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Zmiany w kolejnych wersjach: 

W wersji 1.0.14 uwzględniono: 

 Możliwość podglądu listy wszystkich faktur. 

 Możliwość dodania banneru dla grupy towarowej. 

W wersji 1.0.13 uwzględniono: 

 Dodano nowy poziomu uprawnienia użytkownika na zapleczu – handlowiec. 

 Dodano koszyk handlowca – użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami może złożyć 

zamówienie w imieniu klienta. 

W wersji 1.0.12 uwzględniono: 

 Możliwość wydrukowania kartoteki towaru. 

 Dodano formularz zapytania o termin dostawy towaru. 

W wersji 1.0.11 uwzględniono: 

 Możliwość dodania zdjęcia do towaru od strony zaplecza. 

 Dodano możliwość zarządzania kolejnością wyświetlania grup oraz towarów. 

 Możliwość zarządzania nazwami grup od strony zaplecza. 

 Możliwość oznaczenia towaru jako aktywny / nie aktywny. 

W wersji 1.0.10 uwzględniono: 

 Możliwość wyłączenia rabatu za formę płatności w przypadku, gdy klient jest zadłużony. 

 Możliwość oznaczenia towarów jako ulubione. 

 Dodano możliwość dynamicznego filtrowania towarów na liście np. po cenie bądź wartości 

atrybutów. 



 

 

W wersji 1.0.9 uwzględniono: 

 Możliwość dodania różnej treści powiadomienia strażnika płatności w zależności od formy 

płatności. 

 Dodano możliwość podziału płatności w koszyku (40% zaliczka). 

 Możliwość określenia dostępności towaru (np. na zamówienie, oczekiwanie na dostawę). 

 Dodano możliwość rejestracji użytkownika poprzez formularz rejestracji. 

 Dodano możliwość pobrania faktury ProForma. 

W wersji 1.0.8 uwzględniono: 

 Poprawa działania przycisku odpowiedzialnego za sortowanie. 

 Poprawa działania respondywności menu górnego. 

 Poprawa w obliczeniach minimum logistycznego. 

 Zoptymalizowanie działania wyszukiwarki. 

W wersji 1.0.7 uwzględniono: 

 Poprawa działania bazy danych. 

 Dodano weryfikację czasu sesji – możliwość zdefiniowania ograniczenia w sekundach. 

 Edytowano komunikaty strażnika płatności (gdy klient zalega z płatnościami – komunikaty  

w widoku podsumowania zamówienia). 

 Zmodyfikowano top-menu. 

 Poprawiono działanie API. 

W wersji 1.0.5 uwzględniono: 

 Dodano zapamiętywanie widoku towarów w bazie. 

W wersji 1.0.4 uwzględniono: 

 Poprawa działania bazy danych. 

 Dodano instalator bazy danych. 

W wersji 1.0.2 uwzględniono: 

 Zmieniono widok tabeli przeterminowane płatności. 

 Zmieniono widok tabeli listy zamówień. 

 Modyfikacja mechanizmu określania statusu zamówienia. 



 

 

 Możliwość dodania do metody płatności dodatkowej opłaty. 

 Modyfikacja struktury bazy danych. 

 Dodano obsługę opłat dodatkowych. 

W wersji 1.0.1 uwzględniono: 

 Poprawa wysyłki potwierdzenia zamówienia – usunięcie dublowania wiadomości. 

 Poprawa widoku szczegółów towaru. 

 Powiększanie zdjęć w widoku szczegółów towaru. 

 W przypadku, gdy wybrany towar jest wariantem jego zdjęciem jest zdjęcie towaru 

głównego. 

 Nazwy produktów w koszyku są linkami do szczegółów produktu. 

 Wyświetlenie komentarza do zamawianego produktu podczas składania zamówienia na liście 

produktów w zamówieniu oraz na podsumowaniu zamówienia. 

 Dodano powiadomienie o plikach cookies. 

 Rozbudowa listy przeterminowanych płatności. 

 Dodano przycisk zamykający chmurkę informującą o dodaniu produktu do koszyka. 

 Możliwość wyświetlenia do dwóch atrybutów przy towarze na liście towarów. 

 

 

 

 


