch cyfr. Aplikacja rozróżnia wielkość liter. 

 

Operator z RAKSSQL przypisany do operacji wykonywanych przez e-commerce (dodawania 
kontrahentów, składania zamówień itp.): 

• Nazwa operatora, który będzie wyświetlany w systemie RAKSSQL jako "autor" dokumentów 
stworzonych przez aplikację e-commerce.  

 

Długość trwania sesji: 

• Czas trwania bezczynności sesji określany w minutach.  

 

Konserwacja serwisu, kiedy ta opcja jest zaznaczona dostęp do serwisu jest nie możliwy: 

• Opcja używana do wyłączenia dostępu dla klientów, np. w trakcie wprowadzania zmian, okresowej 
konserwacji.  

 

Backup pliku konfiguracyjnego: 

• Zaznaczenie opcji pozwoli na stworzenie kopii pliku konfiguracyjnego pliku config.php.bak 

 

Informacje o błędach e-commerce zapisuj w bazie danych: 

• Informacja o błędzie może zostać zapisana do bazy danych, lub wyświetlona dla użytkownika na 
stronie. 
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Czy kompilować szablony: 

• Parametr wymusza każdorazowe kompilowanie szablonów SMARTY. 

 

Czy sprawdzać szablony: 

• Wymusza sprawdzanie czy zawartość każdego wczytywanego szablonu SMARTY jest identyczna od 
ostatniej kompilacji. 

 

Czy wyświetlać konsolę debugowania: 

• Wymusza wyświetlanie konsoli debugowania szablonów SMARTY. 

 

Przyjazne adresy url: 

• Parametr włącza/wyłącza generowanie linków  w formie przyjaznej dla wyszukiwarek internetowych. 

 

Wyczyść katalog ze skompilowanymi szablonami: 

• Zaznaczony parametr wymusza ponowne skompilowanie szablonów SMARTY. 

 

Korzystaj z wielu konfiguracji: 

• Włącza/wyłącza możliwość korzystania z wielu konfiguracji e-commerce w obrębie aktywnej sesji 
ADMINISTRATORA. 

 

Zapisz jako: 

• Nazwa konfiguracji pod jaką ma zostać zapisany plik z ustawieniami. 

Ustawienia wysyłania poczty  
 

 

Adres e-mail z którego ma być wysyłana poczta: 

• Wprowadzony adres e-mail powinien być prawdziwym (istniejącym) adresem e-mail. 

 

Nazwa wyświetlana jako nadawca maila: 

• Nazwa nadawcy maila. 
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Sposób wysyłania maili: 

• Wysyłanie poczty może się odbywać w trzech wariantach: 
mail - za pomocą standardowej funkcji wbudowanej w PHP - nie jest wymagana żadna dodatkowa 
konfiguracja. 
smtp - z wykorzystaniem serwera SMTP, który może znajdować się na innym serwerze. 
sendmail - z użyciem programu sendmail. W tym wypadku konieczne jest podanie ścieżki do programu i 
ewentualnych parametrów. 

Testowy mail: 

• W przypadku zaznaczeniu opcji i zapisaniu, RAKSSQL e-commerce wyśle testowy e-mail pod podany 
adres w celu sprawdzenia konfiguracji. Jeżeli na adres docelowy (adresata) dotrze testowy e-mail oznacza 
to poprawną konfigurację Ustawień wysyłania poczty w e-commerce. 

   

Ustawienia SMS 

 

Nazwa lub numer nadawca SMS-a: 

• Niektóre ze sposobów wysyłania SMS-a oferują parametr określający nazwę nadawcy SMS. 

 

Sposób wysyłania SMS-a: 

• Wybór sposobu wysyłania SMS-a. 
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Struktura katalogów  

 

Domyślna struktura katalogów e-commerce 

Nazwa katalogu z obrazkami:  images 

Katalog z klasami: class 

Katalog z akcjami: actions 

Katalog plików includowanych: include 

Katalog z plikami administratora: admin 

Katalogu z szablonami e-commerce: templates 

Katalogu skryptów JavaScript: script 

Katalogu tymczasowy: temp 

Katalog z bibliotekami: lib 
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Struktura plików 
 

 

Główny plik RAKSSQL e-commerce: index.php 

Domyślna nazwa pliku, który odpowiada za obsługę Panelu administracyjnego: admin.php 

Domyślna nazwa pliku obsługującego ulubione: fav.php 

Nazwa pliku obsługującego dodawanie, edycję kontrahentów przez Mobilnych Handlowców: 
kontrahenci.php 

Nazwa pliku obsługującego dodawanie, edycję przedstawicieli przez kontrahentów w module b2b: 
przedstawiciele.php 

Nazwa pliku obsługującego zarządzanie kontaktami personalnymi przez kontrahentów w module 
b2b: kontakty.php 

Nazwa pliku obsługującego zarządzanie alarmami: alarmy.php 

Domyślna nazwa pliku obsługującego zarządzanie definicji w słownikach: slowniki.php 

Domyślna nazwa pliku służącego do zarządzania, przeglądania i wyświetlania załączników: 

zalaczniki.php 

Nazwa pliku obsługującego wyświetlanie zdjęć towarów w normalnych rozmiarach tzn. bez 
skalowania: rysunek.php 

Domyślna nazwa pliku wywoływanego przez pliki JavaScript do pobierania podpowiedzi: 

suggest.php 
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Domyślna nazwa pliku który obsługuje wyświetlanie komunikatów ErrorDocument serwera 
Apache: error_document.php 

 

Licencja 
Sekcja zawiera informacje dotyczące posiadanej licencji. Szczegółowe informacje o pliku licencyjnym oraz 
posiadanych modułach e-commerce. Dodatkowo dostępne są dwa przyciski pozwalające na Rejestrację e-
commerce oraz Wczytanie pliku z licencją. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrahenci  
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Zakładka odpowiedzialna za wyświetlanie listy kontrahentów, posiada możliwość sortowania oraz 
filtrowania według zadanych kryteriów, grup filtrów. Z poziomu zakładki administrator e-commerce ma 
możliwość zakładania kont dla wszystkich 3 modułów aplikacji  
e-commerce. Znajduję się też informacja stanu posiadanych kont oraz dostępnej licencji. 

 

 

WWW  
Zakładka odpowiedzialna za wyświetlanie informacji o wysyłanych wiadomościach e-mail, SMS, błędach 
e-commerce zarejestrowane w bazie danych, informacje o uwagach napisanych przez użytkowników, lista 
komentarzy zgromadzonych w bazie danych systemu RAKSSQL dotyczących oferowanych 
towarów/produktów – prezentowanych w e-commerce, statystyki dotyczące ilości wyświetlań 
poszczególnych towarów, informacje o użytkownikach on-line i logowaniu się użytkowników do systemu 
e-commerce. 

Logi WWW  
Odrębnie logowane są informacje o wysyłaniu SMS-a. Zapisywany jest numer i treść wiadomości oraz 
dokładna data i godzina wysłania, a także status zwrócony przez moduł wysyłający wiadomość. Dzięki 
czemu wiemy czy udało się wysłać wiadomość, a jeśli nie to, z jakiego powodu. 

Logi SMS  
Informacje o zawierające logi z wysłanych SMS-ów, zwrócony status podczas wysłania, czy wysyłanie się 
powiodło zamówieniach, rejestracji, przypomnieniu hasła. Zawierają date, czas, nazwę użytkownika, jeżeli 
był zalogowany oraz numer IP. 

Błędy WWW 
Informacje o błędach e-commerce zarejestrowane w bazie danych. Opcja działa, jeżeli została włączona w 
sekcji Ustawienia >>Ustawienia administratora. 
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Uwagi z WWW 
Informacje o uwagach napisanych przez użytkowników. Uwagi mogą dotyczyć towarów, funkcjonowania 
e-commerce.  

 

Komentarze na WWW 
 

 

Zakładka z listą komentarzy zgromadzonych w bazie danych systemu RAKSSQL dotyczących 
oferowanych towarów/produktów – prezentowanych w e-commerce. Lista zawiera dane, które mają 
możliwość sortowania według kolumn: 

L.p., Towar   Ocena  Dodał  Komentarz  Data  Adres IP 

Oprócz listy komentarzy dodatkowo istnieje możliwość zaawansowanego wyszukiwania według 
zadanych kryteriów za pośrednictwem formularza wyszukiwania. 
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Newsletter  
Newsletter/Mailing - Masowe wysyłanie e-maili 

 

 

Wyślij wiadomość do kontrahentów z grupy dowolnej: 

• umożliwia wybór kontrahentów z danej grupy. 

 

Wyślij wiadomość do kontrahentów ze zgodą na kontakt e-mail: 

• pozwala wybrać kontrahentów którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail. 

 

Typ konta: 

• typ konta: (e-sklep/b2b/mobilny handlowiec) 
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Nazwa od: 

• Nazwa nadawcy e-maila. 

 

Adres e-mail: 

• Adres nadawcy e-mail. 

 

Temat: 

• Temat wysyłanej wiadomości. 

 

Treść: 

• Treść wiadomości e-mail. 

Statystyki i wyświetlanie towarów 
 

Statystyki pokazujące ile razy był wyświetlany dany towar. 

 

Osoby on-line  
Informacje o użytkownikach on-line. 

Historia logowania  
Informacje o logowaniu się użytkowników do systemu e-commerce. 

 

Narzędzia Google 
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Narzędzia do współpracy z Google. 

Google Page Rank 

Google Site Map 

Google Analitics 

 

Słowniki  
Definiowanie sposobów dostawy, stanów umownych, obsługa powiadomień e-mail i SMS, definiowanie 
wyrazów bliskoznacznych powiązanych z nazwami towarów/produktów. 

 

Sposoby dostawy 
Wybór rodzaju dostawy podczas finalizowania zamówienia ma istotne znaczenie zarówno dla kupującego 
jak i sprzedającego. Osoba składająca zamówienie decyduje o sposobie dostawy zamówionych 
towarów/produktów, a sprzedający jasno określa możliwe sposoby dostawy oraz ewentualne opłaty 
związane z dostarczaniem zamówienia do klienta.  

 

 

 

Lista sposobów dostawy 

Zakładka zawierająca listę sposobów dostawy zdefiniowanych w e-commerce. 

 

Dodawanie nowego sposobu transportu 

Zdefiniowanie nowego sposobu dostawy polega na powiązaniu usługi zdefiniowanej w aplikacji e-
commerce z istniejącą w kartotece towarów usługą systemu RAKSSQL. Żeby zdefiniować nowy sposób 
dostawy należy wypełnić pola w FORMULARZU DODANIA SPOSOBU TRANSPORTU i zatwierdzić 
zmiany przyciskiem Zapisz. 
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Usługa z RAKSSQL: 

Usługa z kartoteki towarów/usług RAKSSQL, którą będzie przypisana do sposobu dostawy. 

Nazwa: 

Określa nazwę usługi. 

Domyślny: 

Ustawia usługę jako domyślną. 

Wyświetlaj: 

Określa czy usługa ma być widoczna przy wyborze sposobu transportu. 

 

 

Przycisk Przesyłka, służy do zdefiniowania rodzaju przesyłek. 
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Nazwa rodzaju przesyłki: 

Pole określa nazwę przesyłki, w przypadku poczty polskiej mamy przesyłki ekonomiczne i 
priorytetowe, ale w przypadku innych przewoźników nazwy te mogą być inne na przykład 
ekspresowa, standardowa, błyskawiczna itd. 

Gratis kwota: 

Kwota zamówienia powyżej której przesyłka jest wysłana bez żadnych dodatkowych opłat tzn. za 
darmo. Jeśli kwota nie zostanie wpisana wówczas kwota przesyłki będzie zawsze doliczana do 
zamówienia bez względu na kwotę zamówienia. 

Koszt przesyłki: 

Jeżeli koszt przesyłki jest stały i niezależny od wagi zamówionych towarów proszę w tym miejscu 
wpisać kwotę, która zostanie doliczona do zamówienia w przypadku wyboru przez klienta tego 
sposobu dostawy. Jest to przydatne również w przypadku, kiedy wagi produktów nie są wprowadzone 
w kartotece towarów programu RAKSSQL. 

Pobranie: 

Pole określa czy dla tego typu przesyłki ma być możliwa opcja pobrania. Ponieważ występuje ona u 
większości spedytorów została tutaj dołączona na stałe. Oczywiście nie ma potrzeby zaznaczania tej 
opcji. Wówczas klient nie będzie miał wyboru przesyłki za pobraniem w danym sposobie dostawy.  

Przycisk Koszty, służy do zdefiniowania kosztu przesyłki zależnie od jej wagi, można podać przedziały 
wagowe i przypisanie im konkretnych kosztów. 

 

Przycisk Opcje, służy do zdefiniowania dodatkowych opcji przesyłki.  
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Stany umowne 
Definicja stanów umownych ma na celu przedstawienie stanu magazynu w sposób opisowy, który nie 
będzie odzwierciedleniem rzeczywistego stanu magazynu, a opisem dostępności towaru/produktu w 
magazynie. Wyświetlanie stanu umownego towaru zależy od zaznaczenia opcji Umowny stan dostępnej 
w Panelu administracyjnym zakładka Ustawienia sekcja Ustawienia wyświetlania e-commerce. 

 

Lista dostępnych stanów umownych 

Zakładka zawiera listę zdefiniowanych stanów umownych obowiązujących w e-commerce. 

 

Dodawanie nowego stanu umownego 

Formularz dodania nowego stanu umownego wymaga uzupełnienia o następujące pola: 
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Nazwa: 

• Nazwa określająca ilość towaru :  np. Dużo. 

Rzeczywisty: 

• w podanym zakresie ilościowym wyświetlane są stany faktyczne towaru 

Plik ikonki: 

• obrazek przedstawiający daną nazwę. 

Próg dolny: 

• dolna ilość towaru dla danej nazwy umownej. 

Próg górny:  

• górna ilość towaru dla danej nazwy umownej. 

 

 

Powiadomienia  
RAKSSQL e-commerce posiada możliwość informowania o złożonych zamówieniach, żądaniach zmiany 
danych wybranych użytkowników systemu RAKSSQL. Po kliknięciu na zakładkę Powiadomienia 
aplikacja e-commerce wyświetli listę powiadomień, które zostały zdefiniowane. 

 

Lista powiadomień 

Na liście powiadomień znajdują się dane opisujące Rodzaj zdarzenia, adres e-mail, terminarz oraz 
możliwość edycji lub usunięcia powiadomienia. 

Rodzaje zdarzeń dostępne w e-commerce: 

powiadomienie o rejestracji 

powiadomienie o zamówieniu 

powiadomienie o płatności 
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Oprócz możliwości wybierania rodzaju zdarzeń aplikacja e-commerce rozgranicza powiadomienia o 
złożonych zamówieniach z podziałem na magazyny. 

 

Poczta e-mail 

Powiadomienia w formie poczty e-mail są wysyłane dla każdego użytkownika  

 

Terminarze 

Przy wykorzystaniu modułu RAKSSQL CRM, każdy użytkownik posiadający terminarz może być 
informowany o składanych zamówieniach. Złożone zamówienie automatycznie uruchamia moduł 
przypomnień z CRM.. 

 

Adresy IP  
Definicje adresów IP - restrykcje - zezwolenia lub ograniczenia korzystania z e-commerce na podstawie 
adresu IP. 

 

Synonimy  
Definicje wyrazów bliskoznacznych powiązanych z nazwami towarów/produktów. 

Strony informacyjne 
Definicje podstron e-commerce. Dodawanie nowych podstron, edycja istniejących z poziomu 
przeglądarki. 
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Narzędzia 
Zakładka służy do zarządzania załącznikami, zamówieniami, cennikami pozwala również szablon e-commerce. 

Zarządzanie załącznikami 
Sekcja zarządzania załącznikami. Kreator zbiorowego dodawania załączników do towarów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słowa kluczowe 
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Dodawanie słów kluczowych do towarów.  

 

 

 

Statusy zamówień 
Podgląd informacji o statusach zamówień. Zamówienia wyświetlane są w postaci listy sortowalnej według 
określonych kryteriów, z informacjami o stopniu realizacji zamówień, nr zamówienia, data zamówienia, 
odbiorca. 

Zarządzanie cennikami 
Sekcja zarządzania cennikami. Kreator zbiorowego dodawania/przeliczania cen do towarów. 

Sprawdź cenniki 
Narzędzie do sprawdzania unikalności towarów w cennikach. 
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Szablony 
Ustawienia roboczego szablonu e-commerce. Zmiana wyglądu strony poprzez wybór dostępnych 
szablonów. 

 

Historia wyszukiwania 
Sekcja zawierająca dane związane z wyszukiwaniem towarów w e-commerce. 
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Informacje 
Informacje o produkcie, producencie, dystrybutorze oraz pomocy technicznej. 
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Wyloguj  
Zakładka wyloguj służy do zamknięcia aktywnej sesji - połączenia e-commerce z bazą danych, tym samym 
wylogowania użytkownika z aplikacji. 
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ROZDZIAŁ 

11 
SMARTY 

Opis Smartów  
Niewątpliwie jednym z najczęściej zadawanych pytań na forach PHP jest: „jak mogę uniezależnić moje 
skrypty PHP od grafiki ?”. Dopóki PHP zbudowany jest jako „język skryptowy osadzony w HTML-u”, 
wciąż mieszana jest logika z wyglądem, jednak po napisaniu kilku projektów łączących PHP i HTML w 
końcu przychodzi nam do głowy pomysł, że odseparowanie formy i zawartości to Dobra Rzecz [TM]. W 
dodatku w wielu przypadkach role grafików i programistów są od siebie niezależne, co jest kolejnym 
argumentem do rozdzielenia ich pracy. W rezultacie, następuje poszukiwanie systemu szablonowego. 

Na przykładzie pewnej firmy rozwój aplikacji przebiegał następująco: Po udokumentowaniu wymagań, 
projektanci interfejsu tworzyli projekt interfejsu i przekazywali projekt programistom. Programiści 
implementowali logikę PHP i używali projektu interfejsu do utworzenia szkieletu szablonów. Projekt był 
wtedy przekazywany w ręce konstruktora strony web, który doprowadzał szablony do „pełnego blasku”. 
Projekt mógł krążyć tam i z powrotem , pomiędzy projektantami  strony web a programistami, nawet 
kilka razy. Dlatego bardzo ważne było aby mieć odpowiednie wsparcie szablonów ponieważ programiści 
nie chcą mieć nic wspólnego z HTML i nie chcą aby projektanci stron HTML zmieniali coś w kodzie 
PHP. Projektanci HTML potrzebowali wsparcia dla plików konfiguracyjnych, dynamicznych bloków oraz 
innych wymagań interfejsu, ale nie chcieli mieć nic wspólnego z zawiłościami programowania w PHP. 

Szukając w wielu systemach szablonowych dostępnych dzisiaj dla PHP, zorientujemy sie, że większość z 
nich dostarcza elementarnych możliwości zamiany zmiennych w szablonach i tworzy ograniczone 
funkcjonalności dynamicznych bloków. Ale w firmie potrzebowano czegoś więcej. Nie chciano żeby 
programiści mieli coś wspólnego z wyglądem strony , jednak było to niemal nieuchronne. Na przykład, 
jeżeli grafik chciał aby kolory tła występowały naprzemiennie w dynamicznych blokach, musiało to być 
opracowane przez programistę z niezłymi umiejętnościami.;)). Uważano także, że konstruktorzy powinni 
mieć  możliwość korzystania ze swoich własnych skonfigurowanych plików i przenoszenia z nich 
zmiennych na szablony. 

 

Tak powstała idea zaprojektowania szablonów SMARTY dla PHP, która zaistniała jako w pełni 
funkcjonalny system szablonów. 

 

Smarty jest systemem szablonowym dla PHP. Służy ułatwieniu oddzielenia logiki aplikacji od jej 
wyglądu . Najlepiej opisuje go sytuacja kiedy programista aplikacji i projektant szablonów mają do 
spełnienia różne role (bo przecież w większości przypadków to nie jest ta sama osoba). Na przykład, 
powiedzmy, że projektujesz stronę web, która wyświetla artykuł z gazety. Nagłówek, stopka autor i treść 
są elementami zawartymi w artykule, przyporządkowany im numer mówi nam w jaki sposób 
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poszczególne elementy będą prezentowane. Elementy zostają przyporządkowane przez aplikacje do 
Smarty, wtedy projektant szablonów edytuje szablony używając kombinacji znaczników HTML i 
znaczników szablonu do formatowania prezentacji tych elementów (tabelki HTML, kolory tła, wielkość 
czcionek, arkusze stylów, itd.). Pewnego dnia programista potrzebuje zmienić sposób w jaki dane artykułu 
są pozyskiwane (zmiana logiki aplikacji). Ta zmiana nie interesuje projektanta szablonu, dane artykułu 
dalej będą dostarczane do szablonu w ten sam sposób. Podobnie, jeżeli projektant szablonu chce totalnie 
zmienić wygląd szablonu, nie wymaga to zmiany w logice aplikacji. Dlatego programista może zmieniać 
logikę aplikacji bez potrzeby restrukturyzacji szablonów, a projektant szablonów może modyfikować 
szablony bez łamania logiki aplikacji. 

Jednym z unikalnych aspektów Smarty jest kompilowanie szablonów. To znaczy, że Smarty czyta plik 
szablonu i tworzy dla niego skrypt PHP. Kiedy już jest stworzony, szablony uruchamiane są przez ten 
skrypt. Dlatego nie ma potrzeby parsowania plików szablonów dla każdego żądania, równocześnie każdy 
szablon jest w pełni obrabialny dla kompilerów PHP takich jak Zend Accelerator (http://www.zend.com) 
albo PHP Accelerator (http://www.php-accelerator.co.uk).  

 

Źrodło: http://rzseattle.org/docs/smartypl/ch01.html 

 

Ogólne zasady dotyczące szablonów Smarty  
1. Wygląd templatów można modyfikować dowolnie jednak jakakolwiek zmiana nazw pól formularzy 
może spowodować, że system nie będzie działał prawidłowo lub wcale. Dlatego takich zmian należy 
unikać. Nie zalecane jest też wprowadzanie zmian struktury aplikacji – tyczy się to również szablonów.  

 

2. Nie wszystkie z poniżej przedstawionych plików są wymagane do działania systemu. Niektóre z nich 
mogą nie istnieć w ogóle lub ich nazwa może zostać zmieniona przez projektanta szablonów (na taką, 
która jest mu wygodna). Taka zmiana nie jest istotna dla skryptów PHP aplikacji RAKSSQL e-commerce, 
ale jest ważna w obrębie samego szablonu. Jeżeli korzystamy z instrukcji {include 
file="nazwa_pliku.tpl"} to po zmianie nazwy pliku na nowa_nazwa_pliku.tpl wszystkie dyrektywy 
{include file="nazwa_pliku.tpl"} powinny zostać zmienione na {include file="nowa_nazwa_pliku.tpl"} w 
innym przypadku plik szablonu nie zostanie dołączony do szablonu. Co prawda nie otrzymamy żadnego 
błędu o braku pliku, ale zawartość pliku {include file="nazwa_pliku.tpl"} nie zostanie wyświetlona. 

Lista szablonów niezbędnych do działania RAKSSQL e-commerce znajduje się w dalszej części 
niniejszej dokumentacji. 

 

3. Plik szablonu debug.tpl jest dołączony razem z dystrybucją Smarty i znajduje się w katalogu głównym 
biblioteki Smarty. Jest to konsola usuwania błędów zawarta w Smartach. Konsola informuje o wszystkich 
dołączonych szablonach, przypisanych zmiennych oraz zmiennych zawartych w plikach konfiguracyjnych 
dla aktualnego szablonu. 

Domyślnie wyświetlanie konsoli debugowania jest wyłączone w skryptach PHP, ale projektant szablonu 
może wyświetlić okienko debugowania korzystając z wbudowanej w Smarty funkcji {debug}, która 
wyświetla okno konsoli z nazwami wszystkich zmiennych przekazanych ze skryptu PHP do szablonu 
Smarty. 

 

4. Pomimo dołożenia wszelkich starań, niewykluczona jest zmiana nazw plików szablonów przy 
kolejnych aktualizacjach.  
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5. W przypadku zmian nazw szablonów nie będzie możliwa automatyczna aktualizacja plików szablonu w 
trakcie kolejnych aktualizacji systemu (chyba że wszystko działa na domyślnych szablonach).  

Każda aktualizacja aplikacji będzie posiadała opis zmian jakie zostały dokonane od ostatniej aktualizacji 
w oparciu o standardowy szablon. Zaktualizowanie szablonów do aktualnej wersji  będzie należało do 
projektanta szablonu (użytkownika e-commerce). 

 

Wygląd stron można określić samodzielnie i w zasadzie największa ingerencja użytkownika będzie 
obejmowała plik header.tpl oraz footer.tpl. Jednak dla osób bardziej wymagających, które chcą stworzyć 
swój niepowtarzalny serwis WWW jest możliwa zmiana niemal każdego elementu wyświetlanego w 
systemie. Od etykiet formularzy, koszyka, listy towarów/produktów, strony z finalizacją zamówienia czy 
też wyglądu panelu użytkownika. 

 

Dodatkowo użytkownik e-commerce może mieć wpływ na postać maili wysyłanych do klientów 
rejestrujących się, składających zamówienia czy też chcących powiadomić znajomego o interesującym 
produkcie w ofercie. Szablony wysyłanych maili znajdują się w podkatalogu mail każdego szablonu. 

UWAGA ! Wszystkie pliki z posiadające przedrostek admin w nazwie wykorzystywane są w Panelu 
administracyjnym.  

 

Jeżeli zaistnieje konieczność modyfikacji plików odpowiadających za wygląd panelu administracyjnego 
należy zachować szczególną ostrożność w trakcie zmian, aby nie spowodować unieruchomienia Panelu 
Administracyjnego, a tym samym braku możliwości konfiguracji RAKSSQL e-commerce. 
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Szablon header.tpl – opis   
 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2"> 

<meta http-equiv="content-language" content="pl"> 
<meta name="keywords" content="{$META_KEYWORDS|default:"RAKSSQL, Raks firma, projekty, e-commerce, komputery, 
sieci, programy, zasoby, sklep, Sun, Solaris, Raks, Firebird"}"> 
<meta name="description" content="{$META_DESCRIPTION}"> 
<meta name="robots" content="index,follow"> 
<meta name="author" content="{$META_AUTHOR}"> 
<meta name="date" content="{$META_DATE}"> 
<meta name="copyright" content="{$META_COPYRIGHT}"> 
<meta name="classification" content="{$META_CLASSIFICATION}"> 
<meta http-equiv="reply-to" content="{$META_REPLY_TO}"> 
<title>{$SITE_TITLE} {$title}</title> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{$SZABLON_DIR}/style/main.css"> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{$SZABLON_DIR}/style/forms.css"> 
<link rel="shortcut icon" href="{$SZABLON_DIR}/images/favicon.ico"> 
<script type="text/javascript" src="{$URL_PATH}/script/mobi.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="{$URL_PATH}/script/funkcje.js"></script> 
</head> 
<body> 
<script type="text/javascript" > 
{* 
przekazuje zmienna URL_PATH dla JavaScript, 
zmienna ta przechowuje ścieżkę z adresu URL, 
która jest wpisana po nazwie domenowej przykładowo dla adresu: 
http://www.sklep.pl/katalog1/katalog2/index.php 
to PHP_URL = '/katalog1/katalog2'; 
jesli natomiast adres wywołanej strony to: http://www.sklep.pl/index.php 
to PHP_URL = ''; 
zatem PHP_URL będzie pustym ciągiem. 
*} 
var URL_PATH = '{$URL_PATH}'; 
 
{*MAIN_URL jest to zmienna informująca o ścieżce do pliku głównego aplikacji RAKSSQL e-commerce. Domyślnie 
jest index.php*} 
var MAIN_URL = '{$MAIN_URL}'; 
 
{*SCRIPT_URL jest to zmienna informująca o ścieżce do katalogu ze skryptami JavScript*} 
var SCRIPT_URL = '{$SCRIPT_URL}'; 
 
{* IMAGES_URL jest to zmienna informująca o ścieżce do katalogu z obrazkami *} 
var IMAGES_URL = '{$IMAGES_URL}'; 
 
{*jest to nazwa domenowa serwera na jakim działa aplikacja RAKSSQL e-commerce, jest ona pobierana 
automatycznie, w przypadku powyższego adresu url domena to: www.sklep.pl *} 
var DOMENA = '{$DOMENA}'; 
 
{* jest to ścieżka url do katalogu z bieżącym szablonem *} 
var SZABLON_URL = '{$SZABLON_URL}'; 
 
{* jest to ścieżka url do katalogu z bieżącym szablonem *} 
var SUGGEST_URL = '{$SUGGEST_URL}'; 
 
{* jest to ścieżka url do pliku który obsługuje załączniki *} 
var ZALACZNIKI_URL = '{$ZALACZNIKI_URL}'; 
 
{* Tutaj sprawdzam jaka przeglądarka *} 
var ie = (document.all)?1:0; 
 
if(ie) document.write('<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{$SZABLON_DIR}/style/main_ie.css">'); 
 
{* Można wykonac więcej testów, więcej szczegółów jak rozpoznać rodzaj przeglądarki 
znajduje się w pliki script/snifer.js, taki test pozwoli rozwiązać problemy związane 
z prezentowaniem strony na różnych przeglądarkach*} 
 
</script> 
 
<script type="text/javascript" src="{$URL_PATH}/script/overlib/overlib.js"><!-- overLIB (c) Erik Bosrup --
></script> 
<div id="overDiv" style="position:absolute; visibility:hidden; z-index:1000;"></div> 
 
{include file="loading.tpl"} 
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<div id="towar_preview_div" style="position:absolute; visibility: hidden; z-index:100;" 
onclick="hideTowarPreview();"></div> 
<script type="text/javascript" src="{$URL_PATH}/script/towar_preview.js"></script> 
 
<div id="calendar_container_div" style="position:absolute; visibility: hidden; z-index:200;"></div> 
 
<a name="top"></a> 
 
<div class=main> 
<div class=page> 
 
<div class=header> 
<div class=hspace></div> 
 
<div class=logo> 
<img src="{$SZABLON_DIR}/images/logo.jpg" alt='' style="position:absolute; top: 12px; left:0px; z-index:100; 
"> 
<div class=reklama><img src="{$SZABLON_DIR}/images/reklama.jpg" alt=''></div> 
</div> 
<div class=hspace></div> 
 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="z-index:100;"> 
<tr> 
<td> 
<img src="{$SZABLON_DIR}/images/spacer.gif" width="50" height="1" alt=''></td>  
<td><img src="{$SZABLON_DIR}/images/menu/header_menu_1.jpg" width="164" height="29" alt=''></td> 
<td> 
 
<!-- HOME --> 
<a href="{$URL_PATH}/index.php"> 
<img src="{$SZABLON_DIR}/images/menu/header_menu_2.jpg" width="40" height="29" alt=''></a></td> 
<td><img src="{$SZABLON_DIR}/images/menu/header_menu_3.jpg" width="42" height="29" alt=''></td> 
<td><img src="{$SZABLON_DIR}/images/menu/header_menu_4.jpg" width="25" height="29" alt=''></td> 
<td> 
 
<!-- KATALOG --> 
<a href="{$URL_PATH}/index.php?action=towar"> 
<img src="{$SZABLON_DIR}/images/menu/header_menu_5.jpg" width="58" height="29" alt=''></a></td> 
<td> 
<img src="{$SZABLON_DIR}/images/menu/header_menu_6.jpg" width="26" height="29" alt=''></td> 
<td> 
<img src="{$SZABLON_DIR}/images/menu/header_menu_7.jpg" width="19" height="29" alt=''></td> 
<td> 
 
<!-- MOJE dane --> 
<a href="{$URL_PATH}/index.php?action=user&amp;mode=profil"><img 
src="{$SZABLON_DIR}/images/menu/header_menu_8.jpg" width="69" height="29" alt=''></a></td> 
<td> 
<img src="{$SZABLON_DIR}/images/menu/header_menu_9.jpg" width="19" height="29" alt=''></td> 
<td> 
<img src="{$SZABLON_DIR}/images/menu/header_menu_10.jpg" width="29" height="29" alt=''></td> 
<td> 
 
<!--Koszyk --> 
<a href="{$URL_PATH}/index.php?action=koszyk"><img src="{$SZABLON_DIR}/images/menu/header_menu_11.jpg" 
width="50" height="29" alt=''></a></td> 
<td> 
<img src="{$SZABLON_DIR}/images/menu/header_menu_12.jpg" width="29" height="29" alt=''></td> 
<td> 
<img src="{$SZABLON_DIR}/images/menu/header_menu_13.jpg" width="23" height="29" alt=''></td> 
<td> 
 
<!-- Wyloguj --> 
<ahref="{$URL_PATH}/index.php?action=user&amp;mode=logout"><img 
src="{$SZABLON_DIR}/images/menu/header_menu_14.jpg" width="62" height="29" alt=''></a></td> 
<td> 
<img src="{$SZABLON_DIR}/images/menu/header_menu_15.jpg" width="24" height="29" alt=''></td> 
<td> 
<img src="{$SZABLON_DIR}/images/spacer.gif" width="55" height="29" alt=''></td> 
<td> 
<img src="{$SZABLON_DIR}/images/spacer.gif" width="1" height="29" alt=''></td> 
</tr> 
</table> 
</div> 
<div class="body"> 

Szablon footer.tpl – opis  
 
</div> 
<div class=footer> 
<img src="{$SZABLON_DIR}/images/payments/visa.gif" alt=''>  
<img src="{$SZABLON_DIR}/images/payments/master-card.gif" alt=''>  
<img src="{$SZABLON_DIR}/images/payments/allpay.gif" alt=''><br> 
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<a href="{$URL_PATH}/index.php">Strona główna</a> | 
<a href="#top">Do góry</a> | 
<a href="javascript:history.back()">Powrót</a> | 
<a href="{$URL_PATH}/faq.php">FAQ</a> | 
<a href="{$URL_PATH}/regulamin.php">Regulamin</a> | 
<a href="{$URL_PATH}/kontakt.php">Kontakt</a> | 
<a href="{$URL_PATH}/admin.php">Administracja</a> 
<br> 
Copyright &copy; 2007 <a href="http://solution-4u.com/" target=_blank>Solution-4u.com</a>.  
Wszelkie prawa zastrzeżone. Ostatnia modyfikacja: {$TIME_STAMP} Wersja: {$VERSION} <br> 
</div> 
</div> 
</div> 
</body> 
</html> 
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ROZDZIAŁ 

12 
 

Szybki start 
 

Wdrożenie RAKSSQL e-commerce 
Podstawowymi elementami do uruchomienia aplikacji RAKSSQL e-commerce są: odpowiednio 
skonfigurowany serwer WWW, łącze internetowe posiadające stały adres IP oraz system RAKSSQL dla 
Małych i Średnich Firm. By w pełni wykorzystać możliwości e-commerce wymagane jest posiadanie 
następujących funkcjonalności systemu RAKSSQL: 
- Sprzedaż 
- Magazyn 
- Zamówienia 
- CRM 
- Kasa, bank, rozrachunki 
- Zarządzanie dokumentami/załącznikami 

 

Instalacja serwera  

Serwer na którym będzie uruchomiona aplikacja RAKSSQL e-commerce musi obsługiwać 
oprogramowanie: 
- serwer WWW 
- php 4 lub 5 z obsługą interbase, GD, curl 
- ionCube Loader  
- ssh 
SMTP – dostęp do serwera lub lokalna instalacja 
FIREBIRD 1.5 - dostęp do serwera bazy lub lokalna instalacja 

Linki do oprogramowania: 
Serwer WWW: 
http://httpd.apache.org/ 
 

PHP: 
http://www.php.net/ 
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ionCube Loader : 
http://www.ioncube.com/loaders.php 

FIREBIRD: 
http://www.firebirdsql.org/ 
 
 

Posiadając serwer z zainstalowanym niezbędnym oprogramowaniem możemy przystąpić do instalacji 
aplikacji RAKSSQL e-commerce. 

Dostarczony pakiet oprogramowania należy przekopiować do katalogu docelowego serwera WWW i 
rozpakować. 

Rozpakowanie pakietu w zależności od systemu operacyjnego przeprowadzamy w następujący sposób: 

- Linux, Solaris, Unix  

Jako użytkownik posiadający uprawnienia zapisu w katalogu docelowym spod konsoli SSH: 

gtar –xzf nazwa_pliku.tgz 

lub 

tar –xzf nazwa_pliku.tgz 

 

- Windows 

Programem Winrar wskazać plik oraz wybrać opcję z menu kontekstowego (prawy przycisk myszy) 
Extract here (wypakuj tutaj). 

Do poprawnego działania aplikacji (po stronie komputera klienckiego) wymagana jest przeglądarka 
internetowa: 

Firefox w wersji 2+ 

Internet Explorer w wersji 6+  

Po prawidłowym rozpakowaniu pliku, należy uruchomić przeglądarkę WWW wpisując adres URL, pod 
którym został rozpakowany pakiet z dopiskiem admin. 

Np. http://www.twojadomena.pl/admin 

Jeżeli wpisanie adresu zgłosi błąd praw dostępu do katalogu,  należy wykonać polecenie z konsoli SSH: 

chmod -R a+w ./temp ./images ./licencje  

chmod a+w ./ustawienia.php ./ustawienia.php.bak 

Zarówno panel administracyjny i e-commerce do prawidłowego działania wymagają nadania praw do 
zapisu dla katalogów: ./temp, ./images oraz wszystkich podkatalogów w nich zawartych. 

 

Uwaga Przy pierwszym uruchomieniu panelu administracyjnego i konfiguracji połączenia z bazą danych nie 
należy korzystać z systemu RAKSSQL oraz innych programów, które wykorzystują połączenie z bazą 
danych RAKSSQL. 
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Logowanie do panelu administracyjnego  
Po wpisaniu właściwego adresu np. http://www.twojadomena.pl/admin, pojawi się formularz logowania, 
aby zalogować się należy wpisać odpowiednio: 
Login: admin 
Hasło: firebird 
 

 
 

Poprawne zalogowanie do panelu administracyjnego uruchomi stronę zawierającą Warunki Licencji które 
należy zaakceptować zaznaczając checkbox i wciskając przycisk ZAPISZ. Następnie przeglądarka 
otworzy właściwą stronę panelu administracyjnego i umożliwi konfigurację aplikacji. 
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Zakładka USTAWIENIA 

Baza danych 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wybierz konfigurację: 

  pole wyboru konfiguracji połączenia bazy z którą będzie pracował RAKSSLQ e-commerce. Przy 
pierwszym uruchomieniu e-commerce w polu powinna być wybrana opcja Nowa konfiguracja. 

 

Nazwa konfiguracji: 

•  Przyjazna nazwa konfiguracji połączenia z bazą danych np. rakswww 
(nazwa nie jest związana z konfiguracją systemu RAKSSQL)  

 

Domyślna konfiguracja: 

•  Zaznaczenie pola ustawia konfigurację jako obowiązującą.  

Adres IP lub nazwa hosta gdzie znajduje się serwer bazy danych: 

Ikona pomocy, 

wyświetla pomoc 

związaną z tematem. 

Menu panelu 

administracyjnego. 

Aktywna zakładka w 

panelu 

administracyjnym. 
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•  IP serwera bazy danych Firebird  
(jeżeli jest to ten sam serwer na którym zainstalowano aplikację RAKSSQL e-commerce,  można  wpisać 
localhost .)  

Ścieżka do baz danych programu RAKSSQL: 

•  Katalog na serwerze w którym są przechowywane bazy danych np. /data/firebird  

 

Akceptację wprowadzonych danych należy zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ. 

 

Ustawienia firmy 

 

 
 
 
Wybierz firmę: 

•  Wybór firmy z którą będzie pracował RAKSSQL e-commerce. Lista firm jest wczytywana 
bezpośrednio z globalnej bazy systemu RAKSSQL. Jeżeli zostały uzupełnione dane firmowe  w module 
Administrator RAKSSQL, to po wyborze firmy powinny pojawić sie one automatycznie. E-commerce do 
poprawnej pracy wymaga uzupełnienia danych wymienionych poniżej: 

Skrócona nazwa firmy:   

      Pełna nazwa firmy:  

      Numer  NIP:  

      Miejscowość:   

      Kod pocztowy:   

      Adres firmy: 

      Telefon:   

      E-mail:  

Akceptację wprowadzonych danych należy zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ. 
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Dane nie są zapisywane w bazie globalnej systemu RAKSSQL ! 

Licencja 
Po uzupełnieniu danych firmy należy przejść do sekcji Licencja w panelu administracyjnym. Korzystając 
z opcji Wczytaj plik z licencją - wczytać plik licencyjny dostarczony przez producenta e-commerce. 

Po uzupełnieniu powyższych danych e-commerce jest gotowy do pracy, ale nie posiada 
skonfigurowanych wszystkich opcji, które są definiowane indywidualnie dla każdej instalacji aplikacji. W 
celu uzupełnienia dodatkowych opcji prosimy o zapoznanie się z rozdziałem Panel Administracyjny w 
instrukcji użytkownika. 
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Przed dokonaniem aktualizacji aplikacji RAKSSQL e-commerce należy bezwzględnie wykonać kopię 
bezpieczeństwa katalogu w którym zainstalowano e-commerce. Najważniejsza część katalogu, która 
powinna być zarchiwizowana to folder szablonów SMARTY. 

Każdy użytkownik RAKSSQL e-commerce w celu zapewnienia komfortu pracy oraz możliwości powrotu 
do poprzednich ustawień szablonów, powinien utworzyć kopię jednego z istniejących szablonów dla 
własnych celów produkcyjnych – używać szablonu nazwanego we własnym zakresie (odbiegającego 
nazwą od szablonów dostarczonych wraz z e-commerce). 

 

Aktualizację e-commerce wykonać należy w następujący sposób:  

 

1. pobrać ze strony 

2. zrobić kopię bezpieczeństwa całego katalogu e-commerce 

3. zrobić kopię bezpieczeństwa baz danych RAKSSQL  

4. skopiować plik tgz na serwer gdzie zainstalowano e-commere 

5. rozpakować plik tgz w miejscu instalacji e-commerce 

6. Uruchomić Panel Administracyjny e-commerce 

 

Po uruchomieniu Panelu Administracyjnego e-commerce należy zaktualizować bazy danych.  

E-commerce automatycznie sprawdzi zgodność baz danych oraz zainstalowanej wersji RAKSSQL. Jeżeli 
bazy będą aktualne procedura aktualizacji baz nie będzie wywoływana. 

Plik z ustawieniami e-commerce podczas aktualizacji nie jest nadpisywany. W każdej wersji 
dystrybucyjnej znajduje się plik o nazwie ustawienia.php.blank zawierający domyślne „czyste” ustawienia 
e-commerce. 
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W razie problemów z aktualizacją e-commerce należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania lub 
serwisem. 
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Formularz konfiguracyjny 
Nazwa firmy:  

Adres firmy:  

Numer NIP:  

Numer licencji RAKSSQL:  

Osoba kontaktowa:  

Adres e-mail:  

Zamawiane moduły      e-sklep  

      B2B 

 

 Mobilni handlowcy 

 

ilość kontrahentów _____ 

ilość handlowców   _____ 

Nazwa konfiguracji:  

Adres IP (zewnętrzny) serwera                 e-commerce  

Adres IP lub nazwa hosta gdzie znajduje się serwer bazy 
danych: 

 

Ścieżka do baz danych systemu RAKSSQL:  

Użytkownik bazy danych (nowe konto do utworzenia):  

Hasło użytkownika:  

 

Przykładowy regulamin (e-sklepu) sklepu internetowego 
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WARUNKI OGÓLNE 

1. Sklep internetowy (nazwa sklepu) stanowi własność firmy (nazwa firmy) z siedzibą w (nazwa miejscowości).  

2. Do poprawnego korzystania z witryny internetowej (nazwa sklepu) wymagane są następujące komponenty: 

-przeglądarka internetowa Internet Explorer 6+ 

lub 

-przeglądarka internetowa Firefox 2+  
 

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 

3. Składanie zamówień w (nazwa sklepu) odbywa się za pomocą witryny internetowej dostępnej pod adresem (adres 
witryny internetowej). 

4. Warunkiem składania zamówień oraz ich realizacji jest akceptacja regulaminu i prawidłowa rejestracja w sklepie 
internetowym (nazwa sklepu). 

5. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone w ciągu 7 dni będą anulowane.  

6. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia realizowane 
są w ciągu (ilość dni) dni roboczych.   

7. Czas realizacji zamówienia liczy się od momentu jego potwierdzenia.  

8. Ceny podane w sklepie internetowym są cenami detalicznymi netto (bez podatku VAT) oraz brutto (zawierające 
podatek VAT) wyrażone w złotych polskich i nie zawierają kosztów wysyłki, które są określone w Cenniku 
wysyłek pod adresem (adres cennika wysyłek).  

9. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega 
sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu 
internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w 
nich zmian. Dostępność produktów uzależniona jest od stopnia wyczerpania zapasów dlatego w przypadku braku 
towaru w magazynie Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany jak również o terminie realizacji 
zamówienia. 

10. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT/paragon. Umowa sprzedaży zawierana jest między 
Klientem a (nazwa firmy). Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy 
następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT/paragonu. 

11. Płatność za towar następuje w formie: 

-przedpłaty przelewem na konto 

-zapłaty w momencie odbioru towaru 

-zapłaty przy użyciu karty kredytowej 

 

ZWROTY I WYMIANY TOWARU 

12. Zakupiony produkt jest właściwie zabezpieczony i zapakowany. W przypadku stwierdzenia, śladów uszkodzenia 
przesyłki lub jej otwarcia należy w obecności kuriera otworzyć przesyłkę i spisać protokół uszkodzenia przesyłki. 

Do każdego towaru dołączone jest potwierdzenie zakupu oraz karta gwarancyjna – jeżeli produkt objęty jest 
gwarancją. 

13. W przypadku zakupu towaru na odległość Klient ma możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru 
w ciągu 10 dni licząc od daty zakupu zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. (Dz. U. Z 2000 r. Nr 2 poz. 271). 
Warunkiem przyjęcia takiego zwrotu jest dostarczenie towaru w oryginalnym opakowaniu, w stanie 
nienaruszonym. Koszt usługi transportowej świadczonej przez przewoźnika pokrywa w tym przypadku Kupujący.  

14. Zwracany towar powinien być wysłany na adres: (nazwa i adres do kierowania zwrotów). 
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15. Istnieje możliwość wymiany towaru. Koszt przesyłki wymienionego z winy Kupującego towaru (np. źle dobrane 
parametry) pokrywa Kupujący.  

16. Podstawą przyjęcia zwrotu jest dołączenie dokumentu sprzedaży.  

17. (nazwa sklepu) zastrzega się prawo do odstąpienia od realizacji kolejnych zamówień złożonych przez 
Kupującego, który zwraca zamówiony towar bez podania przyczyny. 

 

GWARANCJE I REKLAMACJE 

18. Towar sprzedawany w sklepie internetowym (nazwa sklepu) jest objęty gwarancją producenta.  

19. Warunkiem przyjęcia reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych, które powstały podczas transportu jest 
spisanie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera.  

20. W przypadku ewentualnych reklamacji należy kontaktować się z (dane do kontaktu) wraz z dowodem zakupu i 
kartą gwarancyjną.  

21. Firma (nazwa firmy) ma 14 dni na podjęcie decyzji i poinformowanie Kupującego o sposobie załatwienia 
reklamacji.  

22. W przypadku uznania reklamacji zakupiony towar podlega: naprawie, wymianie lub zwrocie gotówki.  

23. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji zakupiony towar jest odsyłany do Kupującego z decyzją: Oddalone.  

24. Towar, którego zwrot, reklamacja bądź wymiana nie zostanie uznana (odesłana po wymaganym terminie, nie 
zawierający dowodu zakupu bądź pisma reklamacyjnego, bez opakowania) będzie odesłany na koszt Kupującego. 

OCHRONA DANYCH 

25. Wypełnienie danych w formularzu rejestracyjnym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
danych osobowych Kupującego przez (nazwa firmy) z siedzibą w (nazwa miejscowości) do celów związanych z 
realizacją zamówień złożonych przez Klienta, obsługi posprzedażnej, przekazywaniem Klientowi informacji 
handlowych oraz podejmowania działań marketingowych w formach dozwolonych prawem zgodnie z Ustawą z 
dnia 29.08.1997r. "O ochronie danych osobowych" (DZ.U. nr 133, poz.833) oraz Ustawą z dnia 18.07.2002r. "O 
świadczeniu usług drogą elektroniczną", a także na wystawianie faktury bez podpisu Kupującego.  

26. Firma  (nazwa firmy) zobowiązuje się do ochrony posiadanych danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje 
dane, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

27. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

28. Dla sporów mogących wyniknąć z niniejszej umowy właściwy jest Sąd miejsca wykonania zobowiązania. 

 

 

Warunki licencji na użytkowanie aplikacji e-commerce dla systemu 
RAKSSQL 
 
1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania aplikacji e-commerce dla systemu RAKSSQL, zwanego dalej E-COMMERCE. 
2. Firma SOLUTION Artur Topolewicz z siedzibą w Białymstoku, zwana dalej PRODUCENTEM udziela licencji na użytkowanie E-
COMMERCE osobie fizycznej lub prawnej zwanej dalej UŻYTKOWNIKIEM. 
3. Licencja upoważnia UŻYTKOWNIKA do korzystania z E-COMMERCE na polu eksploatacji polegającym na: 
• wprowadzaniu danych do pamięci komputera i zwielokrotnianiu E-COMMERCE  w pamięci komputera, 
• dostosowaniu E-COMMERCE bez naruszania kodów źródłowych do platformy sprzętowej i konfiguracji używanej przez 
UŻYTKOWNIKA w tym dostosowania szablonów (wygląd E-COMMERCE) do potrzeb UŻYTKOWNIKA. 
4. Licencja dotyczy także aktualizacji E-COMMERCE nabywanych przez UŻYTKOWNIKA. 
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5. Warunkiem uzyskania licencji oraz pliku licencyjnego jest zakup E-COMMERCE, uregulowanie w całości należności, wraz z 
podatkiem VAT,  oraz wypełnienie i przesłanie Karty rejestracyjnej na adres e-mail (rejestracja@rakssql.info) lub korespondencyjny 
PRODUCENTA E-COMMERCE (SOLUTION, 15-396 Białystok, ul. Kopernika 93). 
6. Licencja udzielana jest bezterminowo po wniesieniu pełnej opłaty za zakupiony E-COMMERCE. 
7. UŻYTKOWNIK otrzyma plik licencyjny umożliwiający korzystanie z E-COMMERCE. Plik taki jest generowany jeden raz. W 
uzasadnionych przypadkach plik zostanie wygenerowany powtórnie, po wyrażeniu zgody PRODUCENTA na uprzednią pisemną 
prośbę złożoną przez UŻYTKOWNIKA. 
8. Jedynym i wyłącznym posiadaczem autorskich praw majątkowych do E-COMMERCE jest firma SOLUTION. Prawa te nie są 
przekazywane UŻYTKOWNIKOWI. 
9. W przypadku naruszenia praw autorskich przez UŻYTKOWNIKA, odpowiedzialność z tego tytułu określają art.78, 79, 80 Ustawy 
z dn. 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (D.U. 2000r, Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami) 
10. UŻYTKOWNIKOWI nie wolno: 
• przenieść praw do użytkowania zakupionej przez siebie licencji na osobę trzecią bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody 
PRODUCENTA, 
• kopiować, odsprzedawać wydzierżawiać, wynajmować lub przekazywać w innej formie E-COMMERCE, bądź jego części osobie 
trzeciej, 
• dokonywać jakichkolwiek zmian w E-COMMERCE, przekształcać go do postaci kodu maszynowego lub języka programowania, 
• modyfikować, zmieniać struktury, a także stosować E-COMMERCE lub jego część w innym oprogramowaniu. 
11. UŻYTKOWNIK ma prawo do: 
• zainstalowania E-COMMERCE jako jednej instalacji (jedna instalacja serwerowa – zlokalizowana na jednej maszynie), 
• bezpłatnego pobierania nowych wersji E-COMMERCE w okresie 12 miesięcy od daty zakupu E-COMMERCE lub daty zakupu jego 
aktualizacji,  
• zakupu licencji na użytkowanie dodatkowych modułów E-COMMERCE bez konieczności zakupu nowego E-COMMERCE, 
• bezpłatnej pomocy telefonicznej lub mailowej świadczonej przez PRODUCENTA i jego przedstawicieli (pośredników handlowych, 
autoryzowanych serwisantów) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu E-COMMERCE lub jego nowej wersji, tylko w przypadku 
wypełnienia i odesłania Karty rejestracyjnej załączonej do E-COMMERCE. 
12. UŻYTKOWNIK otrzymuje E-COMMERCE w postaci elektronicznej (spakowane archiwum GTAR) wraz z instrukcją 
użytkowania w postaci pliku PDF.  
13. PRODUCENT nie gwarantuje spełnienia wszystkich oczekiwań UŻYTKOWNIKA w konkretnym zastosowaniu E-COMMERCE. 
W interesie UŻYTKOWNIKA leży zapoznanie się z wersją demonstracyjną programu i jego możliwościami. 
14. PRODUCENT dokłada wszelkich starań w celu uzyskania maksymalnie poprawnego algorytmu E-COMMERCE, jednak nie 
gwarantuje jego 100-procentowej bezbłędności. 
15. PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody bezpośrednie lub pośrednie, wynikłe z 
użytkowania E-COMMERCE. 
16. Treść instrukcji użytkowania E-COMMERCE nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do 
PRODUCENTA. 
17. Ewentualne roszczenia ze strony UŻYTKOWNIKA nie mogą przekroczyć kwoty, za którą UŻYTKOWNIK zakupił E-
COMMERCE lub jego nowszą wersję. 
18. Naruszenie warunków licencji powoduje utratę praw licencyjnych i gwarancyjnych, a ponadto PRODUCENT może dochodzić 
swoich roszczeń z tytułu tego naruszenia, w zakresie i w sposób zgodny z polskim prawodawstwem. Wszelkie spory będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę PRODUCENTA. 
19. Wypełnienie i przesłanie Karty rejestracyjnej jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków licencji. 
20. Niniejsze warunki licencji stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM, a PRODUCENTEM. 

 


