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1. Wymagania serwisu: 

- PHP w wersji 5 lub większej; 

- MySQL w wersji 5 lub większej; 

- menedżer zadań CRON; 

- biblioteka GD; 

- włączona funkcja 'mod_rewrite'; 

2. Funkcje po stronie użytkownika: 

- dodawanie przedmiotów w czterech formatach: 

� ogłoszenie; 

� kup teraz; 

� licytacja; 

� licytacja z opcją kup teraz; 

- promowanie dodawanych ogłoszeń poprzez opcje: 

� pogrubienie (tytuł przedmiotu zostanie wytłuszczony na liście 

przedmiotów); 

� podświetlenie (tytuł przedmiotu zostanie wyróżniony żółtym tłem na 

liście przedmiotów); 

� wyróżnienie (przedmiot zostanie wyświetlony nad ogłoszeniami bez 

opcji wyróżnienia); 

� strona główna (przedmiot zostanie wyświetlony na stronie głównej); 

- zarządzanie dodanymi przedmiotami: 

� pełna edycja aktualnie wyświetlanych przedmiotów; 

� możliwość zakończenia emisji przed wyznaczoną datą 

wygaśnięciaogłoszenia; 

� możliwość wystawienia podobnego przedmiotu bez potrzeby 

ponownego wypełniania wszystkich pól formularza; 

� wyświetlanie danych osób które zakupiły przedmiot na aukcji; 

- wystawianie komentarzy sprzedawcy lub kupującemu w trzech rodzajach: 

� pozytywny (+1); 

� neutralny (0); 

� negatywny (-1); 

- ustawienie wiadomości dla kupującego umieszczanej w każdym emailu 

wysyłanym do osób które zakupią przedmiot na aukcji kup teraz lub licytacji; 

- podgląd przedmiotów oczekujących na aktywację; 

- podgląd aktywnych przedmiotów; 

- podgląd sprzedanych przedmiotów; 

- podgląd niesprzedanych przedmiotów; 

- podgląd licytacji w której użytkownik bierze udział; 

- podgląd kupionych przedmiotów; 

- podgląd niekupionych przedmiotów; 

- podgląd obserwowanych przedmiotów; 
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- podgląd obserwowanych przedmiotów po zakończeniu wyświetlania; 

- edycja danych konta; 

- zarządzanie stroną 'O mnie'; 

- podgląd listy operacji płatnych; 

- formularz wpłaty przelewem online na konto użytkownika; 

- podgląd otrzymanych i wystawionych komentarzy; 

3. E-maile wysyłane automatycznie do użytkowników: 

- potwierdzenie dodania przedmiotu do serwisu; 

- informacja o kupnie przedmiotu na aukcji Kup Teraz; 

- informacja o sprzedaży przedmiotu na aukcji Kup Teraz; 

- potwierdzenie złożenia oferty w licytacji dla kupującego; 

- informacja o złożonej ofercie w licytacji dla sprzedawcy; 

- informacja o sprzedaży przedmiotu na licytacji dla kupującego; 

- informacja o sprzedaży przedmiotu na licytacji dla sprzedającego; 

- informacja o otrzymaniu komentarza; 

- informacja o blokadzie konta; 

4. Pozostałe funkcje po stronie użytkownika: 

- rejestracja użytkownika zwykłego i firmowego; 

- system pomocy dla użytkowników (FAQ); 

- aktualności - najnowsze i najważniejsze wydarzenia w serwisie; 

- mapa serwisu - szybka nawigacja między kategoriami; 

- regulamin serwisu; 

- kontakt z obsługą serwisu (podzielony na różne tematy kontaktu); 

- wyszukiwanie przedmiotów po: 

� frazie; 

� numerze przedmiotu; 

� cenie; 

� lokalizacji; 

� miejscowości; 

� rodzaju; 

� kategorii; 

� użytkowniku; 

- dodawanie przedmiotu do listy obserwowanych; 

- wysyłanie zapytania do użytkownika; 

- wyświetlanie wszystkich przedmiotów użytkownika; 

5. Funkcje po stronie administracyjnej: 

- Aktualności: dodawanie, edytowanie, usuwanie aktualności; 

- Kopia zapasowa bazy danych: generowanie do pliku sql i pobieranie  całej 

bazy danych; 

- Edycja administratorów: zarządzanie administratorami strony (dodawanie, 

edytowanie, usuwanie); 
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- IP Ban: zarządzanie blokowanymi adresami IP (dodawanie, edytowanie, 

usuwanie); 

- Cennik: 

� Cennik opcji dodatkowych: ustalanie ceny i opisu dla pogrubienia, 

podświetlenia, wyróżnienia, strony głównej; 

� Cennik dodania ogłoszenia/aukcji:  

• dodanie aukcji z licytacją; 

• dodanie aukcji kup teraz; 

• dodanie aukcji z opcją kup teraz; 

• dodanie ogłoszenia; 

opłaty ustalane w przedziałach zależnych od ceny przedmiotu, 

pobierane w formie stałej lub procentowej; 

� Cennik prowizji od sprzedaży: 

• sprzedaż na aukcji z licytacją; 

• sprzedaż na aukcji kup teraz; 

opłaty ustalane w przedziałach zależnych od ceny przedmiotu, 

pobierana w formie stałej lub procentowej; 

� Cennik innych elementów: 

• cena minimalna; 

• cena kup teraz; 

• dodanie zdjęć (możliwość ustalenia od jakiej ilości zdjęć mają 

być pobierane opłaty) 

• planowana data wystawienia przedmiotu; 

� Ustawienia cennika i opłat: 

• ustawienie serwisu w pełni darmowego lub odpłatnego; 

• tryb płatności - pod koniec miesiąca lub z góry; 

• saldo dodane - saldo dodane do konta użytkownika w 

momencie rejestracji; 

• ID DotPay - numer ID dotpay podawany w celu przyjmowania 

płatności; 

- Optimize DB: aplikacja optymalizująca wszystkie tabele bazy danych; 

- Moduły: zarządzanie modułami strony; 

- E-mailing: wysyłanie e-maili do użytkowników zarejestrowanych w serwisie; 

- Kategorie: zarządzanie kategoriami w serwisie (dodawanie, edytowanie, 

usuwanie), możliwość dodawania dowolnej liczby poziomów podkategorii; 

- Kontakt: zarządzanie tematami wiadomości oraz adresami e-mail na które 

wiadomości mają być kierowane; 

- Aukcje i ogłoszenia: 

� wyszukiwanie przedmiotów po ID przedmiotu, nazwie użytkownika, 

adresie email; 

� zarządzanie aktywnymi jak i nieaktywnymi przedmiotami: 
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• edytowanie; 

• zakończenie wyświetlania; 

• usuwanie przedmiotu z serwisu; 

- Opcje wyboru: zarządzanie takimi opcjami jak czas wyświetlania, formy 

płatności, sposoby dostawy, warunki dostawy itp. 

- Pomoc: zarządzanie zakładką pomocy, dostępną dla użytkowników, 

podzieloną na działy, kategorie oraz tematy; 

- Regulamin: regulamin dla korzystających z serwisu; 

- Reklama: zarządzanie reklamą widoczną na stronach serwisu; 

- Ustawienia: 

� Ustawienia serwisu 

• nazwa strony; 

• adres strony; 

• informacja kontaktowa (wyświetlana w dziale kontakt); 

• opis strony (meta tagi); 

• słowa kluczowe (meta tagi); 

• ilość promowanych przedmiotów wyświetlanych na stronie 

głównej; 

• ilość najnowszych ogłoszeń wyświetlanych na stronie głównej; 

� Ustawienia poczty; 

� Ustawienia ogłoszeń: 

• aktywność aukcji i ogłoszeń (czas przez jaki zakończona aukcja 

będzie dostępna w bazie danych); 

• liczba zdjęć w aukcji; 

• liczba zdjęć w ogłoszeniu; 

- Użytkownicy: 

� Wyszukiwanie użytkownika po: nazwie, ID, adresie email, imieniu, 

nazwisku, miejscowości i województwie; 

� zarządzanie kontami użytkownika (edytowanie, zmiana statusu konta, 

jego funkcji, usuwanie konta itp.); 

� Punktacja - ustalanie oznaczeń punktacji użytkownika (gwiazdki); 

- Slajdy: 

� aktywowanie lub dezaktywowanie modułu slajdów; 

� zarządzanie slajdami (dodawanie, edytowanie usuwanie); 

 

W celu otrzymania szerszych informacji oraz wizualnej prezentacji panelu użytkownika 

lub panelu administracyjnego prosimy o kontakt: 

e-mail: info@jmlnet.pl 

tel. 697 99 44 98 

 


