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Wstęp

KQS.store jest oprogramowaniem opartym na językach PHP, HTML, JavaScript oraz bazie danych MySQL.

Historia wersji (czyli co nowego w kolejnych wersjach)

*1.29 (2009-03-18)
• zmieniona kolejność wyświetlanych informacji na pasku tytułu
• dodana możliwość ustawienia przenoszenia do koszyka pod dodaniu produktu do koszyka jak w poprzednich 

wersjach
• dodana możliwość wyłączenia wyświetlania numeru konta po złożeniu zamówienia
• pełne ścieżki w odnośnikach kategorii
• odnośniki html (mod_rewrite), automatyczne przekierowywanie na nowe adresy z nagłówkiem 301
• szablon graficzny, dodana edycja elementu {ODNOSNIKI_REJESTRACJA_LOGOWANIE_KONTO}
• szablon graficzny, dodana częściowa edycja elementu {NAWIGACJA_PROMOCJE_PRODUCENCI}
• poprawione wyświetlanie zdjęć pod niszowymi przeglądarkami + małe zmiany kosmetyczne
• style css przeniesione do pliku, nadal generowane dynamicznie
• zoptymalizowane generowanie drzewa kategorii - wszelkie zmiany w strukturze kategorii, edycja produktów 

związana z kategoriami oraz usuwanie kategorii i produktów będzie generowało nową statyczną strukturę 
kategorii

• dodana możliwość wyświetlania dostępności na listach produktów, pole {DOSTEPNOSC}
• dodana możliwość zdefiniowania aktualności w dodatkowych językach
• dodana możliwość zdefiniowania stron informacyjnych w dodatkowych językach
• dodana możliwość zdefiniowania wstępu (konfiguracja) w dodatkowych językach
• dodana możliwość zdefiniowania wizytówek kategorii w dodatkowych językach
• dodana możliwość zdefiniowania atrybutów w dodatkowych językach
• dodana możliwość zdefiniowania dostępności w dodatkowych językach
• dodana możliwość wyłączenia weryfikacji numeru NIP klienta
• dodana możliwość odwołania statusu wpłaty w zamówieniach
• faktury - dodana możliwość wpisania dodatkowych uwag, pole {uwagi} w szablonie faktury
• korekty faktur - dodana możliwość wpisania powodu korekty oraz dodatkowych uwag, pole {uwagi} oraz 

{powod_korekty} w szablonie faktury korygującej
• dodawana blokada sklepu w przypadku wykrycia pliku update.php
• szablon graficzny - dodane szablony gradacji w spisach produktów (Baza szablonu) oraz na stronie produktu
• szablon graficzny - dodane elementy {CENA_BRUTTO} oraz {CENA_PROMOCYJNA_BRUTTO} dla szablonów cen 

promocyjnych przy zaznaczonym wyświetlaniu cen netto i brutto
• spora ilość drobnych modyfikacji

*1.28.2 (2008-11-28)
• Poprawione wyświetlanie galerii w przypadku długiej nazwy produktu
• Dodana możliwość przełączenia wyszukiwania na tryb LIKE (wolniejszy ale precyzyjniejszy)
• Poprawiony błąd wyświetlania drzewa kategorii w przypadku przejścia z katalogu produktów na stronę produktu 

dnia oraz pozostałych produktów wyświetlanych w menu
• Dodane zabezpieczenie obrazkowe dla szybkiego podglądu zamówienia
• Dodane pole 'Dodatkowa treść w sekcji <head></head> sklepu' w konfiguracji
• Kilka innych drobnych poprawek

*1.28 (2008-09-14)
• dodana wartość zamówienia widoczna w spisie zamówień w panelu administracyjnym
• dodana możliwość doliczenia prowizji dla płatności online
• automatyczne logowanie klienta przy aktywacji konta
• wyłączone przenoszenie do koszyka po dodaniu produktu do koszyka
• dział nowości domyślnie wyświetlający produkty oznaczone jako nowość (jeśli pojawi sie parametr nd, wyświetli 

produkty ostatnio dodane w czasie dni podanych w parametrze nd)
• dodane losowe wyświetlanie najnowszych propozycji w podanej ilości jeśli opcja 'Ilość produktów na stronie 

głównej' jest różna od 0
• ulepszona galeria (na powiększeniu widoczne miniatury wszystkich obrazów w galerii)
• przesyłka uzależniona od kwoty zamówienia, nie tylko od wagi



• dodana informacja w wyszukiwarce o wymaganej ilości znaków
• wyświetlanie zmienionej ceny na karcie produktów po wybraniu atrybutów zmieniających cenę
• dodana możliwość ustawienia domyślnej miniatury produktu (domyślnie pierwsze dodane zdjęcie)
• poprawione wyświetlanie aktualnie przeglądanej kategorii dla produktów które są przypisane do kilku kategorii
• poprawione generowanie plików xml w przypadku dużej ilości produktów (powinno działać nawet z limitem 

czasowym 10 sekund)
• dodany XML dla porównywarki cen zakupy.onet.pl (jeszcze nie zweryfikowane przez onet)
• dodana możliwość ustawienia automatycznych progów rabatowych  (progi rabatowe czyli automatyczne zniżki dla 

klientów na podstawie łącznej wartości zrealizowanych zamówień)
• dodana możliwość określenia które cechy maja być widoczne w zaawansowanej wyszukiwarce
• dodane pole poziomego menu głównych kategorii {POZIOME_MENU} w bazie szablonu
• 24h koszyk na cookie
• zmieniona polityka koszyka, produkty są stale monitorowane, a ich ilość modyfikowana w przypadku zmniejszenia 

dostępnej ilości na magazynie, sytuacja kiedy ktoś ma produkt w koszyku, a inna osoba nie może go zamówić nie 
będzie miała już miejsca

• 24h przechowalnia dla niezalogowanych, produkty nie są przenoszone po zalogowaniu
• dodana możliwość przywrócenia odrzuconego zamówienia do realizacji
• dodany najniższy koszt przesyłki na stronie produktu {NAJNIZSZY_KOSZT_PRZESYLKI} oraz {WALUTA}. 

Wyliczenie zadziała tylko dla form przesyłki z płatnością przelewem lub gotówka (za pobraniem)
• dodana możliwość wyświetlania pełnej gałęzi wybranej kategorii w menu kategorii
• dodana możliwość wyłączenia konieczności wyboru atrybutów podczas robienia zakupów (dotyczy tylko 

produktów z wyłączoną kontrolą magazynu)

*1.27.2 (2008-06-30)
• PA - poprawione filtrowanie klientów zarejestrowanych
• PA - dodana informacja o rabacie dla producenta u klientów zarejestrowanych
• dodana możliwość wyszukiwania tylko dostępnych produktów (ilośc na magazynie > 0)
• zaktualizowany cennik poczty polskiej (zmiana od 1 lipca) (tylko gabaryt A)
• w profilu sklepu z odzieżą dodana możliwość wyszukiwania po dostępności produktu
• dodana możliwość przypisania dostępności dla atrybutów (głównie sklepy z odzieżą/bielizną)
• zmieniony format odnośników w RSS
• zmodyfikowana wyszukiwarka, domyślne wyszukiwanie wszystkich wpisanych wyrazów/wyrażeń
• lekko zmienione wyświetlanie zdjęć właściwych w galerii
• dodana możliwość wyłączenia dopełniania miniatur o dodatkowe tło

*1.27.1 (2008-06-06)
• poprawiona wartość obrazu bazowego {OBRAZ_BAZOWY} w szablonie graficznym
• poprawione wyszukiwanie atrybutów w panelu administracyjnym
• dodana możliwość wyboru operatora łączącego wyszukiwane opcje dodatkowe w zaawansowanym wyszukiwaniu 

w sklepie przy włączonym wyszukiwaniu w atrybutach i/lub cechach
• poprawione wysyłanie maili za pomocą zewnętrznego serwera SMTP (głównie na serwerze nazwa.pl)
• poprawiony formularz dla systemu ratalnego Żagiel, mogą występować drobne różnice groszowe ponieważ 

system informatyczny firmy Żagiel wymaga rozbicia produktu na pojedyncze sztuki z pojedynczą ceną brutto co 
jest ewidentnym niedopatrzeniem. Ponadto system nie obsługuje ilości niecałkowitych.

• poprawione wyświetlanie powiększonych obrazów w galerii
• kilka drobnych poprawek kosmetycznych

*1.27 (2008-05-14)
• dodana integracja z porównywarką cen rajcen.pl
• dodana integracja z porównywarką cen okazje.info.pl
• dodana integracja z porównywarką cen 9sekund.pl
• dodana oddzielna ikona koszyka dla strony produktu
• zmniejszona ilość produktów w cyklu przy imporcie z csv
• poprawione usuwanie zakupów w PP po usunięciu zamówienia
• dodana waga produktu do szablonu trybów
• dodana możliwość wyłączenia pokazywania gradacji na liście produktów
• poprawione wyświetlanie dostępności
• (PA) dodane możliwość przenoszenia produktów miedzy kategoriami
• (PA) poprawione wyświetlanie ilości produktów w dziale kategorii
• (PA) dodana możliwość przenoszenia wskazanych produktów do wybranej kategorii
• (PA) eksport do CSV produktów wybranej kategorii
• (PA) eksport do CSV produktów wybranego producenta
• (PA) eksport do CSV produktów wybranego dostawcy
• (PA) dodana możliwość jednoczesnego powiązania wstecznego przy dodawaniu produktów powiązanych



• (PA) poprawione kopiowanie cech
• (PA) poprawiony wydruk potwierdzenia nadania na adres wysyłkowy
• (PA) brak konieczności wcześniejszego tworzenia kategorii przy imporcie CSV
• (PA) brak konieczności wcześniejszego tworzenia producentów przy imporcie CSV
• (PA) dodane pole dostępności stałej w imporcie/eksporcie CSV
• (PA) dodane pole dostępności po wyczerpaniu w imporcie/eksporcie CSV
• (PA) dodana nowa forma importu/eksportu - aktualizacja cen na podstawie wybranego identyfikatora 

(numer/kod/kod u dostawcy)
• (PA) dodana możliwość wyboru jakie elementy maja być skopiowane podczas kopiowania produktu
• dodane pole {LICZBA_PRODUKTOW_W_PRZECHOWALNI} do bazy szablonu
• (PA) poprawione wyświetlanie daty obok zarejestrowanego użytkownika
• dodane logowanie (nie)wysłanych maili - id/temat/odbiorca/nadawca/data/raport wysłania
• (PA) dodane pole portu SMTP dla poczty wychodzącej
• poprawione wysyłanie maili przez serwer zewnętrzny
• dodane pola wybranej kategorii i podkategorii w szablonie graficznym, należy uzupełnić zmiany jeśli szablon był 

modyfikowany
• aktualizacja cennika poczty polskiej (tylko gabaryt A i warunki szczególne)
• dodana możliwość informowania emailem o rejestracji klienta
• (PA) dodana ikona FV w spisie zamówień
• poprawiona integracja z platnosci.pl
• dodane pole {adres_wysylki} w mailu informującym o zamówieniu (należy uzupełnić szablony komunikatów)

• Informacja o złożeniu zamówienia
• Potwierdzenie złożenia zamówienia dla niezarejestrowanego klienta
• Potwierdzenie złożenia zamówienia dla zarejestrowanego klienta

• (PA) zbiorcze zestawienie produktów z zamówień zgłoszonych
• (PA) zbiorcze zestawienie produktów z zamówień realizowanych
• (PA) dodany podział na zamówienia z przedpłatą i pobraniowe
• dodana możliwość włączenia potwierdzania zamówień przez klikniecie w odnośnik (należy pamiętać o 

uzupełnieniu szablonu komunikatu potwierdzającego złożenie zamówienia)
• (PA) dodana ikona informująca o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji o nowościach
• (PA) zoptymalizowane i poprawione komunikaty/statusy transakcji z systemów płatności online
• (PA) dodany odnośnik do proformy w szczegółach zamówienia
• zmieniony format wyświetlania dużych zdjęć produktów
• poprawione generowanie miniatur, tło miniatury jest teraz umieszczone bezpośrednio w obrazku, nowe miniatury 

zostaną wygenerowane przy zmianie wielkości obecnych
• usunięty 5 pixelowy margines dla obramowanych miniatur, można go dodać samodzielnie w szablonie graficznym
• (PA) dodany podział edycji szablonu na mniejsze paczki
• ulepszony program partnerski

• dodana możliwość ustalenia czy odnośniki partnerskie maja działać tylko ze strony partnera czy z dowolnego 
miejsca

• dodana możliwość ustalenia indywidualnego procentu prowizji dla wybranego partnera
• usunięta możliwość wystawiania faktur netto przy podanych cenach brutto
• zaktualizowany adres dla płatności allpay (teraz dotpay)
• dodana możliwość wystawiania faktur marża
• dodana możliwość wystawiania faktury korygujących
• formularz danych adresowych wyświetlany klientowi dopiero po wybraniu formy przesyłki
• wyłączona możliwość wystawiania faktur brutto przy wyświetlaniu cen netto i brutto
• wyłączona możliwość wystawiania faktur netto przy wpisanych cenach brutto i wyświetlaniu jednej ceny
• dodana możliwość sprzedaży ratalnej w systemie eKredyt Żagiel
• (PA) dodana możliwość wydruku blankietu wpłaty
• zwiększona ilość pojazdów do których można przypisać produkt w profilu sklepu motoryzacyjnego
• notatki o klientach zarejestrowanych CRM
• subskrypcja - dodane pola ip rejestracja, ip aktywacja, data rejestracja, data aktywacja
• dodany podział plików w galerii na mniejsze katalogi wg pierwszej litery nazwy pliku
• nowe odnośniki do kategorii
• nowe odnośniki do działów informacyjnych
• dodane kategorie do google_sitemap.php
• dodane kategorie do sitemap.php
• dodana możliwość umieszczenia produktu w trzech kategoriach
• usunięty limit 4 zagłębień w kategoriach

*1.25 (2007-03-01)
• Całkowite przejście na kodowanie UTF-8
• Zmodyfikowane nagłówki wysyłanej przez sklep poczty elektronicznej 



• PP na ciasteczkach
• Dodany dział nowości (index.php?d=nowosci) (zmienna nd w adresie odpowiada za ilość dni - nowosci&nd=7)
• Możliwość zwiększenia miniatur do 300 px
• Możliwość dodania kilku zdjęć podczas importu produktów
• Zmienione nazwy zdjęć na pomocne w pozycjonowaniu
• Dodana konieczność potwierdzenia/weryfikacji komentarzy użytkowników przez administratora
• Dodane zabezpieczenie w postaci kodu obrazkowego do formularza zapytania i negocjacji
• Usprawniony eksport większej ilości produktów
• Dodany język standardowy (pliki_zrodlowe/pliki_jezykowe/source/standard.php)
• Dodane pole {JEZYK_NUMER} odpowiadające zmiennym językowym dostępnym w pliku standard.php (można 

umieszczać w dowolnym polu szablonu)
• Dodana możliwość integracji z webkupiec.pl (jeszcze niesprawdzona)
• Dodane pole podkategorii w szablonie graficznym
• Dodana możliwość określenia ilości produktów w jednym wierszu dla trybu 4 (zmiana tej ilości wymaga 

modyfikacji szablonu tego trybu)
• Zmiana znaku rozdzielającego w imporcie i eksporcie na tabulator
• Dodana "mapa strony" wyświetlająca wszystkie produkty z odnośnikami do ich opisów (sitemap.php)
• Dodane odnośniki do produktów w cenniku zbiorczym
• Dodany niezależny adres email dla konfiguracji SMTP poczty wychodzącej
• Dodana możliwość sprzedaży ilości niecałkowitych (pole "Maksymalna liczba cyfr po przecinku dla kupowanej 

ilości" w konfiguracji)

*1.24 (2007-01-10)
• Optymalizacja kodu i zapytań do bazy danych
• Dodany edytowalny szablon graficzny całego sklepu (dla zaawansowanych)

Pola usunięte z konfiguracji:
• Wyłącz obramowanie głównej tabeli
• Wyłącz wyświetlanie tekstu w nagłówkach tabel menu bocznych
• Rozciągnij Menu Górne i Dolne do szerokości okna przeglądarki
• Wyświetl tylko tematy aktualności
• Pozioma linia oddzielająca produkty
• Miejsce wyświetlania wstępu
• Szablon trybu 1

Od teraz zmiany te można wprowadzić bezpośrednio w szablonie sklepu.

Została również usunięta możliwość wyświetlenia całego drzewa kategorii w menu po lewej stronie.

• Zaktualizowane ceny paczek Poczty Polskiej
• Nowy profil (sklep z częściami samochodowymi)
• Faktura pro forma w PDF (proforma.php?z_id={unikalny_numer_zamowienia}
• Możliwość ustawienia domyślnego trybu wyświetlania produktów
• Możliwość wyłączenia arkusza stylów w nagłówku strony
• Dodane sprawdzanie poprawności numerów NIP (VAT) krajów: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Grecja, 

Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Szwecja, Włochy (tylko numery unijne)
• Przebudowany koszyk w części "zamówieniowej"
• Rozwijana lista województw dla języka polskiego (w koszyku)
• Inne drobne zmiany

*1.23 (2006-11-14)
• Pogrubienie głównych kategorii przy widocznych podkategoriach na głównej stronie 
• Ikonki kategorii widoczne na wszystkich stronach 
• Wydruk potwierdzenia nadania 
• Wyświetlenie pierwszego zdjęcia (150x150 po najechaniu w panelu na ikonkę galerii) 
• Integracja z porównywarką cen nokaut.pl 
• Integracja z porównywarką cen skapiec.pl 
• Integracja z porównywarką cen ceneo.pl 
• Integracja z alejahandlowa.pl 
• Integracja z totu.pl 
• Wyświetlana nazwa produktu w atrybutach 'alt' oraz 'title' dla miniatur 
• Dodana możliwość wyświetlenia miniatur w koszyku 
• Nowe odnośniki do produktów 
• Dodane profile działalności (uniwersalny, sklep komputerowy, księgarnia/antykwariat, sklep z oponami, drogeria, 



sklep odzieżowy, sklep z Filmami, sklep z grami, sklep z zabawkami)
• Dodana konieczność potwierdzania wszystkich operacji usuwania (panel administracyjny) 
• Dodane przyciski szybkiej zmiany ilości produktu (+ -) 
• Kolor obramowania głównej części właściwej 
• Kolor obramowania tabeli głównej 
• Przebudowany panel administracyjny 
• Możliwość dodania własnego pliku ze stylami 
• Możliwość edycji szablonu wyświetlania trybu 1 
• Mała przeróbka wyświetlania trybu galerii 
• Dodany prosty edytor WYSIWYG 
• Dodana możliwość ustalenia kolejności kategorii 
• Poprawione wyświetlanie kategorii w panelu administracyjnym 
• Dodana możliwość ustawienia czasowych promocji 
• Dodana możliwość włączenia linii oddzielającej poszczególne produkty w katalogu 
• Dodana możliwość ustawienia domyślnego sortowania produktów 
• Wyszukiwanie książek po autorze 
• Wyszukiwanie zabawek po przedziale wiekowym
• Możliwość ustawienia przejścia do karty produktu po kliknięciu na miniaturę 
• Dodana możliwość załadowania zdjęcia w imporcie

*1.22 (2006-09-14)
• Poprawione wyświetlanie odrzuconych zamówień w panelu administracyjnym
• Wyszukiwarka: słowa oddzielone szukane oddzielnie, w znakach „cala” szukane jako całość
• Dodane pole w konfiguracji umożliwiające domyślne zaznaczenie wyszukiwania w opisie
• Możliwość wyłączenia obramowania miniatur
• Podział na strony w aktualnościach (liczba aktualności na stronie taka jak liczba produktów)
• Usunięcie możliwości dopisania do subskrypcji po jej wyłączeniu
• Dodany przycisk  powrotu do zakupów
• Dodana możliwość wyszukiwania produktów po cechach
• Panel administracyjny: poprawione wyszukiwanie atrybutów z polskimi znakami
• Trwały koszyk dla zalogowanych użytkowników (tylko jeśli stan magazynowy nie jest brany pod uwagę oraz ceny 

widoczne są tylko dla zarejestrowanych lub włączony jest koszyk tylko dla zarejestrowanych)
• Panel administracyjny: dodany podgląd wyników sondy
• Panel administracyjny - statystyki: dodane wyświetlanie obrotów z poprzedniego miesiąca i roku
• Panel administracyjny - statystyki: dodana możliwość wyświetlenia wywołań tylko z wybranego IP
• Dodana możliwość edycji zamówień przez sprzedawcę
• Całkowicie przebudowany system obliczania cen i promocji (przy wpisanych cenach brutto wyliczana jest najpierw 

cena netto z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku i na jej podstawie  ponownie wyliczana cena brutto, która 
zostanie wyświetlona klientowi) Ceny produktów i wartości zamówień mogą ulec zmianie o kilka-kilkadziesiąt 
groszy.

• Kolumna "rabat" widoczna w koszyku, koncie klienta, szczegółach zamówienia, należy usunąć pole {znizka} z 
szablonów potwierdzeń złożenia zamówienia

• Możliwość ustawienia promocji na wybrane kategorie
• Przebudowane wyświetlanie ewidencji zamówień w profilu klienta
• Dodana możliwość ustawienia koszyka widocznego tylko dla zarejestrowanych
• Dodane czasowe kody promocyjne na wybrane produkty lub kategorie
• Doprawione sortowanie alfabetyczne produktów i kategorii z polskimi znakami
• Dodana możliwość ustawienia lewego (oraz prawego dla górnego i dolnego menu) marginesu w nagłówkach 

tabel
• Dodana możliwość wyłączenia wyświetlania tekstu w nagłówkach tabel
• Możliwość wprowadzenia dodatkowego komunikatu (widoczny dla klienta) potwierdzającego złożenie zamówienia
• Dodana możliwość złożenia jednego zamówienia przez klientów z nieaktywnym kontem
• Dodana możliwość wydruku zawartości koszyka
• Dodana możliwość wystawiania rachunków
• Dodana możliwość ręcznej aktywacji konta przez klienta po rejestracji. Należy uzupełnić treść potwierdzenia 

zarejestrowania o dobrze widoczny {unikalny_identyfikator}.

*1.21 (2006-07-24)
• Ikonka informująca o przyjęciu wpłaty widoczna we wszystkich etapach realizacji zamówienia
• Dodane sprawdzanie poprawności numeru NIP
• Zmienione wyświetlanie wyników sondy
• Zmienione wyświetlanie najczęściej oglądanych i kupowanych produktów dla cen z VAT
• Atrybut klienta, możliwość wpisania przez klienta własnego tekstu
• Panel administracyjny: Możliwość zablokowania konta użytkownika



• Wszystkie dostępności wyświetlane w jednym miejscu (pod nazwą produktu)
• Szybkie linki (wyczerpane produkty, nowe zamówienia itp..) na stronie startowej w panelu
• W przypadku pomyłki w rejestracji/podczas zakupu do poprawki tylko błędne dane (wyświetlany ponownie cały 

formularz z wypełnionymi poprawnie polami)
• Usunięta możliwość powtórnego złożenia zamówienia przez odświeżenie strony
• Zwiększenie ilości znaków w nazwie produktu (200)
• Dodane imię i nazwisko osoby zamawiającej na firmę
• Dodanie kodu produktu u dostawcy (obecnie jest tylko kod własny)
• Kody produktów widoczne w panelu po złożeniu zamówienia
• Panel administracyjny: dodana możliwość sortowania produktów wg producenta i dostawcy
• Poprawiona kolejność wszystkich bloków w menu (również własnych)
• Boczne menu od teraz widoczne na wszystkich stronach, brak możliwości wyłączenia
• Dodany tytuł strony niezależny od nazwy sklepu
• Nazwa nadawcy (nazwa sklepu) zasłaniająca we wiadomościach adres email
• Poprawienie zmiany wielkości miniatur
• Dodany szablon informacji o aktywacji konta w PP
• Dodany szablon zapytania i negocjacji ceny
• Dodana szybka aktualizacja cen z pliku csv (id, nazwa, wszystkie ceny i promocje)
• Dodana szybka aktualizacja opisów produktów (id, nazwa, opis, html)
• Dodana możliwość wyszukiwanie produktów po atrybutach
• Poprawione wyliczanie opłat za przesyłkę
• Możliwość wyłączenia rabatowania produktów w promocji
• Dodany rabat tylko dla zarejestrowanych
• Szybkie szczegóły zamówienia dla niezarejestrowanych/wszystkich klientów
• Dodane kolory tekstu i odnośników w poszczególnych tabelach
• Dodane drugie kolory dla tabel kategorii oraz najczęściej oglądanych i kupowanych produktów
• Dodana możliwość ustawienia ikony poprzedzającej tylko główne kategorie w menu
• RSS dla aktualnych promocji (adres-sklepu/rss.php)
• Cennik zbiorczy w htmlu (adres-sklepu/cennik.php)
• Atrybuty i cechy podczas dodawania produktu
• Panel administracyjny: dodana pełna ścieżka dla każdej kategorii z odnośnikami szybkiego dodania podkategorii
• Panel administracyjny: dodawane kategorie mają teraz standardowo włączoną widoczność dla klientów
• Inne mniej ważne zmiany kosmetyczne i poprawiające bezpieczeństwo

*1.20 (2006-05-17)
• zmiana czcionki głównej na tahoma
• dodana możliwość wyświetlenia menu kategorii tylko w formie rozwijanej (podobnie jak w komputronik.pl)
• dodana możliwość wyboru przez klienta dokumentu sprzedaży
• dodana możliwość rozszerzenia górnego i dolnego menu do szerokości okna przeglądarki
• formularz zapytania o szczegóły przeniesiony na sam dół strony z opisem produktu
• możliwość wyłączenia pokazywania odnośnika do dodatkowego działu w menu
• zmieniony układ opisu produktu
• możliwość ustalenia kolejności tabel w menu po lewej i prawej stronie
• moduł produktów kupionych razem z aktualnie oglądanym
• wyeliminowanie zależności zamówienia od danych klientów i form przesyłki
• usprawnione dodawanie atrybutów i cech
• poprawione dodawanie zdjęć do galerii bezpośrednio ze strony z edycją produktu z jednoczesnym zapisem 

wprowadzonych zmian w ustawieniach produktu
• pole "opis w htmlu" wyłączające konwertowanie nowych linii na znacznik <br>
• pozostałe miniatury widoczne po wyświetleniu zdjęcia z galerii
• możliwość wyświetlenia 3 promocji w katalogu z bieżącej kategorii
• nowe możliwości wyświetlania katalogu (normalny spis z miniaturami, spis bez miniatur, tylko nazwy i ceny, w 

formie galerii z nazwą i ceną)
• ikonka dotycząca przyjęcia wpłaty widoczna do czasu zrealizowania zamówienia
• pełna integracja z pasażem onet.pl

*1.19 (2006-02-08)
Program Partnerski
W skrócie:

• szybkie włączenie/wyłączenie Programu Partnerskiego
• miejsce na wpisanie regulaminu programu
• ustawienie wartości procentowej prowizji od wartości zamówienia
• ustawienie limitu po którym prowizja może zostać wypłacona
• ustawienie limitu dni od wejścia klienta w czasie których po złożeniu zamówienia zostanie odprowadzona prowizja



• możliwość usunięcia partnera
• możliwość zablokowania partnera
• łatwe dodawanie nowych kodów HTML dla partnerów - automatyczne naliczenie prowizji dla partnera, 

zatwierdzane przez sklep dopiero po zrealizowaniu zamówienia
• prosty przegląd uzyskanych prowizji na liście partnerów
• pełna kontrola nad odwiedzinami, zakupami i odprowadzanymi prowizjami
• newsletter dla "Partnerów"
• prosta rejestracja dla firm i osób fizycznych (profil partnera)
• możliwość wypłacenia uzbieranych pieniędzy lub wymiana na produkty w sklepie
• historia rozrachunków: naliczone prowizje , wypłaty, widoczne daty operacji

Rozbudowana subskrypcja
W skrócie:

• tworzenie grup maili np, detal, hurt, artykuły techniczne, itp..
• możliwość wysłania wiadomości do danej grupy
• import z pliku txt do danej grupy - historia wysyłanych wiadomości z info do jakiej grupy, datą i godziną.
• możliwość wysłania do zaznaczonych odbiorców - możliwość zaznaczenia pojedynczych jak i wszystkiego co się 

wyświetliło
• przegląd bazy, usuwanie/kopiowanie/przenoszenie zaznaczonych pozycji
• możliwość przeniesienia adresów z jednej grupy do drugiej

Pozostałe modyfikacje
• dodane pole {wartosc_zamowienia_z_przesylka} do szablonu potwierdzającego złożenie zamówienia
• zmieniony układ pól do wpisywania danych przy rejestracji oraz w edycji profilu klienta
• znacznie poprawione możliwości graficzne
• całkowicie przebudowana tabela zamówień w panelu administracyjnym
• dodanie nazwy admina obsługującego zamówienie - widoczne w liście zamówień
• dodane wyświetlanie ostatniej wiadomości wysłanej do klienta podczas zmiany statusu zamówienia
• po kliknięciu w "zmień status na zrealizowane" możemy wpisać dowolną wiadomość dla kupującego
• ikonka informująca o dodanej do zamówienia notce
• ikonka informująca o dodatkowej wiadomości wysłanej z informacją o statusie zamówienia
• dodana wyszukiwarka w zamówieniach
• dodana zakładka klientów dodanych przez admina (klienci indywidualni)
• możliwość wysłania newslettera do "klientów indywidualnych"
• możliwość włączenia wysyłania wszelkich informacji na e-mail o etapie realizacji zamówienia do klientów 

indywidualnych
• liczba gości online widoczna na stronie głównej panelu administracyjnego
• data złożenia zamówienia rozwinięta o dzień tygodnia oraz liczbę informującą ile dni temu zamówienie zostało 

złożone (panel administracyjny)
• integracja z systemem płatności online platnosci.pl
• i kilka innych drobnych zmian kosmetycznych oraz poprawiających funkcjonowanie sklepu

*1.18 (2005-11-24)
• dodana możliwość ustawienia tła w nagłówku i komórkach rozdzielających tabele
• dodane pole informujące o aktualnej liczbie klientów w sklepie
• wstępne statystyki obecności klientów (tzw. Śledzenie)
• import adresów email do subskrypcji
• dodane szablony komunikatów (subskrypcja, odzyskanie hasła)
• rozdzielony newsletter na hurt i detal
• zmodyfikowane menu kategorii (po wybraniu pod kategorii w górnej części menu wyświetlana jest lista wyboru 

kategorii głównych)
• dodana opcja możliwości uwzględnienia kosztów przesyłki na fakturze (do opłat pocztowych doliczany jest 

podatek 22%)
• wybrana kategoria zaznaczona w menu na stornie wybranego produktu
• dodane pole włączenie/wyłączenie newslettera w profilu klienta
• blokada przycisku po naciśnięciu przy składaniu zamówienia
• dodana możliwość wyłącz dodawania opinii przez kupujących
• dodana możliwość wyświetlania produktów dopiero w najgłębszych kategoriach
• dodana możliwość wyświetlania statusu dostępności produktu bez względu na jego ilość 
• dodana możliwość wyłączenia szybkiej edycji cen hurtowych i gradacji ceny detalicznej
• poprawienie wyszukiwarki dla polskich znaków
• dokończenie wersji językowych, możliwość definiowania tłumaczeń: nazwy kategorii, nazwa i opisy produktu, 

komunikaty, dodatkowe działy, elementy menu, opisy form przesyłek
• gradacja cen detalicznych i hurtowych dla danego produktu tzn 1 szt Cena A, 2-9 szt Cena B, 10-99 szt Cena C 



itd.
• zmiana/poprawa wyszukiwarki atrybutów
• faktura numerowanie miesięczne
• dodana możliwość wyboru między negocjacją ceny a zapytaniem do sprzedawcy
• inne drobne poprawki poprawiające działanie sklepu

*1.17 (2005-09-01)
• możliwość ustawienia pogrubionej czcionki w nagłówkach tabel
• zmiana sposobu wybierania sortowania produktów
• dodanie możliwości wyboru wejścia do konkretnej strony z produktami (panel)
• dodana wyszukiwarka atrybutów (panel)
• dodana wyszukiwarka cech (panel)
• dodana możliwość jednorazowego usuwania wszystkich atrybutów i cech z produktu
• możliwość wyświetlania tylko tematów aktualności na stronie głównej sklepu
• dodana baza dostawców
• kod produktu
• tabela zawartości koszyka widoczna w menu
• podawanie ilości już w trakcie dodawania produktu do koszyka
• powrót stanu magazynowego po odrzuceniu zamówienia do stanu sprzed zamówienia
• w formach przesyłki dodana opcja od jakiej kwoty zamówienia koszty przesyłki pokrywa sprzedawca
• statystyki obrotu klientów w zadanych okresach
• dodana możliwość dodawania zamówień przez admina na konto użytkownika
• dodana możliwość sprzedaży hurtowej
• inne zmiany kosmetyczne

*1.16 (2005-07-05)
• dodana szybka edycja danych produktów 
• dodana możliwość edycji produktów kategoriami 
• poprawione wyświetlanie wyszukiwarki 
• poprawione wyświetlanie form przesyłek w koszyku 
• dodana możliwość zmiany tła pod miniaturami 
• dodana możliwość ustawienia widoczności cen tylko dla zarejestrowanych 
• poprawione wyświetlanie listy plików dołączonych do produktów w panelu 
• dodana możliwość ustawienia dodatkowych kosztów w atrybutach produktów 
• zmienione wybieranie towaru dnia 
• dodana wielojęzyczność opisów produktów 
• poprawiona opcja wyłączenia limitu ilości kupowanych produktów 
• klika innych drobnych poprawek

*1.15 (2005-04-20)
• dodana obsługa innych formatów graficznych dodawanych galerii (gif i png)
• dodana możliwość wyświetlenia bocznego menu na wszystkich pod stronach
• poprawiona nawigacja po katalogu produktów
• możliwość wyłączenia blokady ilości kupowanego produktu
• możliwość umieszczenia dodatkowego działu w górnym menu
• możliwość wyzerowania statystyk odwiedzin i kupna
• poprawione kilka mniejszych błędów z poprzedniej wersji

*1.14 (2005-02-25)
• nowy panel administracyjny
• przejście z cookie na sesje
• możliwość wyłączenia kupna na firmę
• dodana możliwość zakupu na firmę bez rejestracji
• oznaczenie w panelu że produkt posiada zdjęcie
• dodana możliwość edycji komunikatu informującego administratora o nowym zamówieniu
• poprawiona kompatybilność z najpopularniejszymi przeglądarkami
• dodana możliwość tworzenia dodatkowych działów
• PKWiU i jednostka miary ustawiane dla każdego produktu
• dodany moduł cech produktów
• dodana waga minimalna dla ustawienia przesyłek
• integracja z systemem płatności przelewy24.pl

*1.13 (2005-01-16)
• poprawione ustawienia przesyłki dla poczty polskiej i wprowadzone ograniczenie wagowe



• zmieniona forma wyświetlania zamówienia w panelu administracyjnym i profilu klienta
• możliwość dodania notki do zamówienia w panelu administracyjnym (nie trzeba zapisywać na żółtych 

karteczkach)
• poprawione wyświetlanie faktur
• dodana możliwość wprowadzenia własnego szablonu faktury
• nowe komunikaty wysyłane na email klienta i administratora w formacie HTML
• dodana opcja negocjacji cen
• dodana możliwość kopiowania produktów
• dodana możliwość kopiowania atrybutów
• prosta subskrypcja

*1.12 (2004-10-18)
• możliwość wyliczenia i wyświetlenia cen netto na podstawie cen brutto
• dynamiczne tworzenie miniatur, teraz przy dodawaniu galerii wybiera się tylko jeden obraz
• lekko przebudowana strona z opisem produktu
• dodana możliwość wyświetlenia zdjęcia produktu na stronie z opisem
• dodane kolory dla sondy
• meta tagi dla każdego produktu (keywords i description)
• lekko poprawiony newsletter
• możliwość dodania krótkich opisów, które zostaną wyświetlone w spisie produktów
• możliwość wyświetlenia strony głównej w układzie 3 kolumn

*1.11 (2004-09-16)
• wciskając plusik/minusik produkt jest niewidoczny/widoczny dla kupujących (spis produktów - panel 

administracyjny)
• dodatkowa ikonka - produkt widoczny/niewidoczny na stronie głównej (spis produktów - panel administracyjny)
• poprawione sortowanie producentów w menu na stronie głównej sklepu
• możliwość wyświetlenia w opisie produktu ilości dostępnego towaru (opcja aktywowana w konfiguracji sklepu)
• nowa forma wyboru formy przesyłki podczas składania zamówienia
• poprawione wyliczanie ceny brutto
• dodana obsługa sond
• więcej możliwości ustawień dla komentarzy do produktów (opcja aktywowana w konfiguracji sklepu)
• przeglądanie historii zamówień danych klientów (panel administracyjny)
• możliwość określanie liczby aktualności wyświetlanych na stronie głównej (opcja ustawiana w konfiguracji sklepu)
• poprawienie importu i eksportu produktów

*1.10 (2004-08-06)
• możliwość wyłączenia pokazywania ilości produktów przy kategoriach w menu
• dodana opcja dostępności produktu wyświetlana kiedy ilość produktu jest równa 0
• dodane szablony pozostałych wiadomości
• dodana możliwość zmiany tematów wysyłanych wiadomości
• wyszukiwarka produktów w panelu administracyjnym
• statystyki odwiedzalności i sprzedaży

*1.09 (2004-07-16)
• dodany kolor odnośników w nagłówku
• brak konieczności wyboru producenta podczas dodawania produktów
• poprawione dodawanie do koszyka produktów z atrybutami
• w rejestracji dodana adnotacja o zgodzie na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych
• powiększone okno edycji opisu produktu i dodany edytor html
• kalkulator do wyliczania kwot netto i brutto
• poprawione wysyłanie poczty
• możliwość własnego wyboru produktów promowanych na głównej stronie sklepu
• poprawiona obsługa rabatów
• możliwość wyłączenia pokazywania numeru zamówienia we wiadomościach
• możliwość edycji szablonów wiadomości wysyłanych do klientów na email
• przebudowany koszyk
• dodana obsługa płatności przez Allpay.pl

*1.08 (2004-06-21)
• wymagany telefon podczas rejestracji i składania zamówienia
• możliwość wyłączenia kupna bez rejestracji
• obsługa różnych walut
• wielojęzyczność sklepu



*1.07 (2004-06-17)
• aktywacja klienta z panelu admina
• zmiana stanu licznika w panelu (lub jego wyłączenie)
• możliwość wyboru ilości promocji wyświetlanych na pierwszej stronie 
• możliwość ustawienia ilości wyświetlanych produktów na jednej stronie
• możliwość dodania własnych elementów w menu na stronie głównej lub w katalogu produktów
• możliwość usuwania zamówień
• możliwość ustawienia strony startowej (kontrolnej)

*1.06 (2004-05-21)
• możliwość ustawienia własnej szerokości sklepu
• większa kontrola nad kolorami
• możliwość ustawienia losowego lub stałego obrazka obok produktu
• możliwość zmiany wielkości miniatury
• id klienta wyświetlane obok numeru zamówienia
• dane teleadresowe klienta przesyłane z informacją o zamówieniu
• poprawki do eksportu i importu produktów (możliwe dodawanie nowych produktów)
• licznik odwiedzin
• możliwość ustawienia własnego obrazu tła głównego
• zmieniony układ faktury
• możliwa praca przy register_globals 'Off'

*1.05 (2004-05-16)
• możliwość ustawienia atrybutów dla produktów
• pozycjonowanie
• możliwość wyświetlenia produktów wybranego producenta (strona główna)
• eksport / import produktów (możliwa edycja w Microsoft Excel)
• możliwość ustawienia zniżki dla wybranego klienta lub dla wszystkich

*1.04 (2004-04-21)
• możliwość kupna produktu bez konieczności rejestracji w sklepie
• losowo wyświetlane 5 promocji na stronie głównej
• możliwość dodania pliku (np. sterowników, instrukcji, ulotki) do sprzedawanego produktu
• możliwość wyświetlenia drzewa kategorii w menu na głównej stronie
• nowy dział - regulamin sklepu
• zwiększona ilość elementów wyświetlanych na jednej stronie w panelu
• poprawiona kontrola wyboru kategorii w panelu administracyjnym
• więcej szczegółów przesyłanych z informacją o zamówieniu
• możliwość ustawienia innej stawki podatkowej dla każdego produktu
• dodany dział kontakt
• możliwość ustawienia własnego rodzaju logo sklepu

*1.03 (2004-04-03)
• zaawansowane wyszukiwanie
• możliwość ustawienia własnej stawki podatkowej
• możliwość wystawienia faktury VAT

*1.02b (2004-03-07)
• poprawiona obsługa płatności w PayU
• możliwość dodania opinii o produkcie przez kupującego
• możliwość wyświetlenia (lub nie) miniatur obok nazw produktów
• aktualności na stronie głównej

*1.02a (2004-02-13)
• możliwość dokonania płatności przez mTRANSFER
• możliwość dokonania płatności przez PayU
• ograniczenie ilości kupowanego towaru do jego ilości w magazynie
• możliwość wyświetlenia jednej ceny albo dwóch: netto i brutto
• automatyczne blokowanie towaru którego ilość jest równa 0

*1.01a (2004-01-17)
• wyszukiwarka
• najczęściej kupowane produkty



• najczęściej oglądane produkty
• zmodernizowany koszyk
• możliwość ustawienia własnych kolorów
• stan (ilość) produktów w magazynie

*1.0a (2003-12-19)
• główne kategorie na pierwszej stronie
• szybki podgląd produktu
• ulepszone wyświetlanie produktów w katalogu
• aktualne promocje dla każdej kategorii w katalogu
• powiadamianie o nowościach
• możliwość zakładania kont dla kontrahentów
• każdy kontrahent ma wgląd tylko w swoje produkty
• możliwość przeglądania produktów danego kontrahenta
• informacje o zamówieniu trafiają do kontrahentów (jeżeli został zakupiony towar danego kontrahenta) i admina
• dodana możliwość tworzenia pod kategorii (max 4 poziomy, kolejne nie będą wyświetlane)
• newsletter czyli powiadamianie o nowościach (tylko tych klientów którzy wyrazili na to zgodę przy rejestracji)
• możliwość wysłania wiadomości na email do użytkowników zarejestrowanych w sklepie

*0.99b (2003-11-30)
• wyświetlanie dwóch cen produktów objętych promocją
• możliwość wyboru formy przesyłki
• możliwość wyboru formy zapłaty
• odzyskiwanie hasła przez utworzenie nowego
• powiadamianie na email o zmianach danych
• dostępne logowanie i rejestracja w SSL
• możliwość kupna na firmę
• możliwość usunięcia swojego konta
• możliwość ustawienia które produkty i kategorie będą widoczne dla klientów
• możliwość wyświetlenia poszczególnych zamówień
• możliwość wpisania własnego komentarza przy odrzucaniu zamówienia
• możliwość dodawania form zapłaty za zamówione towary
• możliwość dodawania form przesyłki
• kilka innych bajerów ;)

*0.99 (2003-11-16)
• bardzo intuicyjny katalog produktów
• możliwość przeglądania produktów kategoriami
• w kategoriach możliwość wyboru produktów danego producenta
• dalsze możliwości sortowania
• oddzielne konto dla każdego klienta
• historia zamówień
• łatwy w obsłudze i funkcjonalny koszyk
• powiadamianie na email o złożeniu i statusie realizowanego zamówienia
• zarządzanie kategoriami
• zarządzanie producentami
• proste dodawanie i edycja produktów
• łatwe załączanie galerii do sprzedawanych przedmiotów
• zarządzanie klientami
• powiadamianie o nowych zamówieniach na email
• rozbudowane zarządzanie zamówieniami, realizacja krok po kroku
• automatyczne informowanie klientów o realizowanych zamówieniach


