
Analiza funkcjonalno-techniczna dla sklepu internetowego

1. Sklep ma posiadać ssl

2. Sklep ma byś wykonany w RWD

3. Wypełnianie Title i Meta Description i opisu pod SEO z cms

W cms chcemy mieć możliwość wypełnienia Title i Meta Description i opisu pod SEO. 
Opis powinien zawierać max 2500 znaków i możliwość dodanie w języku html  linków. 

4. Wyszukiwarka tekstowa

Na górze strony powinna znajdować się na zadokowanym pasku wyszukiwarka tekstowa, 
która powinna szukać po:
- nazwie produktu
- numerze katalogowym
- kategorii
- producencie
- producent seria
- producent kategoria
- seria
- seria kategoria

W wyszukiwarce ma działać podpowiadanie. Pierwsze 5 produktów i kategorie lub 
producent jeśli znajdzie dopasowanie.



Ważne jest, aby dało się przejść do np. wszystkich produktów pod adres: 
wwww.pl/szukaj?query=wanna gdzie będzie można wybierać kategorię i filtrować a 
strona będzie nadal pamiętała że była wpisana fraza „wanna”. W każdej chwili user 
powinien mieć możliwość odznaczenie „Fraza: wanna” i znajdzie się w kategorii którą 
wcześniej wybrał.

5. Url Friendly

Strona ma posiadać przyjazne url. Może być na końcu html
Jeżeli sklep będzie miał kategorie Łazienka  Umywalki  Umywalki wiszące→ →
to url do tych kategorii powinny wyglądać następująco:
sklep.pl/lazienka
sklep.pl/umywalki
sklep.pl/umywalki-wiszące

To samo dla producentów. Jeżeli producent nazywa się „Villeroy & Boch” to chcemy 
mieć możliwość wpisanie w cms urlp do niego, czyli „villeroy-boch”. Oznaczać to 
będzie, że strona na niego będzie wyglądała sklep.pl/villroy-boch
Analogicznie jak user wybierze kategorię umywalki a następnie z filtrów Producent = 
Villeroy & Boch to url do niego powinien być:
sklep.pl/umywalki/?prod=villeroy-boch

6. Mają być okruszki

7. Produkt może być w wielu kategoriach

Oczywiście będziemy decydować która kategoria jest domyślna, aby można było 
poprawnie wypełnić okruszki dla produktu jeśli ktoś znalazł go z wyszukiwarki testowej. 
Jeżeli produkt znajduje się w dwóch kategoriach to w zależności z jakiej user do niego 
trafił to taki powinien się pojawić okruszek.

8. Sortowanie produktów



Do wyboru:
Domyślne
Cena od najniższej
Cena od  najwyższej
Oceny
Alfabetycznie

Domyślne to nasze pole WagaProduktu, które będziemy dostarczać importem xml lub 
sterować wartością tego pola z bazy danych. Działać to ma tak, że produkt, który ma 
większą wartość w polu WagaProduktu ma się pojawiać wyżej po wybraniu danej 
kategorii.

9. Sitemapa

Ma być sitemapa główna pod adresem sklep.pl/sitemap.xml a w niej linki do kolejnych 
sitemap:
- produkty
- producenci
- kategorie (ogólne, kategoria+producent, kategoria+filtry)
- ogólne (O nas, Oferta itd.)
- blog
Wszystko ma być aktualizowane co noc.

10. Obsługa przekierowań 301 i 404

Sklep ma mieć obsługę przekierowań 301 dla produktów, których już nie ma. Powininno 
być pole w cms przy produkcie Url301. Jeżeli produktu został wyłączony to jeśli to pole 
jest puste to powinno być przekierowanie 301 do głównej kategorii, w której się 
znajdował. Jeżeli będzie wypełnione to oczywiście ma nastąpić przekierowanie 301 na 
wpisany url.

11. Listing produktów – widok listy i galerii

Ma istnieć możliwość przełączenia przez użytkownika widoku przeglądania produktów.

Dodatkowo chcemy mieć możliwość wybrania domyślnego widoku dla danej kategorii z 
poziomu cms. Efekt ma być taki, że jak użytkownik wejdzie w jakąś kategorię to ma 
widzieć widok galerii a jak wejdzie w inną to ma być widok listy. Po takiej zmienie url 
ma pozostać taki jaki był.

12.  Zmiana ilości produktów na liście

Zasada działania identyczna jak w pkt 11 z widokiem listy lub galerii. Wybierzemy 3 
ilości do wyboru.

13. Zadokowane menu



Menu górne ma być zadokowane do górnej części strony. Menu po zadokowaniu ma się 
zmniejszać jego wysokość. W tem pasku ma się znaleźć: logo, wyszukiwarka tekstowa, 
Twoje konto, telefon, Koszyk

14. Promocje, Wyprzedaż, Zestaw

Mają być ikonki w/w przy produktach na listingu, karcie produktu. Dodatkowo możliwość
filtrowania po tym i po dostępnościdostępności.

15. Opinie

Ma istnieć możliwość pisania opinii dla produktów. Ma działać zabezpieczenie google 
przed robotami. 

Nie potrzebujemy możliwości dodawania zdjęcia.

16. Czat

Najzwyklejszy czat do komunikowania się z klientami. Może być np. Smartsupp

17. Wycena łazienki

Strona, na której ma być informacja o tym, że warto do nas wysłać zapytanie i formularz
do wypełnienia: mail, telefon, uwagi i przycisk przeglądaj do uploadowania plików do 
2MB. Po wypełnieniu klient i obsługa sklepu mają otrzymać maila. 

18. Kontakt

Mapka google i podstawowe dane do firmy.

19. Darmowa wysyłka



Możliwość wpisania w cms od jakiej kwoty ma być darmowa wysyłka.

20. Kody rabatowe

Możliwość wpisania w cms kodów rabatowych. Rodzaj:
- Kod na rabat wartościowy produktów w koszyku
- Kod na darmową wysyłkę
- Kod na rabat na produkty danego producenta w koszyku.

21. Koszty dostawy

Zasada działania jak na poniższej tabelce.

Kurier presyłka Paczkomaty

Baterie, przyciski, Syfony 19 12

Umywalki, Miski WC, brodziki 29 -

Wanny, kabiny 129 -

Do pobrania należy doliczyć kwotę: 8zł

Koszty dostawy będą przypisywane dla każdego produktu, ale na podstawie kategorii 
głównej do której przypisany. Oznacza to, ze chcemy przy każdej katerii wpisać koszty 
dostawy kurierem i inpost. Jeśli inpost będzie puste to znaczy, że nie można wybrać tej 
wysyłki dla produktów, które należą do danej kategorii.

22. Linki w kategorii do kategorie + Producent

Chcemy edytować listę linków wewnętrzach dla każdej kategorii. Oznacza to, że będąc 
na w kategorii baterie umywalkowe chcemy dodać linki jak poniżej.

23. Przygotowanie plików do serwisów zewnętrzynch

Należy przygotować pliki dla porównywarek cenowy i Google Shoping
Porównywarki to:
ceneo.pl
skapiec.pl
nokaut.pl

24. Stworzenie stron informacyjnych



Zakupy:
Dostawa
Czas realizacji zamówienia
Zwroty i reklamacje
TaxFree
Zakupy na raty
Śledzenie przesyłki
Serwis i reklamacje

Twoje konto:
Logowanie
Rejstracja
Twoje zamówienia

Informacje:
Kontakt
Najcześciej zadawane pytania
Blog
Regulamin sklepu
Polityka prywatności 

25. Dodanie i podlinkowanie ikonek społecznościowych

FB, YT, G+, P, IG

26. Dodanie kodów

Dodanie kodów Google Analytics, Google Search Console, Tag Manager
Kodów remarketingowych na całej stronie, kategorii, karcie produktu, 3 krokach 
zakupowych.
Ponadto potrzebujemy dodanie kodu Ceneo na ostanim kroku zakupowym Thanku Page

27. Karta produktu – produkty powiązane, warianty, zestawy

Na karcie produktu potrzebujemy poniższych zakładek:
- Produkty powiązane
Są to produkty komplementarne czyli np. oglądając wannę w produktach powiązanych 
chcemy mieć możliwość dodania nóg do wanny lub syfonu.

- Warianty
Będziemy tam dodawać produkty, które są wariantami, czyli np. taki sam produkt tylko 
w innym kolorze lub wymiarze.

- Skład zestawu
Będziemy tworzyć produkty, które będą zestawami, czyli np. miska wc + deska + stelaż
W tej części powinno pojawić się coś w tym stylu jak poniżej



Po kliknięciu na zdjęcie lub nazwę elementu zestawu przechodzę na kartę danego 
produktu.

- W stawie taniej
Analogicznie jak powyżej tylko to pojawia się na pojedynczym produkcie a będziemy 
pokazywać, że istnieją zestawy z tym produktem



28. Opis dla serii danego producenta

Chcemy mieć możliwość pisania opisów + zdjęcia dla serii danego producenta.
np. jak Producent Roca ma serię GAP to chcemy dodać kilka zdjęć i napisać opis dla 
danej serii.
Pierwsze zdjęcie i opis powinien się pojawić na karcie produktu, który ma wybranego 
Producent Roca i serię Gap. Dodatkowo ma się to pojawić jak user wybierze podczas 
filtrowania Serię Gap lub przejdzie na stronę sklep.pl/roca-gap

29. Link do producenta na karcie produktu

Na karcie każdego produktu ma myć logo, nazwa producenta i link do: kategorii w której
jest produkt z wybranym producentem
Jeżeli produkt to jakaś bateria przypisana do podstawowej kategorii: baterie 
umywalkowe stojące i ma wybranego producenta Hansgrohe to po kliknięciu na logo lub 
nazwę chcemy, aby user przeniósł się do kategorii baterie umywalkowe stojące z 
wybranym producentem Hansgrohe. Oczywiście na takiej stronie chcemy mieć możliwość
napisania Title, Meta Descrition i opisu pod SEO.

30. Strona producenta

Na stronie danego procenta chcemy aby było Logo producenta, opis i oczywiście 
produkty posortowane wg naszego pola WagaProduktu
Dodatkowo po lewej stronie powinny być kategorie poziomu w których są produkty tego 
producenta ale ze frazą producenta. Oznacza to, że jak jestem na stronie 
sklp.pl/hansgrohe to po lewej powinien mieć jak na poniższym zdjęciu.
Akcesoria łazienkowe Hansgrohe (21)
Baterie Hansgrohe (469)
Brodziki Hansgrohe (5)
Części zamienne Hansgrohe (76)
Kuchnia Hansgrohe (12)
Prysznice Hansgrohe (423)
Syfony i zawory Hansgrohe (31)

Poniżej powinno być coś identycznego tylko z seriami
Hansgrohe Raindance (114)
Hansgrohe Crometta (127)
Hansgrohe Logis (122)
Hansgrohe Croma (67)
Hansgrohe PuraVida (34)



Hansgrohe Talis S (244)

Oczywiście jak przejdę do kategorii „Baterie Hansgrohe” to mam dalej do wyboru liść 
kategorii „Baterie umywalkowe Hansgrohe (275)”. Dopiero po wejściu z liść kategorii 
user otrzymuje wszystkie filtry dla danej kategorii.

31. Filtrowanie

Filtr to np. Montaż w kategorii umywalki
Wartość filtru to np. nablatowy, wiszący
W sklepie mają być filtry przypisane do kategorii. Mają się pojawiać filtry i wartości 
tylko takie do których są przypisane produkty. Nie chcemy sytuacji w której user 
wybierze jakąś wartość i nie otrzyma żadnego produktu na listingu.
W cms chcemy stworzyć filtry dla każdej kategorii. Następnie jak będziemy edytować 
produkt i przypiszemy produkt do kategorii to powinniśmy orzymać zestaw filtrów i 
wartoście do przypisania.
Bądą trzy typy filtrów:
- do wyboru. Np. Bateria Termostatyczna: Tak lub Nie
- do wyboru wielokrotnego. Np. w kategorii umywalki będzie filtr montaż i osoba, która 
będzie wypełniała wartości może zaznaczyć kilka wartości np. wiszący i nablatowy.
- wartość wpisywana liczbowa. np. szerokość (cm) gdzie można wpisać wartość 
liczbową. Wtedy na frontendzie powinien pojawić się suwak i pola tekstowe „Od” „Do” 
do wpisania.

32. Pop-up pod dodaniu produktu do koszyka

Chcemy, aby po dodaniu produktu do koszyka wyskoczyło okno z informacją, że produkt 
został dodany do koszyka + poniżej produkty powiązane, które klienta powinny 
zainteresować.

33. Dodawanie produktów do koszyka

Ma istnieć możliwość dodawanie produktów do koszyka z listy produktów. Ponadto na 
karcie produktu powinno być pole (+/-) z możliwością zmiany ilości przed dodaniem do 
koszyka.

34. Dostępność i aktualizacja stanów magazynowych

Dostępności produktów ma się aktualizować co godzinę na podstawie liku xml lub csv.
Plik będzie dostępny poprzez link. Będzie zawierał informacje:
Id_Produktu (int), Ilosc (numeric(16,3)), Dni (int)
Plik będzie zawierał tyko produkty, które są na stanie. Oznacza to, że produkty, których 
w nim nie będzie mają mieć Dostępność: na zamówienie.



Większość produktów w kolumnę Dni będzie miało wpisane 0 i oznacza to, że będzie on 
wysyłany natychmiast. Jeżeli jednaj jakiś produkt będzie miał Ilosc=10 a Dni=3 to należy 
wpisać Dostępność: 10 szt, wysyłka za 3 dni.

Dopuszczamy taką możliwość aby na listingu, ze względu na indeksowanie produktów 
ilości były aktualizowane raz na dobę. Koniecznie jest jednak aby na karcie produktu i w
koszyku dostępność była pobierana aktualizowana co godzinę. Plik powinien być 
pobierany każdej pełnej godzinie i przez kolejne 59min klient będzie widział te 
dostępności.

35. Integracja z WF-Mag

Chcemy, aby działał import zamówień ze sklepu do systemu WF-MAG. Oczywiście chodzi 
o zamówienia, dane klientów. Import koszyka do WF-Mag powinien odbywać się 
najpóźniej po 15minutach i rezerwować towar w magazynie jak tak to się teraz odbywa 
po tym jak pracownik doda zamówienie.
Eksport stanów magazynowych powinien odbywać się również co 15minut tak aby klienci
widzieli aktualne dostępności produktów w sklepie.

36.Ikonki kategorii

Chcemy dla każdej kategorii ustawić ikonkę (piktogram).

37. Opisy produktów typu WYSIWYG

Nie narzucamy dokładnie jakie to ma być narzędzie, ale chodzi o to aby można było 
pisać ładne opisy nie znając HTML
Coś jak poniżej:



38. Blog

Sklep ma zawierać prostego bloga z możliwością zostawiania komentarzy dla 
niezalogowanych użytkowników (tylko nick i komentarz)
Oczywiście treści również chcemy pisać w WYSIWYG

39. Ikonka TOP do powrotu na górę strony

40. Powinna być możliwość tekstowego ograniczenia wartości dla filtrów jak jest ich 
więcej niż 15.

41. Gwarancja na karcie produktu



Na karcie produktu powinna być zakładka Gwarancja, gdzie będzie kilka zdań i link do 
pliku pdf z pełną treścią.
Będziemy to wypełniać w cms dla każdego producenta osobno, więc należy dodać pole 
opisowe w edycji producenta i przycisk przeglądaj aby zrobić upload pliku pdf.

42. Newsletter

Możliwość dopisanie się do newslettera i integracje tech maili z systemem np. 
Freshmail. Oczywiście jak będziemy wysyłam newsletter ma ma działać link w 
wypisaniem się z niego.

43. Karta produktu – zamów przez telefon

Pod przyciskiem „Do koszyka” ma być przycisk „Zamów przez telefon” i „Zamów 
rozmowę”. Pierwszy to zwykłe wybieranie numeru z mobile a po kliknięciu na drugi ma 
otworzyć się mały formularz Call-backowy z możliwością wpisania numeru telefonu i 
przedziału godzinowego i uwag. Telefon wymagany. Po wypełnieniu formularza ma 
zostać wysłany mail do obsługi sklepu.

44. Karta produktu – zapytaj o produktach

Identycznie jak zamów telefon tylko ma tam być jeszcze mail do klienta i oczywiście 
pole. Również ma zostać wysłany mail tym razem do klienta i do obsługi sklepu.

45.Mail z 

podziękowanie za zakupy

W cms edytować maila (może być w html) jaki ma aplikacja wysyłać do klienta i do nas 
po tym jak ktoś dokona zakupu. Oprócz treści ma być tam tabelka listą zamówionych 
produktów i załączniki pdf z prawami konsumenta.

46. Koszyk



W koszyku ma być możliwość zmiany ilości.
Po wybraniu/zmianie sposobu dostawy lub płatności strona nie może się cała 
przeładowywać.

47. Płatności online

Ma być możliwości zapłacenia przez płatności online PayU lub przelewy24.pl
Możliwość doliczenie do wartości koszyka wartości procentowe.

48. Możliwość zakupu bez rejestracji

Na drugim kroku zakupowym ma być możliwość zakupu bez rejestracji.
Oznacza to, że ma ją być do wyboru:
- Nie masz konta. Zarejestruj się 
- Masz konto. Zaloguj się
- Zakup bez rejestracji. Oczywiście te ścieżka zakupowa mało się równi od „Nie masz 
konta”. Głównie tym, że klient nie podaje hasła i nie jest tworzone konto do niego.

49. Moje konto

Klient po zalogowaniu powinien mieć dostęp do swojego konta.

50. ALTy do zdjęć

ALT dla zdjęcia produktów ma być wypełniony nazwą tak jak Title (Nazwa produktu – 
Numer katalogowy). Jak produkt posiada 3 zdjęcia to pierwsze zdjęcia ma mieć 
ALT=”Nazwa produktu – NumerKatalogowy”. Drugie zdjęcie ma mieć ALT=”Nazwa 
produktu – NumerKatalogowy – 2” i tak kolejne zdjęcia.

51.


